Speltips Jönköpings betonganläggning 2017
Förklaring: Klockslagen som anges på lägg är de runda ringarna i ytterringen i utslagen.
Bana nr

Lägg

Spel

Boll

1

Mitten alt. lite
höger

VM 2011 mörkblå,
D084 mm.
Många bollar
fungerar.

2

Alt 1: omkring kl.
10-11.
Alt 2: omkring kl. 1

Högervall. Relativt sen vall. Viktigt med
konsekvent sargträff då liten diff kan
göra stor skillnad i green.
Direkt i alt. nära vänster om. Gärna lite
fart på bollen, inte bara till kopp.
Alt 1: vänstervall och spel i sten. Tempo
ca 5cm förbi kopp.
Alt 2: högervall och spel i sten. Tempo
till kopp.
Finns ett fint sug runt koppen för båda
alternativen.

3

Alt 1: T.ex BoF Heike
Plachota rålackad.
Många bollar
fungerar.
Alt 2: BOF MGC
Rhodanien FMM 2003
Lackad
Många bollar
fungerar.
Många bollar funkar
men gärna snabb
lättrullad t.ex BoF
Anders Olsson,
Mintgrön BOF
Uppsala EC 2011.

Valfritt. Men lägg
gärna åt vänster för
att spela in bollen i
”sargen” innan
ingången för att
undvika att få
tillbaka bollen.
Valfritt. Ingen
dragning.

Rakt. Utsläpp antingen direkt eller både
höger och vänster om. Sug ifrån båda
sidorna så bolltemp är viktigt.

6

Olika beroende på
boll, spel och
tillslag
Kl 2 alt. 3

7

Runt mitten

”vanligt” spel men mer fokus på
direktspik än vanligt. Ingen dragning
från nacke.
Vänstervall och nacke höger om kopp.
Ingen dragning från nacke så relativt
svår
Utan pegg, rakt fram. Nära koppen
antingen höger eller vänster om.

8

Ungefär mitten

Ingen större dragning men lite ”rygg”.

Ca 15 i studs och
gärna inte allt för
hård.
Valfri

9

Alt 1: Kl 3
Alt 2: Kl 2/3/4

Alt 1: Rakt. Spela med ”bra” ingång,
relativt hårt och på nacke höger om.
Alt 2: Högervall. Relativt löst med
lättrullad boll höger om kopp.

Alt 1: Uppsala orange
(varm)
Alt 2: BoF Anders
Olsson

10

Långt höger, ca kl 3

Gebi 56

11

Valfritt

Vänstervall, sedan höger om kopp på
”rotationsspel” ner till kl 7 och i.
Rakt i. Slå löst, annars är risken för
koppsläng från vänster hög

4

5

Rakt. Men det är viktigt att spela in
bollen med relativt mycket fart för att
undvika att få tillbaka den.

Många bollar
fungerar, t.ex BOF
Karolina Jandlova JEM
2013
T.ex Pirate Carsten
(gärna rålackad).
T.ex Fun for family gul
rålackad

Valfri stum boll

12

Ca kl 9

Rakt på vinkeln. Relativt tidig träff.
Vänster om och sedan in i suget som är
stort. Mer tempo än riktning.

13

Mitten eller åt
vänster

Relativt löst spel, långt höger nära första
sten. Vänster om och sedan in i suget.

14

Alt 1: kl 8
Alt 2: Kl 2/3

15

Runt kl 11. Bra att
lägga lite åt vänster
för att få rätt gång
Mitten eller lite åt
höger

Alt 1: Rakt, direkt i eller höger alt.
Vänster om. Rullar väldigt lätt från
nacke så tempo väldigt viktigt för att
hitta suget.
Alt 2: Trippelvall, vanligt spel. Helst
direktspik, alternativt vänster om med
bra tempo in i suget.
Vanligt spel rakt igenom. Höger om och
in i suget som är relativt stort.

16

17

Kl 2/3/4

18

Många olika lägg

Antingen löst med
snabbare mer
lättrullad boll t.ex BOF
Lars Brown 2009
olackad??, eller hårt
med mjuk seg boll.
D084 alt D085
beroende på vilket
tempo man önskar
spela med
Alt 1: Valfri. Gärna
inte för lättrullad för
att lättare få bollen
att stanna upp vid
suget.
Alt 2: Reisinger Witten
3
Många bollar
fungerar, studs ca 15.

Vanligt spel, viktigt med bra ingång.
Direktspik alt vänster om med bra
tempo. Svår att styra helt!

Många bollar
fungerar, t.ex
Ravensburg Team
Malmö 2

Högervall innan hindret, vänstervall
efter och sedan direkt i eller vänster om.
Viktigt att inte komma för nära kopp
eller för löst då risk för vänster-vänster
är stor.
Vall, både vänster och höger fungerar
men höger är vanligast

Boll liknande Reisinger
Bo

Valfri ”vallboll” t.ex
BoF Peter
Eisenschmidt vit

