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1. VÄYLÄ

•  Portti on triplamando. DZ 
tii. +1 rangaistusheitto.

•  Aidan oikean puoli OB. OB 
päättyy korin takana portin 
tasolle.

•  Siirtymä 2. väylälle metsän 
poikki polkua pitkin. Älä 
kulje 2. väylää pitkin!



2. VÄYLÄ

•  Aidan vasen puoli OB. OB 
päättyy aidan kulmaan, 
kulkee 90 asteen kulmassa 
vasemmalle.

•  Väylä aidattu ohikulkijoilta 
korin jälkeen. Jos kuitenkin 
havaitset ulkoilijan, ÄLÄ 
HEITÄ!

•  Seuraava väylä nuolen 
suunnassa normaali-
layoutin väylä 4. Normaali 
väylä 3 jää pois.



3. VÄYLÄ

•  Ylämäkeä noin 8 metriä.

•  Seuraava tii noin 15 metriä 
korista suoraan eteenpäin.

•  Ei OB:ta.



4. VÄYLÄ

•  Alamäkeä noin 8 metriä.

•  Siirtymä väylälle 5 kulkee 
kummun oikealta puolelta.

•  LA KEVÄTJUHLA: CTP 
MOLEMMILLA 
KIERROKSILLA! Jos 3m 
mitta ei riitä, ei mitata. 
Kirjoita nimi ja tulos 
muovipussissa olevaan 
paperiin.



5. VÄYLÄ

•  Lampi 25m korin takana/
oikealla OB. Ei merkitty, 
outissa jos kokonaan 
vedessä.



6. VÄYLÄ

•  Aita vasemmalla OB.

•  Korin takana (10m) 
seuraava väylä OB.

•  Kaikki väylällä mahdollisesti 
oleva vesi on “casual 
water”, eli helpotusta 
pelilinjalla maksimissaan 
5m taaksepäin.



7. VÄYLÄ

•  Korin takana OB (suo).

•  Tiin vieressä oikealla OB (6. 
väylä).

•  Väylän 9. tii suoraan 
edessä (kartassa merkitty 
“10”). Heillä etuajo-oikeus, 
älä heitä jos ovat tiillä!

•  SPOTTAAMINEN 
SUOSITELTAVAA!



8. VÄYLÄ

•  OB oikealla koko matkan 
(märkä oja).

•  LA KEVÄTJUHLA: CTP 
MOLEMMILLA 
KIERROKSILLA! Käytössä 
kolmen metrin mitta. Jos 
mitta ei riitä, ei mitata. 
Kirjoita nimi ja tulos 
muovipussissa olevaan 
paperiin.



9. VÄYLÄ

•  Seuratkaa ryhmänne 
heittoja!

•  Varokaa väylän 7. avauksia, 
jos ovat aloittaneet. 
Muussa tapauksessa 
etuajo-oikeus.

VK-PELTI



10. VÄYLÄ

•  OB edessä (oja).

•  Mando heti tiin vieressä, 
kierto vasemmalta. DZ tii. 
+1 rangaistusheitto.

•  Siirtymä väylälle 11. tietä 
pitkin, varo väylän 9. 
avauksia tarvittaessa.



11. VÄYLÄ

•  OB sähkölinjojen 
suuntaisesti (oja).

•  Iso puu mando, kierto 
oikealta. Mandolinja kulkee 
suoraan ylöspäin rungon 
mukaan. DZ merkitty 
mandon viereen. +1 
rangaistusheitto.

•  Väylällä 17 etuajo-oikeus.



12. VÄYLÄ

•  OB koko matkan 
vasemmalla/edessä ojassa 
ja korin takana (järvi).

•  Pelataan normi-13 tiiltä 
normi-14 koriin.

•  Normi 14 etutii on 
sweetspot, matkaa noin 
85m.

•  Vaihtoehtoinen reitti 
normi-13 korin vasemmalta 
puolelta.

KARKKILALAINEN



13. VÄYLÄ

•  OB vasemmalla (järvi).

•  OB oikealla (16. väylä).

•  Varo lintubongareita!

•  SPOTTAAMINEN 
SUOSITELTAVAA!



14. VÄYLÄ

•  OB koko matkan oikealla 
(tien reuna). OB koko 
matkan vasemmalla (järvi). 
OB korin takana (suo).

•  Mando 25m ennen koria, 
puu ja suoraan ylös, kierto 
vasemmalta. DZ mandon 
vieressä. +1 
rangaistusheitto.



15. VÄYLÄ

•  OB vasemmalla koko 
matkan (oja) ja OB oikealla 
koko matkan. OB korin 
takana (16. tii, 14. tii).

•  OB välillä 90-110m.

•  LA KEVÄTJUHLA: PISIN 
DRAIVI KISA 
MOLEMMILLA 
KIERROKSILLA. Draivin 
pysyttävä pelissä. Siirrä 
lippua ja merkitse nimesi, 
ellei toimitsija ole paikalla.



16. VÄYLÄ

•  Seuratkaa ryhmänne 
heittoja. Vasemmalla 
tuuheita puskia.

•  Siirtymä väylälle 17 korin 
takaa polkua pitkin. Ole 
varovainen, irtoromua.

•  Ei OB:ta.



17. VÄYLÄ

•  Tuplamando. Iso puu 
suoraan mandokyltistä 
ylöspäin. DZ merkitty. +1 
rangaistus.

•  Etuajo-oikeus väylään 11.

•  Siirtymä 18. väylälle korin 
takaa, oikealle tietä pitkin, 
varo väylän 18. avauksia.

•  Ei OB:ta.
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18. VÄYLÄ

•  Pelataan takatiiltä! Etutiillä 
myös tekonurmi.

•  Korotettu kori.

•  Pelialue aidattu sivullisilta. 
Varo kuitenkin mahdollisia 
ulkoilijoita.

•  Ei OB:ta.


