
Tävlingsguide

2-4 september, 2022       Kaparebanan, Onsala

Finalen i Nationella Touren



 

 
 

Vi i Onsala Discgolf vill hälsa samtliga välkomna till Onsala Discgolf Open 

som är de fjärde eventet i nationella touren.  

Vi kommer uppdatera om vad som händer på banan samt ha lite intervjuer 

med spelare som är anmälda till tävlingen på @onsaladiscgolf på Instagram 

så in och följ oss där.  

Inför touren har vi tagit fram en goodiebag till samtliga spelare som anmäler 

sig till tävlingen.  

Goodiebagen hämtas vid tee 1.  

För mer info besök vår hemsida: https://onsaladiscgolf.se/tavlingar/ODO/  

 Eventområde: Eventområdet som ligger nära tee 1 erbjuder:  

•  Kioskverksamhet ifrån Onsala DG bakom tee 1 vid skolans lokaler.  

• Gävle massagecenter – Erbjuder massagebehandling  

• Puttområde med två korgar. 

• Vattenkran – Ligger bakom tee 1 utanför byggnaden. Kommer finnas 

vatten vid tee 8 också. 

• Toaletter i skolans lokaler. Samt en toalett vid tee 8. 

• Mat – Nennas foodtruck kommer stå vid eventområdet nära skolan.  

• Tjing – Kommer vara på plats för frågor och kommer även sälja merch.  

• Ugglan – Säljer discar på plats lördag och söndag. 

Parkering:  

• Parkering för spelare ligger på en åker vid Mariedalsvägen 43 

• Parkering publik fredag – Prästgårdsvägen 5. 

• Parkering publik lör & sön – Håkullavägen 43 (Skolans parkering). 

 

Träningsområde: 

• Två puttkorgar kommer finnas vid tee 1. 

• Skolans fotbollsplan kommer vara tillgänglig för uppvärmning. 

 

https://onsaladiscgolf.se/tavlingar/ODO/


CTP priser 

• Powergrip sponsrar CTP-priser på hål 12. 

• Tjing sponsrar CTP-priser på hål 15. 

• Latitude 64 sponsrar med Latitude luxurybag till samtliga som acear. 

 

 

Karta till ODO 

 

 

 

 

SELUKB
Stämpel

sandralindqvist
Stämpel

SELUKB
Linje

SELUKB
Linje

SELUKB
Linje

SELUKB
Linje

SELUKB
Pratbubbla
Promenad för spelare från parkering till träningsområde



#1 Kaparebanan

Par 3
91 m

Höjdskillnad -5 m

OB på och bortom 
asfalt till höger. 
OB på och bortom 
vänster sida enligt 
OB-markering,
samt på bortom 
staketet  bakom 
korgen.

Info

OB

OB
OB

OB

OB

Nästa hål

Hål: The original



#2 Kaparebanan

OB på och bortom 
asfalt bakom korg.

Info

Nästa hål

Par 3
72 m

Höjdskillnad +1 m

OB

Hål: Hold the line

Hålet sponsras av:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teamsales.store – din samarbetspartner för föreningskläder 
  
Vi hjälper föreningslivet att sänka sina materialkostnader på föreningskläder. Stanno och 
Reece är våra kvalitetsvarumärken med fokus på kvalitet till bästa pris, långa livslängder på 
kollektioner samt tillgänglighet. 
Med det unika klubbkonceptet "Let's Play Together" beställer din klubb inte bara funktionella och 
snygga idrottskläder till ett konkurrenskraftigt pris, utan du tjänar också pengar till klubben. 

Nyfiken på hur ni som förening kan komma igång? Kontakta oss för mer info. 

Kontaktperson: Per Alstad, per.alstad@stanno.com, 0708-102939, teamsales.store 

 

mailto:per.alstad@stanno.com


#3 Kaparebanan

Par 3
134 m

Höjdskillnad -3 m

OB till vänster på och 
bortom OB-linjen.
OB på och bortom 
muren bakom korg, 
samt till höger på 
och bortom asfalt.

Info

OB

OB

OB

OB

OB

OB

OB

Nästa hål

Hål: The great wide open



#4 Kaparebanan

Par 5
216 m

Höjdskillnad +3 m
70m till bäck.
147 m till muren.
Frontee (F)

OB till vänster på och 
bortom OB-linjen och
OB till höger på och 
bortom OB-linjen.
Mando till vänster om 
träd (dropzone). 

OB-linjer!

OB

OB

OB
OB

DZ

M

Nästa hål

OB

OB

OB

F

147 m

Hål: The tricky start 



#4 Kaparebanan

Par 5
241 m

Höjdskillnad +3 m
70m till bäck.
182 m till muren.
Frontee (F)

OB till vänster på och 
bortom OB-linjen och
OB till höger på och 
bortom OB-linjen.
Mando till vänster om 
träd (dropzone). 

OB-linjer!

OB

OB

OB
OB

DZ

M

Nästa hål

OB

OB

OB

F

182 m

70 m

Hål: The tricky start



#5 Kaparebanan

Par 3
82 m

Höjdskillnad +1 m

OB på och bortom 
OB-linje till vänster. 

Info

OB

Nästa hål

OB

Hål: True love



#6 Kaparebanan

Par 3
73 m

Höjdskillnad 0 m

OB på och bortom 
stenmuren bakom 
korgen.

Info

OB

Nästa hål

OB

Hål: The rainforest



#7 Kaparebanan
Hål: Push it to the limit

Par 4
180 m

Höjdskillnad +4 m
99 m till muren
Frontee (F)

OB på och bortom
mur till vänster.
Hazard på och bortom
gul linje bredvid korg.
OB på och bortom 
mur till höger.
OB på och bortom 
OB-linje 1m utanför 
mur runt korg.

Info

OB

OB

OB

OB

99m

OB

Nästa hål

F

OB

Hazard

Hålet sponsras av:



 

 

 

 

 

 

 

 

Boomr hjälper dig till ett tryggare, enklare 
företagande  

 

Boomr har lång erfarenhet av enkla, men smarta, tjänster som förenklar och skapar trygghet 
för företag. Vår digitala plattform tar bort administrativa och repetitiva uppgifter och 

automatiserar många delar av ditt företags projekt och ekonomi. Dessutom erbjuder vi 
affärsjuridisk spetskompetens genom vårt erfarna team av jurister. Alltid till en fast 

månadskostnad så att du slipper oroa dig för skenande kostnader. Kontaktperson: Jonas 
Hansson, 0720 - 78 25 25, jonas.hansson@boomr.se www.boomr.se 



#7 Kaparebanan
Hål: Push it to the limit

Par 4
197 m

Höjdskillnad +4 m
117 m till muren
Frontee (F)

OB på och bortom
mur till vänster.
Hazard på och bortom
gul linje bredvid korg.
OB på och bortom 
mur till höger.
OB på och bortom 
OB-linje 1m utanför 
mur runt korg.

Info

OB

OB

OB

OB

117m

OB

Nästa hål

F

OB

Hazard

Hålet sponsras av:



#8 Kaparebanan

Par 4
158 m

Höjdskillnad -4 m
119 m till muren.

OB på och bortom 
stenmur till vänster.
OB på och bortom 
stenmur till höger.

 

OB-linjer!

OB
OB

Nästa hål

OB

OB

OB

119m

F

OB

Hål: Tricky end



#8 Kaparebanan

Par 4
185 m

Höjdskillnad -4 m
146 m till muren.
Frontee (F)

OB på och bortom 
stenmur till vänster.
OB på och bortom 
stenmur till höger.

 

Info

OB
OB

Nästa hål

OB

OB

OB

146m

F

OB

Hål: Tricky end



#9 Kaparebanan

Par 4
183 m

Höjdskillnad +3 m
95 m till muren.
Frontee (F)

Vattnet i diket är 
tillfälligt vatten.
OB på och bortom asfalt
till vänster om korg. 

Info

Nästa hål

95m

F

Hål: Home of the swines



#9 Kaparebanan

Par 4
203 m

Höjdskillnad +3 m
115 m till muren.
Frontee (F)

Vattnet i diket är 
tillfälligt vatten.
OB på och bortom asfalt
till vänster om korg. 

Info

Nästa hål

115m

F

Hål: Home of the swines



#10 Kaparebanan

Par 3
93 m

Höjdskillnad -2 m

Mando till vänster
om trädet i mitten 
(dropzone).

Info

Nästa hål

MDZ

Hål: The thorn

Hålet sponsras av:



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Teamsales.store – din samarbetspartner för föreningskläder 
  
Vi hjälper föreningslivet att sänka sina materialkostnader på föreningskläder. Stanno och 
Reece är våra kvalitetsvarumärken med fokus på kvalitet till bästa pris, långa livslängder på 
kollektioner samt tillgänglighet. 
Med det unika klubbkonceptet "Let's Play Together" beställer din klubb inte bara funktionella och 
snygga idrottskläder till ett konkurrenskraftigt pris, utan du tjänar också pengar till klubben. 

Nyfiken på hur ni som förening kan komma igång? Kontakta oss för mer info. 

Kontaktperson: Per Alstad, per.alstad@stanno.com, 0708-102939, teamsales.store 

 

mailto:per.alstad@stanno.com


#11 Kaparebanan

Par 3
124 m

Höjdskillnad -0 m

OB på och bortom 
stenmur till vänster.
OB på och bortom 
asfalt bakom korg.

Info
OB

Nästa hål

OB

OB

Hål: The glory hole



#12 Kaparebanan

Par 3
85 m

Höjdskillnad 0 m

Fri dropp till DZ om 
disc landar innanför 
blå staket vid tee #13.
Vattnet i bäcken är 
tillfälligt vatten.

Info

Nästa hål

Hål: The corridor

DZ



#13 Kaparebanan

Par 4
136 m

Höjdskillnad +4 m
80 m till stenen

Mando vänster 
om träd (dropzone). 
OB till höger på och 
bortom stenmur fram till
mandoträd. OB på och 
bortom stenmur och 
staket bakom korg.

OB-linjer!
OB

OB

OB

Nästa hål

M

DZ

OB

80m

F

Hål: The challenge



#13 Kaparebanan

Par 4
160 m

Höjdskillnad +4 m
104 m till stenen

Mando vänster 
om träd (dropzone). 
OB till höger på och 
bortom stenmur fram till
mandoträd viker av på 
hål #14. OB på och 
bortom stenmur och 
staket bakom korg.

Info
OB

OB

OB

Nästa hål

M

DZ

OB

104m

F

Hål: The challenge



#14 Kaparebanan

Par 3
105 m

Höjdskillnad 0 m

OB på och bortom 
stenmuren bakom 
korgen. OB på och
bortom stenmur till
vänster. OB på och 
bortom staket på 
höger sida.
1 meter fri dropp vid
nät på vänster sida.

Info

OB

Nästa hål

OB

OB

OB

OB

OB

Hål: Old school



#15 Kaparebanan
Hål: The archer

Par 3
104 m

Höjdskillnad -3 m

OB på och bortom 
OB-linje till höger.
OB på och bortom 
OB-linje bakom korg.

OB-linjer!

Nästa hål

OB OB

OB

OB

OB



#16 Kaparebanan

Par 3
92 m

Höjdskillnad +3 m

OB på och bortom
OB-linje bakom korg.
OB på och bortom 
OB-linje höger mot 
hål #15.

Info

Nästa hål

OB

OB

OB

OB

Hål: The stonehenge



#17 Kaparebanan

Par 3
63 m

Höjdskillnad -2 m

Ingen OB.

Info

Nästa hål

Hål: The shire



#18 Kaparebanan

Par 4
123 m

Höjdskillnad +8 m
75m till dunge

OB på och bortom 
OB-linje höger och
vänster sida enligt
OB-markering.
OB på och bortom 
asfalt bakom korg. 

Info

OB

OB
OB

OBOB

Hål: Top of the hill

75m

F

Frontee (F)

Hålet sponsras av:



 

 

 

 

 

 

 

 

Boomr hjälper dig till ett tryggare, enklare 
företagande  

 

Boomr har lång erfarenhet av enkla, men smarta, tjänster som förenklar och skapar trygghet 
för företag. Vår digitala plattform tar bort administrativa och repetitiva uppgifter och 

automatiserar många delar av ditt företags projekt och ekonomi. Dessutom erbjuder vi 
affärsjuridisk spetskompetens genom vårt erfarna team av jurister. Alltid till en fast 

månadskostnad så att du slipper oroa dig för skenande kostnader. Kontaktperson: Jonas 
Hansson, 0720 - 78 25 25, jonas.hansson@boomr.se www.boomr.se 



#18 Kaparebanan

Par 4
147 m

Höjdskillnad +8 m
99m till dunge

OB på och bortom 
OB-linje höger och
vänster sida enligt
OB-markering.
OB på och bortom 
asfalt bakom korg. 

Info

OB

OB
OB

OBOB

Hål: Top of the hill

99m

F

Frontee (F)

Hålet sponsras av:


	hål 1 onsala
	hål 2 onsala
	hål 3 onsala
	hål 4 onsala - frontee
	hål 4 onsala - ny tee
	hål 5 onsala
	hål 6 onsala
	hål 7 onsala - frontee
	hål 7 onsala
	hål 8 onsala Am
	hål 8 onsala
	hål 9 onsala Am
	hål 9 onsala
	hål 10 onsala
	hål 11 onsala
	hål 12 onsala
	hål 13 onsala Am
	hål 13 onsala
	hål 14 onsala
	hål 15 onsala
	hål 16 onsala
	hål 17 onsala
	hål 18 onsala - Frontee
	hål 18 onsala
	Namnlös




 


 


 


 


 


 


 


 


Boomr hjälper dig till ett tryggare, enklare 
företagande  


 


Boomr har lång erfarenhet av enkla, men smarta, tjänster som förenklar och skapar trygghet 
för företag. Vår digitala plattform tar bort administrativa och repetitiva uppgifter och 


automatiserar många delar av ditt företags projekt och ekonomi. Dessutom erbjuder vi 
affärsjuridisk spetskompetens genom vårt erfarna team av jurister. Alltid till en fast 


månadskostnad så att du slipper oroa dig för skenande kostnader. Kontaktperson: Jonas 
Hansson, 0720 - 78 25 25, jonas.hansson@boomr.se www.boomr.se 





		Boomr hjälper dig till ett tryggare, enklare företagande





