FODBOLDGOLF

Afgang
Dato

Program
Udfordre kollegaerne i en omgang fodboldgolf på den flotte bane ved Sørvad.
Fodboldgolf er et enkelt, men udfordrende spil, som alle kan deltage i uanset alder. Fodboldgolf er en
blanding af fodbold, golf og minigolf. For at vinde spillet skal man sparke en fodbold fra tee stedet og
i et hul for enden af banen og passere forskellige forhindringer undervejs. Den person der klarer de 18
huller på færrest spark vinder spillet. Der spilles i hold á 3-4 personer og et spil tager typisk 1-2 timer.
Efter spillet vil der blive tændt op i grillen og en lækker grillmenu bestående af 3 slags kød, hjemmelavet kartoffelsalat, 2 salater og hjemmebagt brød og smør nydes.
Drikkevarer kan tilkøbes på stedet.
Praktiske oplysninger
Der er bolde til rådighed (bold str. 3, 4 eller 5). Boldene har forskellige farver, så man kan kende boldene fra hinanden på banen. Man medbringer ét scorekort og en blyant pr. hold.
Der er trækvogne ved boldrummet, som kan benyttes til medbragt mad og drikke, overtøj mm.
Regler
Se specialregler for de enkelte baner på hulskiltene ved starten af hver bane.
1.
Der sparkes ud fra tee stedet ved bane 1 - bolden skal placeres på linien mellem markeringerne.
2.
Uanset hvor bolden lander, om det er højt eller lavt græs, sparker man videre fra givende sted.
3.
Det er altid den bagerste der skal sparke næste gang så det bliver et flydende spil.
4.
Hvis en medspillers bold ligger i vejen for dit spark, må bolden fjernes og placeres på samme
sted bagefter.
5.
Der spilles til og med det 10. spark.
VIGTIGT: Lad flagene blive i hullerne.
Du skal respektere andre spillere på banen og passe på ikke at ramme nogen med din bold.
Vis respekt for andre, for udstyret og for faciliteterne.

Rejsen indeholder:

,-

Pris pr. person

✓ Kørsel i 4 stjernet bus
Arrangør:
Skave Turistfart A/S

✓ 18 hullers fodboldgolf
✓ Lækker grill menu
✓ Bidrag til Rejsegarantifonden samt alle
lovpligtige skatter og afgifter

Bestilling
Skave Turistfart A/S

Opsamlingstider:
Hjemby

Kl. 16.00

97 46 80 55
info@skave-turistfart.dk

Ret til ændringer forbeholdes.

