Speltips Kalmars EB
1. Tetrorna. Längst ifrån och spel i andra tetran. Ganska hård 40 studsare (3D 20.I.V.TT.
2008) Ganska löst slag som ska toucha i sista tetran. Alla mellanslag går bort.
2. Pinnbanan. Det övre av de mittersta hålen, ligger lite enskilt. Tror det blir 2 eller 3
ifrån. En halvhård lättrullad boll funkar bra, exempelvis 3D 563 (22 studs), då banan
lutar lite ner mot kopp från nacke. Ska gå direkt i eller höger om.
3. Mittkulle. Svagt vänsterdrag, lägg valfritt, boll valfritt. Lätt bana.

4. Håven. Lägg i mitten och spela hårdboll eller vanlig mjuk boll. Svårt att få bra knack
och är därför lättast att spela på rull.
5. Dubbelkulle. Båda sidorna funkar, höger är lite snabbare. Går att lägga lite varstans.
Rekommenderar snabb boll (exempelvis BOF Linus Sundström) för att få tillräcklig
stöt vid kopphugg. Lägg bollen i första plastringen från dig och spela löst. Vallen ska
sitta några centimeter efter mitten på vänstra kullen.
6. Passagen. Du lägger den ifrån dig, ju längre ut desto mindre risk för genomskärare,
fast större risk för ingångsmiss. Stumboll, exempelvis Uppsala 2006 (grön).
7. Sidspelet. 3D 613 lackad. Lägg den 3 in från bortre hörnet. Vallen måste sitta precis
vid hindret/skarven för att få konsekvent stöt. Väl avvägt går i från nacke om man går
vänster om.
8. Salto. 4 in från bortre hörnet. Spela in den i högerkanten av salton oskruvat. Ska få
kopphugg rakt på och sedan rulla i från nacke. Spela en lättrullad boll, typ 263.
9. Mushålet. Mitten rakt och ganska hårt. Lite spårig bana. Klicker fungerar bra vid detta
spel. Fungerar även att lägga till sig och spela in den, men då med mjukare boll. Går i
från höger på nacke.
10. Blixten. Näst längst ut och rakt spel med 1 studsare (hook, nacke, i). Fungerar även
att valla.
11. Liggande koner. Vanligast att man spelar vall innan vänstra konan med lite hook, och
sen höger om på nacke med olackad rakbaneboll. Går även att spela över båda konerna
men svårt att få i den från nacke.

12. Snäckan. Väldigt bollkänslig bana. Olackad 25-30 studs med hårdhet 80-90, gärna lite
tung. Mjukare bollar går höger om kopp, och hårdare bollar börjar ofta studsa inne i
snäckan.
13. Fönstret. Svagt vänsterdrag. Lägg ett halvt till dig (plastring) och spela mitt i gluggen.
Dödboll är att föredra då det är svårt att få i nåt från nacken.

14. Bryggan. Spelas oftast höger till vänster. Längst ifrån dig med Brücken-Ass. Även
bollar som Sweden 2000, Nifo 14 och Reisinger 24 fungerar. Går även att spela höger
till vänster men då krävs lite snabbare boll (30-35) .
15. Kanonen. Lägg valfritt. Vanlig kanonboll, exempelvis 3D 873. Kan vara fördel att
spela lite större samt tyngre boll för att minska risken för snesläpp.
16. Vinkeln. Viker lite höger. Spelas direkt i vinkeln med olackad 60-70 studs. Näst längst
till dig och spela över hörnet på den streckade linjen (framme vid vinkeln). Går även
att spela 3 vallars med 25-35 studs.
17. Klacken. Längst ifrån dig och spela inne i hindret med typ 263. Går även att både valla
och spela direkt i.
18. Labyrinten. Rakt eller vall.

