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Bana 1. Vinkel. Drar lite vänster från utslaget. Lägg ett höger och spela rakt. Tempot är viktigt.
Boll: Många rakbanebollar fungerar.
Bana 2. Dosering. Vall. Spela en ganska mjuk boll som ”biter” bra i nacken för att undvika att behöva
skruva så mycket. Studs ca 6-8
Bana 3. Lådbana. Banan drar något höger strax före sista hindret. Kan spelas antingen vänster om
kopp eller med liten marginal höger om.
Bana 4. Sidospel: De allra flesta spelar på högersidan. Boll: Classic 1 eller liknande.
Bana 5. Örkelljunga. Banan drar höger uppe på spången. Lägg ett eller flera åt höger och spela in
bollen mot mitten eller ett vänster och i stort sett rakt.
Boll liknande rakbaneboll eller aningen hårdare.
Bana 6. Fiskbensdropp. Drar lite vänster. Lägg något/några åt vänster och spela in den mot mitten.
Stumboll.
Bana 7. Springa med green. Lägg den något till höger och spela i stort sett rakt. Banan drar lite vänster
och bollen ska gå vänster om hål på väg ner.
Greenen drar höger från nacke. En bra spikchans om man spelar rätt typ av boll. En
lite mjukare och lite snabbare boll är det bästa då den utnyttjar viket i greenen på ett bättre sätt.
VM 2011 (Svart) är en vanlig boll som spelas.
Bana 8. Ränna. Går att spela hårt eller rulla upp den. Vid det hårda är det att föredra att lägga
bollen något hål till höger och spela rakt eller lite vänster. Banan drar vänster. Bollen ska gå
vänster om hålet och komma på viket från nacke. Om man spelar det lösare slaget lägg då bollen
ett eller två åt höger och spela rakt eller lite höger. Bollen ska gå som på det hårda spelet. Boll man kan
spela är tex. Bof Charlotte Ryner (grön) eller Bof Sweden 2002.
Bana 9. Gentleman. Man kan spela på bägge sidorna men den viker in från högersidan så de allra flesta
spelar på den sidan.
Bana 10. Mittkulle. Drar mycket höger. Kan spelas både mot och med draget.
Bana 11. Spång. Går att spela på båda sidorna men drar höger från nacke. Vid spel höger om krävs
mycket skruv då nacken "biter" dåligt.
Bana 12. Vertikal hål i backe. Bästa spelet är att spela på höger sida med en mjuk 15-20 i studs. En
rålackad boll är att föredra då den ger lite större marginal vid sen vall. Bollexempel: 3D 313, 413
rålackad eller ”Chorran” rålackad
Bana 13. Möllbergsvagga. Drar lite höger. Spela en boll du har lätt att avväga med.
Bana 14. Klack. Bästa spelet är högervall med typ Bof Charlotte Ryner (grön). Lägg något till
vänster och spela över spets. Ta ej för snabb/för mjuk boll.
Bana 15. Enport. Kort bana som kan spelas både höger och vänster om kopp men är för spårig för att
spela på direktspik. Boll: Stum rakbaneboll.

Bana 16. Vagga. Banan drar vänster. Många lägg funkar men längst vänster eller två höger
är det vanligaste. Banan är lång så en lättrullad stumboll är att föredra.
Bana 17. Målvakt. Spelas av de allra flesta i högra gluggen med lite skruv. Kan även spelas i vänstra
gluggen men då krävs klart mer skruv. Boll: Vanlig rakbaneboll.
Bana 18. Hål i backe. Drar höger. Kan spelas antingen från vänster med draget eller från något åt
höger och emot draget.

