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En bag tag er et fysisk merke som henger på 

sekken/vesken når man er ute å spille. Målet er å skaffe 

seg lavest mulig bag tall, for heder og ære. I tillegg er det 

en fint måte å spille med andre i klubben. 

1. HIF Disc Golf bag tag er kun for medlemmene i HIF Disc Golf.  

2. Bag tag koster Kr 150 og betales via VIPPS til HIF Disc Golf #723119. Husk å skrive 

«bag tag» i notat feltet og varsle en styremedlem for å få utlevert bag tag. Man får den 

neste (høyeste) tilgjengelig tall.  

3. Bag tag skal alltid være med og være synlig når du er ute og spiller. 

4. Hvis du skulle glemme å ta med din bag tag når du er ute å spille, er den fortsatt i spill. 

Du må sørge for å evt. bytte tag i etterkant. 

5. Hver gang man spiller en registret runde (UDisc, Metrix, osv.) er bag tag i spill for de 

mennesker som tilhøre den gruppen (flight). Hvis dere vil involvere andre grupper i 

nærheten (flight før/etter), da må dette avtales og alle må være enig.  

6. En registret runde må være minst 9 hull på en godkjent layout. Kan være hvor som 

helst og når som helst. 

7. Treninger med noen få hull, eller med flere Mulligans skal i utgangspunktet ikke telles 

hvis ikke avtalt fra alle spillere i gruppen. 

8. Man kan ikke nekte å spille for frykt av å miste sin tall.  

9. Man må være resonnabel tilgjengelig for spill med andre som har bag tag. De som har 

en veldig lavt tall blir nok populær å spille med. I utgangspunktet vi vil at 

medlemmene er tilgjengelig for spill minst 1 gang i uka i Disc Golf sesongen. 

Ferie, bortreist, osv. tas hensikt til. Ukas golf er en fint måte å for gjennomført dette.  

10. Er man ikke tilgjengelig for utfordringer over en lengre periode, må man levere tilbake 

tagen til styre. 

11. Spørsmål eller mulig brudd på reglene, skal styre kontaktes. Styre bestemmer 

utfall, men i verste fall, kan man miste bag tag. 

12. Alle må klar over reglene før spill. Bag tags byttes umiddelbart etter spillet er ferdig. 

13. Mistet tags må varsles til styre. Man er ansvarlig for evt. erstatning av en ny tag med 

den nest (høyeste) tilgjengelig tall. 

14. I utgangspunkt, ved uavgjort resultater, beholder man sin tall. Man kan be om en play-

off runde frem til en vinner er kåret. Alle må være enig om en play-off og hvilke hull 

skal spilles. Men, dette er vanligvis kun for turneringer eller hvis de som spiller for 

tallet ikke hadde tallet fra før. (Dvs., bag tag 4 og 10 spiller play-off for å se hvem som 

får bag tag 1.)   

15. Det som ikke står i reglene, er det styre som konkludere utfall. 

Husk å ha det gøy og spre gleden av sporten! 

DJ Bell, HIF Disc Golf 


