
WESTCOAST SPECIAL DOUBLES 2018 

ONSALA 
 

 

OB Regler Kaparebanan: 

Hål 1: OB bilvägen till höger & Förbi, OB på asfalten på vänstersidan. Korsande väg EJ OB. 

Hål 2: OB bakom staketet bakom korg och på bilvägen till höger. OB till vänster om OB linjen som delar 

av hål 2 och 18. 
Hål 3: OB Bakom korgen. 

Hål 4: OB längs vänster sidan, Bortom Staketet bakom korgen, På bilvägen till höger.  

Hål 5: OB längs Höger sida om bäcken, OB i ”träsket” OB längs stigen på vänster sidan. Mando skall 

passeras på vänstersida vid missat mando dropzone. Om OB i ”träsket” på första kastet, kastar ni ifrån 

DZ. +1 plikt kast. Annars Normala OB regler. 

Hål 6: OB kort om bäcken. Landar man i eller kort om bäcken = re-tee + 1 pliktkast.  
Hål 7: OB förbi muren bakom korgen 

Hål 8: OB förbi muren till vänster & höger samt stigen till höger. OB på asfalten bakom korg. OB i ”Ön” 

Hål 9: OB förbi muren till vänster & höger. Om missat mando = DZ. 



Hål 10: OB förbi muren bakom korg samt Kort om de röda OB pinnarna. Höger sida om pinnarna= SAFE. 

Om man går ob vid första kastet gäller dropzone. 

Hål 11: OB förbi muren på vänstersidan samt på asfalten bakom korg. 
Hål 12: Ingen OB 

Hål 13: Måste passera genom mando port & till vänster om mando träd. Missar man kastar man ifrån DZ. 

Oavsett om man missar porten eller trädet.  

OB förbi muren på vänstersidan framme vid korgen samt inne på dagiset. 

Hål 14: OB förbi muren bakom korg. 

Hål 15: OB i och förbi bäcken. OB Höger om OB linjen till höger om korg. 
Hål 16: OB förbi stigen som går bakom samt till höger om korgen. 

Hål 17: Ingen OB. 

Hål 18: OB på hål 3´s green. OB längs högersidan på 16´s fairway. OB till vänster om OB Linjen som delar 

av hål 18 och hål 2.OB på plattorna och skolan bakom korg. OB förbi muren på högersidan vid korgen. 

Lokal regel: är att landar man OB på första kastet kan man välja att kasta ifrån DZ med 1 plikt kast. 
X1: OB på all asfalt runt korgen. OB på gruset bakom korgen. Ligger man OB på första kastet, kastar 

man ifrån DZ. + 1 plikt kast. 

X2: OB På alla asfalt samt konstgräsplanen.  

 

STENUNGSUND 

 
 

1. OB tillhöger om muren, vita pinnar gäller. 

2. Inget speciellt 

3. OB-Ö , om drive går ob finns dropzone till vänster om granen. 

4. Mandotory björk skall passeras till vänster. Missat mandotory = ree tee + 1 plikt kast. Asfaltsvägen 
till höger  = OB. 

5. Inget speciellt. 

6. Mandotory granen skall passeras till vänster. Missat mandotory = 1 plikt kast och dropzone bakom 

muren. OB bakom korg VITA PINNAR Gäller 

7. Inget specielt 

8. Är Gamla X1 som nu är ordinarie. 

X1 – (gamla X2) OB på vägen bakom korg 

X2 – Gamla X3 

9. ( Gamla 8:an) Utkast flyttat ner cirka 30 meter ner till korset om man följer gångbanan. 

10. (Gamla 9:an)   



11.  inget speciellt 

12. inget speciellt 

13. inget speciellt 

14. OB på bilvägen till vänster 

15. OB på bilvägen till vänster 

16. Ob bilvägen på vänster. Mandotory björk passeras till vänster, Missat mandotory = Dropzone + 1 

pliktkast 

17. OB på gångbanan till höger samt muren bakom korg Vita pinnar gäller 

18. OB på Bilvägen bakom korg.  
 

Regler: 

TOUGHSHOT   

RUNDA 1 

Tough shot är en mildare variant av Worst shot. Det betyder att båda spelarna kastar ifrån samma läge vilket är det 

utav andra paret i gruppen bestämt det sämsta läget. Om paret gör HIO, sätter ett inspel eller puttar först är hålet 

avslutat. När första discen är i korg är hålet över. Alla andra kast räknas som övningskast och skall bestraffas enl. 

följande. 1 plikt per kast. 

 
BEST SHOT  
RUNDA 2 
Best shot betyder att man från tee, inspel mm. Inom paret, väljer själva vilken disc man vill fortsätta kasta ifrån. Det 
paret som ligger längst ifrån korgen kastar alltid först och det paret med bäst resultat på föregående hål kastar ut 
först på hålet efter. När första spelarens disc är i korgen är hålet över för paret. Alla kast utöver räknas som 

övningskast och skall bestraffas enl. följande. 1 plikt per kast. 
 
BEST SCORE 
RUNDA 3 
Vår ”egen” variant av formen som många känner till som Best disc. 
Best score betyder att bägge spelarna i paret spelar hålet individuellt och man skriver den bäste spelarens resultat på 

scorekortet.  
Tex. På hål 1: Spelare 1 kastar fem kast och spelare 2 kastar tre kast. Tre är det man skriver på hålet då. 

 

MODIFIED BESTSHOT: 
RUNDA 4 
Samma spelare får inte kasta från tee i tre hål i rad. Om paret t.ex. väljer spelare A:s kast från tee 1 och 2 får enbart 
spelare B kasta från tee på hål 3. Väljer paret spelare A:s kast från tee 1 och spelare B:s kast från tee 2 får bägge 
spelarna kasta från tee 3 för då är paret nollställt. Den ultimata pargolfen i detta fall är därmed att spelare A och B 
kastar bra från varannan tee så att paret därmed slipper ställa någon spelare ensam på någon tee. Dessa regler gäller 
enbart från tee, vid inspel, puttning och dylikt väljer paret hela tiden det bästa kastet/läget (precis som i vanlig Best 
shot pargolf) och kastar bägge två tills en spelares disc är i korg (bägge spelarna får således inte avsluta/ putta ut 
hålet om första putten sitter). Om man spelar ifrån fel läge bestraffas man med 3 Plikt. 

 

Schema.  
Pool A (open) spelar Stenungsund på lördag och Onsala på Sön. 

Pool B (amatör) spelar Onsala på lördag och Stenungsund på Sön. 

 

Lördag 24 Mars: 

08:15 Registrering (Vid korg 18 i Stenungsund. Vid tee 2 i Onsala) 

08:30 Spelarmöte 

09:00-12:00 Runda 1 Tough Shot  

12:00-13:00 Lunch 

13:30-16:30 Runda 2 Best Shot 

 

Söndag 25:e Mars:  

08:15 Registrering (Vid korg 18 i Stenungsund. Vid tee 2 i Onsala) 

08:30 Spelarmöte 

09:00-12:00 Runda 1 Best Score  

12:00-13:00 Lunch 

13:30-16:30 Runda 2 Modified Best Shot  

16:45 Prisutdelning 

17:15 Slut 


