
Bana 1 (Tvillingport) 

 
Vanligast spel i höger öppning med skruv åt vänster. 
Boll med låg studs. 

Bana 2 (Sparbössa) 

 
Spela ned bollen vänster om mitt för chans på spik från nacke. 
Boll med studs 5-10 cm.  
Stum boll för säkrare genomgång. 



Bana 3 (Tvåportare) 

 
 

Bana 4 (Hål i backe) 

 
Nedgång något vänster om mitt för bästa spikchans. 
Studs minst 15 cm. 



Bana 5 (Enportare i backe) 

 
Banan faller något höger. 
Direkt för bästa spikchans där det gäller att hitta rätt spår.  
Nacke för säkrare genomgång. 
 
Bana 6 (Gentleman) 

 
Höger eller vänster, där spel i högeröppning är något vanligare. 



Bana 7 (Vinkel) 

 
Drar något höger före hinder. Spel direkt i kopp. 
Studs c:a 3 cm.  

Bana 8 (Stor dropp med tre öppningar) 

 
Banan faller höger. 
1) Direkt i spik-kopp med stum boll.  
2) Säkrare spel i höger öppning. Spikchans via nacke finns med hård boll. Stum boll för säkrare genomgång. 



Bana 9 (Tysk klack, platå) 

 
Banan faller vänster. 

1) Direkt. Spela ut höger (desto mer man spelar ut desto mer faller den tillbaks). 
2) Vänstervall. Studs c:a 20. 

Bana 10 (Ränna) 

 
Banan faller höger. Green något vänster. 
 
1) Direkt på kopp. Chans finns även på nacke med något snabbare boll. Lägg till höger och spela mot mitt. 
Gäller att hitta rätt spår. 
2) Hårt via nacke med stummare boll för säkrare genomgång. 



Bana 11 (Spång) 

 
Rak innan hinder, green faller något höger. 

Löst via nacke med boll studs c:a 5-10. Utnyttja spångens lilla vänsterfall och greenens högerdrag för spik. 
Alternativt hårt med stum boll över kopp och i. 

Bana 12 (Vallgrav) 

 
Vall vänster via nacke. Studs c:a 5-10 cm. 



Bana 13 (Dosering) 

 
Green faller höger. 

Högervall strax före backe. Träff i vänster sarg efter hinder (undvik brytningen i svackan), baknacke och i via 
fall på green. 
Studs c:a 2 – 5 cm. 

Bana 14 (Lådbana) 

 
 



Bana 15 (Vagga Möllbergare) 

 
Banna faller höger. 
Lägg till höger spela mot mitt. 

Bana 16 (Blixt) 

 
 



Bana 17 (Örkelljunga) 

 
 
Bana 18 (Inslag) 

 
Faller höger. 

 

 

 


