
Utfört av:

50% 100%

Röja sly i ruffen

Ta bort stubbar , börja från green och gå bakåt

Ta bort lite häng och lite fallet mtrl. √
Fälla 4st träd i längst fram i mitten av fairway √

Ta bort den lilla tallen i gluggen till höger √

Röja sly i ruffen

Ta bort de två yttersta hängande stammarna innan korgen √

Röja sly i ruffen

Ev. göra en green ( avverka 5m runt korgen )

Dika framför /vid sidan om utkastet. Fyll med grus o sten √ Bubba/Danne

Pliktport till vänster

Fälla 2st tallar  till höger på fairway in mot OB-dammen √
Ta bort stubbar samt jämna till fairway √ Bubba/Danne

Röja sly i ruffen

Rensa fairway från pinnar och grenar

Ta bort en björk framför korgen ( lotto ) √

Rensa sly runt green

Ta bort en sönderkastad tall v. om stora trädet √

Ev. ta bort mindre träd som kan ge lottoeffekt

Ta bort asparna ( lottoeffekt ) framför korgen för att öppna upp mittgången √

Förlänga 15m ( bara om vi hinner före tävling )

Status
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Utfört av:

50% 100%

Status

        Aktivitetslista     Serpent Hill  - 08

Kryssa i Skriv ditt namn
AktivitetHÅL

Lottobjörken längst fram på fairway tas bort √

Jämna till hålet där stubben varit mitt på fairway

Röja ruffen till vänster för att öppna vägar tillbaks till fairway √ Bubba/Danne

Röja ruffen till vänster

Kapa häng på sidorna

Röja bakom högra ridån och mot korgen för alternativ väg

Grena björkarna framför green upp til 2,5m √ Bubba/Leif

Röjt i skog/ruff till höger om green √ Bubba/Leif

Göra och sätta upp pliktporten i form av banderoll tvärs över fairway

Röja sly i ruffen

Ta bort det som är mindre än 3cm diam. Upp till 5m från fairway, sävida 

det inte påverkar säkerheten mellan angränsande hål

Vissa hål har väldigt tätbvuxen ruff och då kan även större småträd komma 

att tas bort

Tömma o städa ur containern och därefter måla i ljus färg

Sätta upp hyllor och redskapshållare utmed väggar i container

Spänna upp en 3,7x5,4m vit pressenning som permanent markis 

någonstans nära containern ( regn/sol-skydd )

Sätta upp infoskylt vid vändplan skjutbanor och förbättra snittsling därifrån 

till banan

Sätta upp infoskylt Discgolf vid vägbommen från Ormbergsvägen och 

Parkera ej framför bommen
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