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Fra syd : Kør ind ad Haderslevvej. I lyskrydset neden for bakken ved Hi-Fi Klubben og 
kirkegården, skal man til venstre mod Tønder ad Tøndervej. Denne går op ad en bakke. I 
lyskrydset på toppen skal man til venstre (ved bilforhandleren). 100 m henne drejer vejen 
skarpt til venstre, men man skal ligeud ad Holbergsvej. For enden af denne findes Seest 
Boldklubs anlæg. 
 
Fra Nord : Der er 2 muligheder når man kommer fra nord. Den ene er længst, men nemmest 
at finde - den anden er lidt besværlig ind gennem byen. Her er begge muligheder : 
 
1)  Kør af motorvejen ved Kolding syd/Vamdrup (afkørsel nr. 65). Kør mod Kolding og til 
venstre ad Haderslevvej i lyskrydset. Følg derefter ”syd” beskrivelsen. 
 
2) Kør ind i Kolding ad Fyensvej (den kommer ude fra 1. motorvejsafkørsel eller fra den gl. 
A10). Drej til venstre ad Jens Holms Vej ned forbi havnen (3. lyskryds). Drej til højre ad 
Søndre Havnegade mod centrum i lyskrydset i bunden af havnen (det er lyskrydset lige efter 
jernbanesporene). Drej til højre igen i nr. 2 lyskryds ad Sydbanegade.  
Sydbanegade skifter navn til Tøndervej. Denne går op ad en bakke. I lyskrydset på toppen 
skal man til venstre (ved bilforhandleren). 100 m henne drejer vejen skarpt til venstre, men 
man skal ligeud ad Holbergsvej. For enden af denne findes Seest Boldklubs anlæg. 

Lokale regler 
 
Inde : På klippet græs. 
Ude :  
Valgfrit område : Resten. 
 
Hvis kuglen ryger ud på vejen, kan man vælge en af følgende 2 muligheder : 
 
1) Kuglen tages ind på banen ca. der hvor den røg ud, og spilleren står 1 slag over. 
 
2) Man spiller videre derfra hvor kuglen stoppede sin vilde flugt. Dette kan godt være på den 
anden side af vejen. 
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