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Træerne til højre langs fairway 
guarder for højre-hyzeren, mens 
buskene til ventre for porten guarder 
for ventre-hyzeren. På trods af at 
hullet ikke er specielt langt, så er det 
en bonus at få birdie her. Det skyldes 
kurvens placering på skråningen. De 
fleste laver lay-up på andet kast. 
 
Pro tip: 
Hvis du laver lay-up så sørg for at 
discen rammer jorden fladt eller slider 
hen til kurven. Der er stor rullefare, 
hvis den kommer ind med vinkel i 
forhold til jorden. 
 

 Råb FORE! med det samme, hvis 
dit drive sejler mod hul 3. Der er 
sandsynligvis nogen dernede, som du 
ikke kan se fra tee. 

 
Hullet har to kurvplaceringer. På den 
korte (B) er der gode chancer for at 
komme tæt på kurven, men på den 
lange (A) kan kurven nok kun nås med 
en perfekt ruller. 
 
Pro tip: 
Hvis du ruller, så husk at tage højde 
for skovbundens hældning, hvor 
discen rammer jorden. 
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Hullet er gennem årene blevet mere 
og mere udfordrende, fordi guard-
træerne ved kurven er blevet større 
og større. Det er dog stadig et af 
banens nemmere huller. 
 
Pro tip: 
Der er ofte vind fra højre henne ved 
kurven, som du ikke kan mærke på 
tee. Derfor pas på med at kaste højt 
og med hyzer (højrehåndet), da det 
ofte fører til et death put i modvind. 
 

 Kast ikke før stien er helt fri. Ind 
imellem flipper discen op, og svæver 
langt hen ad stien.  

 
OB fare, vind og kurvens placering på 
en skråning med sand gør dette hul 
utroligt svært at parkere. Wind 
control er den vigtigste faktor på 
dette hul. 
 
Pro tip 
Giv den gas. Der er ikke rigtigt risiko 
for at kaste for langt, da bakken 
stopper discen. Indspillet kan være 
utroligt svært, hvis du ligger for kort. 
Specielt hvis du ligger kort i krattet 
langs fairway. Så er du oftest i bogey-
land. 
 

 Vær meget opmærksom på, om 
der kommer nogen på stien til ventre 
for kurven.  
 

 Kast heller ikke, hvis der er nogen 
på stien foran dig, selv om du kaster 
over dem. 
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Banens mest ubarmhjertige skovhul, 
hvor drivet afgør om resten af vejen 
til kurven skal afhænge af held eller 
pure skills. 
 
Pro tip: 
Lad være at være grådig på drivet. 
Tag den disc du kan kaste mest lige 
med. Også selv om det er en putter. 
Det er oftest bedre at ligge 60 meter 
fremme på fairway end 80 meter 
fremme mellem træerne. 
 

 
 
To kurv placeringer. A er en relativt 
nem par 4 og B er en svær par 3. 
Drivet er det samme på begge 
placeringer. Ram porten eller kryds 
fingre for lidt tree love. 
 
Pro tip: 
Træerne til venstre for porten er 
mere tilforladelige end dem til højre. 
 

 Hvis du forsøger at bombe den 
over træerne på indspillet og der er 
vind fra højre, så vent til stien til 
venstre er helt fri. Discen kan blive 
blæst derud. 
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Snorlige kast er den eneste opskrift 
her. Hvis du går for langt, så kan du få 
et rigtigt svært put for birdie. 
 
Pro tip 
Prøv at glemme, at der er træer. 
 

 Er der spillere ved kurven på hul 
6A, så gør dem opmærksom på, at du 
kaster.  

 
En udvidet version af det gamle hul 4. 
Kurven står et stykke nede og lidt til 
venstre. Placering af drivet er 
altafgørende. 
 
Pro tip: 
Hold dig i højre side af fairway, så 
porten kan rammes i andet kast. 
 

 Kast ikke hvis der er nogen på 
stierne. De fleste driver igennem og 
der er ofte vind, så nedslagsstedet 
kan være langt fra det planlagte. 
 

 Når én i gruppen går efter porten, 
skal der sendes en spotter frem, da 
der kan komme nogen gående op ad 
skovstien. 
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Spritnyt hul, der aldrig er blevet 
spillet i turnering. Op ad bakke, smal 
fairway og en kurv der p.t. er ret 
kraftigt guardet af træer. Der skal lidt 
held til for at parkere dette hul. 
 
Pro tip: 
Overvej at lave det «nemme» drive 
lige frem, og sats på at sætte et godt 
put. Der er væsentligt mindre risky 
end at gå efter en parkering. 

 
To nye kurvplaceringer i forhold til, 
hvordan hullet altid har set ud. Der er 
flere måder at løse dette hul på, men 
ingen af dem er nemme. 
 
Pro tip 
Vinden er ofte ret tricky på dette hul, 
fordi dens styrke og nogle gange 
retning ændrer sig på vejen fra tee til 
kurv, så vælg en disc og et kast der 
ikke i så høj grad er påvirket af 
vinden. 
 

 Hvis du er usikker på, om du kan 
kaste over stien, så send en spotter 
frem for at sikre at stien er fri. 
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Dette hul har ændret lidt karakter. 
Det er kortere og der er flere 
kastemuligheder, men du skal ramme 
en ø. 
 
Pro tip: 
Hvis det blæser, så skal du regne 
med, at vinden er stærkere ude i det 
åbne, end den føles ved tee. 
 

 Vær opmærksom på, at der kan 
komme disc ud over bakken på hul 
19, når I går fra tee. 

 
Masser af plads til at tyre til den på 
forskellige måder, men kurven står 
højt og er tæt bevogtet. 
 
Pro tip: 
Grip it and rip it. Der er «kun» 108 
meter, men det spilles som 130 meter 
på grund af den høje kurvplacering. 
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Først og fremmest skal du ud af 
buskadset. Derefter skal du forbi dét 
ene træ der står lige i kastelinjen (for 
højrehåndede). Og endeligt skal du 
kaste med den helt rigtige længde. 
Bare lidt for hård eller blødt, så har du 
nemt et langt put. 
 
Pro tip: 
Hvis du laver lay up, så sørg for, at 
discen rammer jorden fladt. Ellers vil 
den rulle. 
 

 Kast ikke før I har sikret jer, at 
stien på tværs er clear hele vejen hen 
til venstre. 

 
Hullet som de fleste elsker og hader 
samtidigt. Du skal kaste langt på både 
drive og indspil for at have en birdie 
chance, og der er ikke plads til fejl på 
nogen af kastene. 
 
Pro tip: 
Grundet beplantningens form er der 
stort set altid modvind ned gennem 
den første allé. Kast fladt med en disc 
der kan klare lidt modvind. 
 

 Vær sikker på, at stien er fri hele 
vejen ned, før du kaster.  
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Placering A er relativt lige til, men 
placering B er svær at løse, da den 
optimale linje er lidt forstyrret af 
træer. Der er dog plads til alternative 
ruter. 
 
Pro tip: 
Hvis du har poweren til det, kan det 
være en god mulighed, at kaste over 
alle træerne og lade discen dumpe 
ned ved kurven. Så overlader du ikke 
noget til tilfældighederne, men det 
kræver en god arm. 

 
Her skal du ud af en kort allé, over 
nogle 2 meter høje æbletræer, og 
lande på en skråning, der falder mod 
venstre. 
 
Pro tip: 
Som højrehåndet skal du tage højde 
for et ret kraftigt skip ved kurven. Sigt 
derfor efter at discen skipper ved 
stien eller måske endda lige inde i 
hazarden, hvis du tør. 
 

 Vær opmærksom på, om der er 
spillere på hul 14 og 17’s tees, inden 
du kaster. 
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Svær par 4, hvor der er fuld belønning 
for dygtighed, og intet er overladt til 
tilfældigerne. På drivet gælder det 
om, at komme op på den anden side 
af stien, så du får et flat tilløb til dit 
approach. Lander du kort af stien, er 
det tilløb op ad bakke. Kurven er 
placeret lige indenfor en relativt lille 
port i skoven, og landingszonen er 
guarded af to hazard zoner, og det 
kræver mod og dygtighed, at lægge 
den op til et birdieput. 
 
Pro tip: 
Hvis ikke du har et godt drive, skal du 
måske allerede sætte 
forventningerne til birdie ned, og ikke 
risikere, at lande i hazard’erne. 
 

 Orienter jer allerede, når I går fra 
hul 16, om der er folk på stien til 
højre. 

 
En par 5 med gode birdiechancer, og 
hvis du er skrap er eaglen indefor 
rækkevidde. Det går jævnt op ad 
bakke hele vejen, så den skal have 
fuld gas. Hvis du rammer alléen og 
kommer forbi den første klynge træer 
på drivet, er det værste overstået. I 
andet kast handler det om, at placere 
sig til et nemt indspil. Sweetspot er 
ved dropzonen.  
 
Pro tip: 
Det er bedre at ligge lige ud for 
porten og 40 meter fra den end at 
ligge 10 meter fra den og ud til én af 
siderne. 
 

 Når nogen forsøger at ramme 
porten, skal I først sikre jer, at der 
ikke er nogen ved eller bag kurven. 



 

Aalborg Open 2019 – Bundgårdsparken 24-25. august – aalborgopen.dk  

Måske banens mest ikoniske hul er 
der ikke blevet pillet ved. Kurven er 
placeret lige nedenfor toppen af en 
meget stejl skråning. Et godt kast 
kan lide en slem skæbne, da der er 
stor rullerisiko. Vind er en kæmpe 
faktor på dette hul, da al den vind 
der rammer skråningen bliver ledt 
op forbi kurven, hvilket gør selv et 2-
meter put udfordrende. 
 
Pro tip: 
Er der modvind, og ligger du kort af 
kurven, så vend discen om, og lad 
den slide ned til kurven. På den 
måde lader du ikke vinden få taget i 
discen. 
 

 Der er ofte folk ved bakketoppen. 
Send en spotter frem og sørg for, at 
de er opmærksomme på, hvad der 
foregår. 

 
Dette hul har altid været banens 
nemmeste, men den gamle 
kurvplacering er splittet op i to mere 
udfordrende placeringer. B er en 
reel højrehyzer, mens A er en 
venstrehyzer med lidt højere 
sværhed, da der ikke er samme 
plads langs venstre side af fairway. 
 
Pro tip: 
På begge kurvplaceringer ligger man 
til et fint put, hvis man er pin high 
på stien. 
 

 Er der vind fra venstre, så er det 
meget kraftigere henne over stien, 
end du kan mærke på tee. Pas på 
med at kaste højt, da vinden nemt 
kan blæse den helt ud på vejen. 
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Bundgårdsparken 

Budumvej 7 
9220 Aalborg Øst 

Google maps 

 

-- 

 

Herningvej skole 

Herningvej 35 
9220 Aalborg Øst 

Google maps 

 

-- 

 

Tournament Director 

Kristian Engsig-Karup 
discgolf@dinosaurs.dk  
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