
Ta hensyn til andre 
brukere av området 
og banen. Kast kun 
når det er klar bane og 
ikke fare for å treffe 
andre.

Mandatory til høyre 
for markert tre.
Ved bom kast fra 
droppsonen.

Par 3

65 m

OB

OB

Høydeforskjell: +7

Kjerrevegen

Flaktveit
DiscGolfpark



Ta hensyn til andre 
brukere av området 
og banen. Kast kun 
når det er klar bane 
og ikke fare for å 
treffe andre.

OB på og over turvei 
til venstre.

Par 3

73 m

OB

OB

Høydeforskjell: +3

Froskedammen

Flaktveit
DiscGolfpark



Ta hensyn til andre 
brukere av området 
og banen. Kast kun 
når det er klar bane og 
ikke fare for å treffe 
andre.

OB på og over tursti 
bak kurv.

Dobbel mandatory 
mellom markerte trær.
Ved bom spill fra 
droppsonen.

Par 3

82 m

OB

Høydeforskjell: -0,5

Tunnelen

Flaktveit
DiscGolfpark



Ta hensyn til andre 
brukere av området 
og banen. Kast kun 
når det er klar bane og 
ikke fare for å treffe 
andre.

Dobbel mandatory 
mellom markerte trær.
Ved bom kast fra sist 
markerte “lie”.

OB på og over markert 
vei.

Par 3

68 m

OB

OB

OB

OB

OB

OB

Høydeforskjell: +1

Flakka4life

Flaktveit
DiscGolfpark



Ta hensyn til andre 
brukere av området 
og banen. Kast kun 
når det er klar bane 
og ikke fare for å treffe 
andre.

OB på og over 
markert vei.

Par 3

41 m

OB

OB

OB

OB

Høydeforskjell: +6

Birdiehaugen

Flaktveit
DiscGolfpark



Ta hensyn til andre 
brukere av området og 
banen. Kast kun når 
det er klar bane og ikke 
fare for å treffe andre.

OB på og over 
markerte veier.

OBS: Bruk spotter på 
skateparken om det 
er folk her.

Par 3

85 m

Skatepark

OB

OB

OB

OB

Høydeforskjell: +16

Akebakken

Flaktveit
DiscGolfpark



Ta hensyn til andre 
brukere av området og 
banen. Kast kun når 
det er klar bane og 
ikke fare for å treffe 
andre.

Mandatory til venstre 
for markert tre.
Ved bom kast fra 
droppsonen.

OB på fotballbanen.

Par 3

92 m

OB

OB

Høydeforskjell: +12

Skrenten

Flaktveit
DiscGolfpark





















Ta hensyn til andre 
brukere av området og 
banen. Kast ALDRI 
dersom det er folk eller 
kjøretøy på vei opp eller 
ned bakken.

Mandatory til venstre for 
markert tre.
Ved bom kast fra sist 
markerte “lie”.

OB på og over 
markert fortau og vei, 
og på fotballbanen.

Par 3

87 m OB

OB

OB

OB
OB

Høydeforskjell: -10

Fortauskanten

Flaktveit
DiscGolfpark

��



Ta hensyn til andre 
brukere av området 
og banen. Kast kun 
når det er klar bane 
og ikke fare for å 
treffe andre.

Mandatory til venstre 
for markert tre.
Ved bom kast fra sist 
markerte “lie”.

OB på og over 
markert vei og på 
fotballbanen.

Par 3

77 m

OB

OB

OB

Høydeforskjell: -2

Demningen

Flaktveit
DiscGolfpark

��


