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Velkommen til
Vallensbæk
Fodboldgolf
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89,5 m / Par 3
88,5 m / Par 3

86,5 m / Par 4

71,5 m / Par 2

55,0 m / Par 3
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Vores bane er gratis at bruge og åben for alle. Banen har 18 huller
med forskellige forhindringer som tunnel, bander, krat med mere.
Sværhedsgraden er tilpasset, så alle kan være med – uanset om du
har lidt eller meget bolderfaring.
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1248,1 m / Par 57

Baneoversigt
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14

78,5 m / Par 3

47,5 m / Par 3
105,5 m / Par 5

97,0 m / Par 5

06

69,0 m / Par 4

90,5 m / Par 3

Vallensbæk Kommune sørger ugentlig for at vedligeholde banen,
og vi håber alle vil være med til at holde fodboldgolfbanen pæn
– lad derfor fodboldstøvlerne stå, da de ødelægger banen.
Da området er til boldspil, beder vi dig om at lufte hunden på en
anden plæne.
Du er velkommen til at medbringe madpakke, sixpack eller picnic
kurv og holde en pause fra spillet ved vores opsatte bænke rundt
omkring på banen. Det er ikke tilladt at grille – så lad grillpølserne
blive hjemme.
Rigtig god fornøjelse,
Vallensbæk Fodboldgolf
vallensbaek.dk/fodboldgolf
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63,0 m / Par 3

Du medbringer selv din egen fodbold. Du finder scorekort/regler
+ blyanter i holderen lige til højre for tavlen. Vi bliver rigtig glade,
hvis du husker at aflevere blyanterne tilbage.
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53,6 m / Par 2
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59,0 m / Par 2
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Fodboldgold er en blanding mellem golf, minigolf og fodbold.

Bolden spilles fra det sted den lander, bolden skal ligge stille.
Yngste spiller skyder spillet i gang. Ved de efterfølgende baner er
det den spiller, der har vundet hullet forinden, der starter. Ved
andet spark og fremefter sparker den spiller, som ligger fjernest
fra hullet.
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79,5 m / Par 3
49,5 m / Par 3

Grill
er ikke tilladt
på området

Spillet går i al sin enkelthed ud på at sparke fodbolden i hul med
færrest mulige spark. Du noterer antal spark på scorekortet.
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Spillet

Fodboldstøvler
er ikke tilladt
på området

35,0 m / Par 3

Du står her
29,5 m / Par 2

