
Caddybook Karkkila





1. VÄYLÄ

• Portti on triplamando. 
DZ porttia lähempänä 
oleva tiimatto. +1 
rangaistusheitto.

• Aidan oikean puoli OB. 
2. väylän aidan vasen 
puoli OB.

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



2. VÄYLÄ

• Aidan vasen puoli OB. 
OB jatkuu tikutettuna 
väylän 7. tiin taakse. 1. 
väylän aidan toinen 
puoli OB. 



3. VÄYLÄ

• Varo ulkoilijoita, ja 
pelaajia 4. väylän tiillä.

• Asvalttitie korin takana 
ja sen toinen puoli OB, 
sekä vasemmalla hyvin 
kaukana suolla OB.

• Kori normaaliradasta 
poiketen 10m 
kauempana.



4. VÄYLÄ

• Asvalttitie ja sen toinen 
puoli OB.



5. VÄYLÄ

• Väylän 1. OB voimassa, 
korin takana 
vasemmalla.

• Siirtymä väylälle 6 
kummun vasemmalta 
puolelta.

• CTP ohjelman mukaisilla 
kierroksilla.



6. VÄYLÄ

• OB kiertää väylän 
oikeaa laitaa, korin 
takana sekä 
vasemmalla 7. väylän 
tiin oikealla puolella. 1

6

C
TP Väylä 6 / par 3

pituus 95m



7. VÄYLÄ

• Aita koko matkan 
vasemmalla OB, jatkuu 
tikutettuna.

• Oikealla oleva OB 
kaukana suolla.

• Kaikki väylällä 
mahdollisesti oleva vesi 
on “casual water”.



8. VÄYLÄ

• Suo korin takana OB.

• Varo pelaajia väylän 10. 
tiillä.

• Spottaaminen 
suositeltavaa.



9. VÄYLÄ

• Oja oikealla OB.



10. VÄYLÄ

• Mando vasemmalla, 
kierto oikealta. DZ 
betoninen etutii.

• OB vasemmalla, 
betoniromu ja hiekkatie, 
kepit määrittelevät 
rajan.



11. VÄYLÄ

• Oja OB.

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

• Siirtymä väylälle 12. 
tietä pitkin. Huomioi 
väylän 10. pelaajat.



12. VÄYLÄ

• Ryteikkö ja oja  
sähkölinjojen 
suuntaisesti OB. Heiton 
mennessä OB:lle, 
mahdollisuus jatkaa 
OB:n rajalta tai DZ:lta, 
+1 rangaistusheitto.

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



13. VÄYLÄ

• Väylän vasen laita OB. 
Pusikko oikealla tiin 
vieressä OB. 

• Pelataan normi-13 tiiltä 
normi-14 koriin.



14. VÄYLÄ

• OB vasemmalla.

• Kori siirretty normaalista 
paikasta n.15 metriä 
vasemmalle.



15. VÄYLÄ

• Vasen reuna OB. Oikea 
reuna OB.

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



16. VÄYLÄ

• Vasen reuna OB. Oikea 
reuna OB.

• Väylällä etäisyystaulut.



17. VÄYLÄ

• Siirtymä seuraavalle 
väylälle normaaliradan 
väylää 19 pitkin. 

• Varokaa väylän 12 
avauksia.



18. VÄYLÄ

• Hazard nurmialueiden 
välissä. Merkattu kepein 
ja/tai maalilla. +1 
rangaistusheitto, jatko 
kiekolta.

• Korotettu kori.
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