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11 – Systemspecifika regler filtbanan 

11.1 Generella mått 
Generellt ska filtbanorna följande mått: 

Längd på banor utan green: 6,00 m – 16,00 m inklusive utslagsplåt 
Längd på banor med green: 6,00 m -18,00 m inklusive utslagsplåt 
Bredd (mått på insidan): 90 cm 
Höjd på backar: 30 – 160 cm såvida inte särskild specifikation 

finns. Backar måste inte vara linjära 
Bredd på green: 180 cm eller 240 cm 
Längd på utslagsplåt: 130 – 150 cm 
Bredd på utslagsplåt: 20 cm 

Alternativ: En oregelbunden rektangel vars 
bakre del är 20 cm och främre del 40 cm 

Utslagsplatta: 0,8 m – 1,00 m x 1,60 m – 2,00 m 
Koppdiameter såvida inte specificerat: 10 cm 
Bredd på sarg: 3-8 cm 
Höjd på hindergenomgång: 5-9 cm 

 

WMF disponerar de auktoriserade ritningarna för filtbanorna. 

Endast anläggningar med standardmått och med 18 av de 32 standardbanorna kan klassas som 
filtanläggning. Olika alternativ av samma bana är tillåtet dock max två på samma anläggning. 

Ordningen på banorna på en anläggning är inte fastställd. 

Det är tillåtet att spegelvändning av banorna 3, 5, 10,11, 15, 17, 20 och 22. 

Generella mått: 

 

Hela utrymmet mellan A och B klassas som utslagsområde. B ligger exakt mitt mellan A och C. 
Utslagsplåten är området från A till C1. 

Koppen (målet) kan placeras var som helst på green så länge som den är minst 30 cm från sargen. 
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På varje green ska det finnas en utflyttningslinje som ska vara markerad konstant 20 cm från 
sargen. Utflyttningslinjer vid hinder ska markeras 50 cm från hindret och 20 cm från banans 
gräns. För mera detaljer se beskrivningar av varje bana. 

11.2 Standardbanor 
Följande banor är standardiserade: 

1. Enportare 
2. Tvåportare 
3. Lådbana 
4. Tysk klack 
5. Synvilla 
6. Hål i backe 
7. Dropp 
8. Gentleman 
9. Örkelljunga 
10. Vinkel 
11. Vinkelbana special 
12. Mittkulle 
13. Sidspel 
14. Vagga 
15. Fiskben 
16. Ränna 
17. Sidhål i backe 
18. Spång 
19. Kulle med port 
20. Blixt 
21. Vallgrav 
22. Dosering 
23. Inslag 
24. Svensk klack 
25. Tunakorset 
26. Möllbergsvaggan 
27. Vertikalhål 
28. Hästsko 
29. Tvillingport 
30. Spångdropp 
31. Mittgreen 
32. Kulle med passage 

Följande banor kan byggas med eller utan green: 6, 8, 9, 14, 17, 27, 28, och 30. Om dessa banor 
byggs utan green har de ingen gränslinje. 

Det är tillåtet att gå in i banan men bara för att förbereda och slå ett slag. Det är inte tillåtet att stå 
på hindren. 
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11.3 Banskisser 
Bana 1 Enportare 

Alternativ 1: Plan bana 
 Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. 

Alternativ 2:  Backbana 
 Gränslinjen markeras där backen slutar. 

 

Mått: Banans längd  7-13 m 
 Hindrets mått  se diagram 1 
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Bana 2 Tvåportare 

Alternativ 1: Plan bana 
 Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. 

Alternativ 2:  Backbana 
 Gränslinjen markeras där backen slutar. 

 

Mått: Banans längd  8-13 m 
Hindrets mått  se diagram 1 
Avståndet i diagrammet mäts från framkanten av utslagsområdet till början av det 
andra hindret. 

Övrigt: Öppningen i den första porten måste vara minst lika bred som den andra porten. 
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Bana 3 Lådbana 

 

Mått: Banans längd  10 - 18 m 
Avstånd mellan hinder det måste vara samma avstånd mellan alla lådor 
Bredd på genomgång se diagram 1 
Avståndet i diagrammet mäts från framkanten av utslagsområdet till början av det 
tredje hindret. 

Gränslinje: Gränslinjen markeras vid slutet av den första lådan. 

Hjälplinjer: En hjälplinje markeras vid slutet av de andra lådorna. 

Utflyttning: Om bollen stannar innan eller på hjälplinjen kan bollen flyttas upp till 50 cm från 
hindret i riktning mot utslaget. Om bollen passerat hjälplinjen kan den flyttas upp 
till 50 cm i riktning mot green. 

Övrigt: 3, 4 eller 5 lådor är tillåtna. 
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Bana 4 Tysk klack 

Alternativ 1: Plan bana 
 Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. 

Alternativ 2:  Backbana 
Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. Om det inte finns någon plan 
del före backen markeras gränslinjen vid slutet av backen vid början av platån. 

 

 

Mått: Banans längd:  7 – 12 m 
Hålets diameter: se diagram 5 
Längd på backe till platå: min. 100 cm 
Höjd på platå:  20 – 60 cm 

Banregler: Om bollen lämnar banan ska slaget räknas och spelas om från utslaget. Denna regel gör att 
en osportslig taktik att spela bollen så att den hamnar utanför banan för att få en enkel putt 
inte är möjlig. 
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Bana 5 Synvilla 

 

Mått: Banans längd: 
Öppning på första hindret 
 
 
Bredd på passagen: 
Avstånd mellan hindren: 

11 – 18 m 
13 – 25 cm dock inte smalare 
än passagen mellan de andra 
hindren 
se diagram 1 
avståndet ska vara samma 
mellan varje hinder 

 Avståndet i diagrammet räknas från framkanten av 
utslagsområdet till början av det tredje hindret 

Gränslinje: Gränslinjen går vid slutet av första hindret. 

Övrigt: Banan har alltid fyra hinder. 
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Bana 6 Hål i backe 

Alternativ 1:  Hål i backe 

 

Mått: Banans längd: 
Backens längd: 
Hålets storlek: 
Hinder bakom hålet: 
 
Spetsen på hindret: 

6 – 12 m exkl. green 
Min. 2 m 
Se diagram 4 
0 - 2 cm bredare än hålet 
0 - 2 cm bakom hålet 

Gränslinje: Banor utan green har ingen gränslinje. 
På banor med green markeras gränslinjen vid backens slut. 

 

Alternativ 2: Sparbössa 

 

Mått: Banans längd: 
Backens längd: 
Hålets mått: 
Hinder bakom hålet: 
Spetsen på hindret: 

6 – 12 m exkl. green 
Min. 2 m 
Se banskiss 
0 - 2 cm bredare än hålet. 
0 - 2 cm bakom öppningen 
 

Gränslinje: Banor utan green har ingen gränslinje. 
På banor med green markeras gränslinjen vid backens slut. 
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Bana 7 Dropp 

 

Mått: Banans längd:   8 – 15 m 
Backens längd:  min. 2 m 

Gränslinje Gränslinjen är markerad där backen slutar. 

Alternativ 2: Dropp med spiklåda 

 

Mått: Banans längd:   8 – 15 m 
Backens längd:  min. 2 m 
Spiklådans bredd:  se diagram 1 
Sidoportarnas bredd:  15 – 20 cm 

Gränslinje: Gränslinjen är markerad där backen slutar. 

Regler för alt 2: Banan har två målområden och spelaren kan välja fritt mellan dessa båda 
alternativ. 
För alternativet med spiklåda finns ingen gränslinje. Väljer spelaren alternativet 
sidoport passerar bollen ut till green för att där spelas i hålet. 
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Bana 8 Gentleman 

 

 

Mått:  Banans längd:  6 – 12 m (exklusive green) 
Backens längd: min. 2 m 

Gränslinje: Bana utan green har ingen gränslinje 
På banor med green markeras gränslinjen vid backens slut. 

Banregler: Om bollen lägger sig på bågens topp ska den spelas om från utslaget. 
 
Målet är nått på bana utan green när bollen lagt sig inne i bågen eller i hålet inne i 
bågen. 
 
På banor med green måste bollen passera gränslinjen. 
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Bana 9 Örkelljunga 

 

Mått: Banans längd:  6 – 12 m (exklusive green) 
Backens längd: min. 2 m 
Spångens bredd: 10 – 35 cm 
Spången kan också ta slut direkt efter öppningen. 

Gränslinje: Bana utan green har ingen gränslinje. 
Vid bana med green markeras gränslinjen vid backens slut. 
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Bana 10 Vinkel 

 

Mått: Banans längd  9 – 18 m 

Gränslinje: Gränslinjen markeras 50 cm från slutet av utslagsplåten. 
Banan kan byggas med en backe före hindret. I detta fall markeras gränslinjen vid 
slutet på backen. Backen måste sluta minst 50 cm före hindret. 

Utflyttning alternativ 1: 
Om bollen stannar i området ACD kan bollen flyttas upp till 50 cm från hindret i 
riktning mot green. 
Om bollen stannar i rektangelområdet ACFE kan bollen flyttas upp till 50 cm från 
hindret i riktning mot utslaget. 

Utflyttning alternativ 2: 
Om bollen stannar inne i hindret och inte passerat hjälplinjen vid utgången av 
hindret kan bollen placeras upp till 50 cm från hindret i riktning mot utslaget (se 
ritning ovan). 
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Bana 11 Vinkelbana special 

Alternativ 1: Förlängd vinkel 

 

Mått: Banans längd:  9 – 18 m 

Hinder: Hindret bör ha en 90 graders vinkel (mot green) och två 45 graders vinklar. 

Gränslinje:  Gränslinjen markeras 50 cm från slutet av utslagsplåten. 
Banan kan byggas med en backe före hindret. I detta fall markeras gränslinjen strax 
före slutet av backen. Backen måste sluta minst 50 cm före hindret. 

Utflyttning: se skisserna ovan.  
Om bollen stannar bakom hindret (på hjälplinjen eller innanför den) kan bollen 
flyttas maximalt till utflyttningslinjen i riktning mot utslaget. 
Om bollen stannar bakom hindret men utanför hjälplinjerna kan bollen flyttas ut 
max till utflyttningslinjen i riktning mot green. 
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Alternativ 2: Vinkel med omväg 

 

Mått: Se banskiss ovan 

Hinder: Hindret bör ha två 45 graders vinklar (en mot green och en mot utslaget) och en 90 
graders vinkel mot omvägen. Alla hinder ska ha samma storlek som det första 
hindret. 

Gränslinje: Gränslinjen markeras 50 cm från slutet av utslagsplåten. 
Banan kan byggas med en backe före hindret. I detta fall markeras gränslinjen strax 
före slutet av backen. Backen måste sluta minst 50 cm före hindret. 

Utflyttning: Område A  samma som bana 11 Alt 1 
Område B och C samma som bana 10 
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Bana 12 Mittkulle 

 

 

Mått:  Banans längd:  6 – 10 m 
Hålets storlek: se diagram 4 
Kullens höjd:  30 – 60 cm 
Kullens längd:  100 – 200 cm 

Gränslinje: Gränslinjen är markerad 50 cm framför utslagsplåten. 

Utflyttning: Om bollen stannar uppe på kullen kan den flyttas parallellt med sargen och upp till 
50 cm från slutet på kullen i den riktning bollen kom från. Den kan också spelas på 
kullen där den stannat. 
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Bana 13 Sidspel 

Alternativ 1: Plan bana: 
 Gränslinjen går 50 cm framför utslagsplåten. 

Alternativ 2: Backbana 
 Gränslinjen går vid backens slut. 

 

Mått:  Banans längd: 7 – 15 m 
 Sidoöppningarnas bredd se diagram 2 

Båda öppningarna måste ha samma bredd. 
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Bana 14 Vagga 

 

Mått: Banans längd  6 – 12 m (exklusive green) 
 Backens längd min. 2 m 
 Hindrets öppning se diagram 1 

Gränslinje: Bana utan green har ingen gränslinje. 
 Bana med green har gränslinjen markerad efter backsektionen. 

Banregler: Målet är nått på greenlösa banor när bollen stannat i vaggan. Banor utan green 
behöver inte ha något hål eller någon låda i vaggan. 

 På banor med green måste bollen passera gränslinjen. 

Om bollen stannar på toppen av vaggan ska bollen spelas om från utslaget. 

Bana 15 Fiskben 

 

Mått: Banans längd:  10-18 m 
Genomgångens bredd: se Diagram 1 
Avståndet i diagrammet räknas från framkanten av utslagsområdet till tredje 
hindret. 

Gränslinje Gränslinjen markeras vid backens slut. 

Övrigt:  3, 4 eller 5 hinder är tillåtet 

Bana 16 Ränna 
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Alternativ 1: Plan bana 
 Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten 

Alternativ 2: Backbana 
 Gränslinjen markeras vid backens slut. 

 

Mått: Banans längd:  8 – 16 m 
Rännans bredd: se diagram 1 

Alternativ 2 kan ha en plan del före backen. Alternativ två kan också ha en utförsbacke efter 
hindret. I så fall markeras gränslinjen på backens högsta punkt. 

Utflyttning:  Om bollen stannar före hjälplinjen kan bollen flyttas upp till 50 cm från hindret i 
riktning mot utslaget. Detta är dock inte obligatoriskt. Det är tillåtet att spela bollen 
inne i hindret. Förflyttningen måste ske parallellt med sidorna i rännan. Om bollen 
passerat hjälplinjen kan den flyttas upp till 50 cm från hindret i riktning mot green. 
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Bana 17 Sidhål i backe 

 

Alternativ: Green kan också placeras i 90 graders vinkel från banan. I så fall måste hålet vara 
på motsatt sida från green. 

Mått: Banans längd:  6 – 12 m (exkl. green) 
Backens längd: min. 2 m 
Hålets bredd  se diagram 4 

Hålet i backen kan också placeras 5 – 10 cm från sargen. 

Gränslinje: Banor utan green har ingen gränslinje. 
På banor med green markeras gränslinjen vid backens slut. 

Bana 18 Spång 

 

Mått: Banans längd:  8 – 15 m 
 Passagens bredd: se diagram 1 
 Spångens längd: 80 – 250 cm 
 Spångens höjd: 10 -30 cm 
Gränslinje: Gränslinjen markeras vid utgången av hindret. Gränslinjen kan inte placeras före 
spångens högsta punkt. 
Utflyttning: Utflyttningslinjen markeras 50 cm efter spångens slut. 
Övrigt: Hindret måste ha ett tak eller en port vid gränslinjen. 
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Bana 19 Kulle med port 

 

Mått: Banans längd:  7 – 15 m 
 Portens bredd: se diagram 1 
 Kullens längd: 1 – 2 m 
 Kullens höjd:  30 – 60 cm 

Gränslinje: Gränslinjen markeras vid utgången av porten. 

Utflyttning: Utflyttningslinjen markeras 50 cm efter kullens slut. 

 

Bana 20 Blixt 

 

Mått: Banans längd:  10 – 15 m 
 Bredd på passagen: 13 – 18 cm 

Gränslinje: Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. 
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Bana 21 Vallgrav 

Alternativ 1:  Bana utan port på toppen av backen. 

Alternativ 2: Bana med port på toppen av backen. 

En port efter vallgraven är obligatoriskt i båda alternativen. Porten ska ha samma bredd som 
vallgraven. 

ana 22 Dosering 

Bana 21 Vallgrav 

 

 

 

 

 

 

Mått: Banans längd:  8 – 15 m 
 Backens längd: min. 1 m 
 Backens höjd:  30 – 60 cm 
 Höjd på porten efter 
 vallgraven:  +/- 10 cm jämfört med höjden på backen. 

I alternativ två ska bredden på porten på toppen av backen vara 20 – 40 cm. 

Gränslinje: Gränslinjen är markerad vid utgången av porten efter vallgraven. 

Bollens föreskrivna väg är genom porten efter vallgraven. Bollen har inte passerat hindret på ett godkänt 
sätt ifall bollen har berört vallgraven (eller en matta i vallgraven). I detta fall ska slaget räknas och nästa 
slag göras från utslaget. 
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Bana 22 Dosering 

 

 

Mått: Banans längd:   8 – 16 m 
 Backens höjd (låga sidan):  20 – 40 cm 
 Dosering (höga sidan – låga sidan): 5 – 20 cm 
 Banans vinkel:  15 – 30° 

Gränslinje: Gränslinjen är markerad vid portens utgång. 

Utflyttning: Utflyttningslinjen är markerad 50 cm från doseringens slut och i rät vinkel mot 
sargen. 

Bana 23 Inslag 

 

Mått: Banans längd:  6 – 12 m 
 Backens längd: Min. 2 m 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje. 
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Lådan bakom hindret är målet. Om bollen inte når eller stannar i lådan, utan av någon anledning 
kommer tillbaka, har målet inte nåtts och nästa slag slås från utslaget. 

Bana 24 Svensk klack 

Alternativ 1: Plan bana  
Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. 

Alternativ 2:  Bana med platå. 
Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. Om det inte finns någon plan 
del före backen markeras gränslinjen vid slutet av backen vid början av platån. 

 

Mått: Banans längd:  7 – 12 m 
Klackens höjd 10 – 20 cm 
 
Hålet måste vara i mitten på green. 
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Utflyttning: Om bollen stannar närmare än 20 cm från backen på klacken (framför denna) kan 
den flyttas upp till 20 cm från backen parallellt med sargen. Om bollen stannar 
närmare än 20 cm vid sidan av klacken kan den flyttas upp till 20 cm i rät vinkel 
från klacken. 

  

 Exempel: 
Boll 1 kan flyttas i 90° vinkel mot sargen fram till utflyttningslinjen. 
Boll 2 kan flyttas i 90° vinkel från klacken fram till utflyttningslinjen. 
Boll 3 ligger mitt på den diagonala hjälplinjen och kan flyttas till hörnet av 
utflyttningslinjerna. 
Boll 4 flyttas parallellt med sidan på klacken upp till utflyttningslinjen framför 
klacken. 
Boll 5 flyttas parallellt med den bakre sidan av klacken upp till utflyttningslinjen. 

  



Systemspecifika regler filtbanan (ver. 2017-04-15) 
Sid 27 

Bana 25 Tunakorset 

 

Mått: Banans längd:  8 – 13 m 
Passagens bredd: se diagram 1 
Avstånd från vingarnas  
framsidor till början  
på green:  min 1 m. 
Längd på vingarna: 1,5 – 3 m 

Gränslinje: Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. 

Utflyttning:  Utflyttningslinjerna markeras 50 cm från hörnen på hindret i alla riktningar (se 
banskiss). Hjälplinjer markeras från alla fyra hörnen på passagen till det närmaste 
sarghörnet både vid in- och utgången av hindret samt vid in och utgången av 
hindret. 
Om bollen stannar inne i hindret och alltså inte passerat den andra hjälplinjen kan 
bollen flyttas upp till 50 cm från hindret i riktning mot utslaget. Detta är dock inte 
obligatoriskt. Det är tillåtet att spela bollen på det ställe den ligger inne i hindret. 
Utflyttning måste alltid ske parallellt med sargen. Om bollen passerat den andra 
hjälplinjen kan den flyttas upp till 50 cm i riktning mot green. 
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Bana 26 Möllbergsvaggan 

 

Mått: Banans längd:  6 – 12 m 
Backens längd: min. 2 m 

Gränslinje Banan har ingen gränslinje 

Mål:  Vaggan 

Bana 27 Vertikalhål 

 

Mått: Banans längd:  6-12 m (exkl. green) 
Backens längd: min. 2 m 
Vertikalhål i backe: se diagram 3 
Hinder framför hålet: se banskiss 

Gränslinje: Bana utan green har ingen gränslinje. 
På bana med green markeras gränslinjen i slutet på backen. 
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Bana 28 Hästsko 

 

Mått: Banans längd:  6 – 12 m (exklusive green) 
Backens längd: min. 2 m 
Avstånd från hålet i 
hästskon till bakre ramen: 0 – 8 cm 

Hinder: Hästskon kan placeras 6 – 12 cm från sargen. 

Gränslinje: Bana utan green har ingen gränslinje. 
På bana med green markeras gränslinjen vid slutet på backen. 

Bana 29 Tvillingport 

 

Mått: Banans längd:   7 – 15 m 
Portens avstånd från sargen: 5 – 31 cm 
Portens bredd  se diagram 1 
Stängt område i mitten:  min. 10 cm 

Båda portarna måste ha samma bredd. 

Gränslinje: Gränslinjen är markerad 50 cm framför utslagsplåten. 
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Bana 30 Spångdropp 

 

Mått: Banans längd:  6 – 12 m (exkl. green).  
Backens längd: Min. 2 m. 
Backens höjd:  0 – 60 cm (0 betyder att det enbart är en spång på  
  en i övrigt plan bana. 
Spångens höjd 5 – 20 cm. 
Spångens bredd se diagram 3 

Gränslinje: Bana utan green har ingen gränslinje. 
På bana med green markeras gränslinjen vid bortre änden av hindret. 

Bana 31 Mittgreen 

 

Mått:  Banans längd:  8 – 13 m 

Gränslinje: Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsplåten. 
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Bana 32 Kulle med passage 

 

Mått: Banans längd:  8 – 15 m 
Kullens höjd:  30 – 60 cm 
Kullens längd: 100 – 200 cm 
Passagens bredd: Se diagram 1 
Hindrets position: På toppen av kullen 

Höjd på hindret på kullen:  5 – 6 cm 

Gränslinje: Gränslinjen markeras vid utgången av passagen och på toppen på de båda kullarna. 
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11.3 Diagram 

 

Avståndet mäts från framkanten av utslagsområdet till början på hindret. 

Det minsta avståndet till hindret för banor med ett hinder är tre meter. Detta gäller banorna 1, 
16, 18, 19, 22, 25, 29, och 32. 

För banor med flera hinder framgår det av reglerna vilket hinder som utgör mätpunkten för 
avstånd. 

Avstånd 
(m) Max.mått Min.mått 
3 13,5 9,00 
4 15,0 10,00 
5 16,5 11,00 
6 18,0 12,00 
7 19,5 13,00 
8 21,0 14,00 
9 22,5 15,00 
10 24,0 16,00 
11 25,5 17,00 
12 27,0 18,00 
13 28,5 19,00 
14 30,0 20,00 
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Diagram 1
Portar och liknande hinder

Max.mått

Min.mått



Systemspecifika regler filtbanan (ver. 2017-04-15) 
Sid 33 

 

Avståndet mäts från framkanten av utslagsområdet till början på hindret. 

Det minsta avståndet till hindret är 3 meter. 

Avstånd 
(m) Max.mått Min.mått 
3 8,25 5,50 
4 9,00 6,00 
5 9,75 6,50 
6 10,50 7,00 
7 11,25 7,50 
8 12,00 8,00 
9 12,75 8,50 
10 13,50 9,00 
11 14,25 9,50 
12 15,00 10,00 
13 15,75 10,50 
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Genomgång sidohål
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Avståndet mäts från framkanten av utslagsområdet till hålets början. 

Minsta avstånd till hålet är 5 m. 

Bredd på hål och spång. 

   

Avstånd 
(m) 

Max.mått 
Spångdropp, 
Örkelljunga 
Möllbergare 

Min.mått 
Spångdropp, 
Örkelljunga, 
Möllbergare 

Max.mått 
Vertikalhål 

Min.mått. 
Vertikalhål 

5 18,00 15,00 14,00 11,00 
6 18,84 15,70 14,84 11,70 
7 19,68 16,40 15,68 12,40 
8 20,52 17,10 16,52 13,10 
9 21,36 17,80 17,36 13,80 
10 22,20 18,50 18,20 14,50 
11 23,04 19,20 19,04 15,20 
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Diagram 3:1
Örkelljunga, Möllbergare, Vertikalhål, 
Spångdropp - bredd på hål och spång

Max.mått Spångdropp,
Örkelljunga Möllbergare

Min.mått Spångdropp,
Örkelljunga, Möllbergare

Max.mått Vertikalhål

Min.mått. Vertikalhål
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Längd på hål 

Avstånd 
(m) Max. mått Min. mått 
5 8,40 7,00 
6 9,00 7,50 
7 9,60 8,00 
8 10,20 8,50 
9 10,80 9,00 
10 11,40 9,50 
11 12,00 10,00 
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Diagram 3:2
Örkelljunga, Vertikalhål, Hästsko

Längd på hål
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Distansen mäts från framkanten av utslagsområdet till början på hålet. 

Varje sida av hålet ska ha samma mått. 

Det minsta avståndet till hålet på Mittkullen är 3 meter. 

Minsta avståndet till hålet i Hål i backe och Sidohål i backe är 5 meter. 

Avstånd 
(m) Max.mått Min.mått 
3 12,0 10,0 
4 12,0 10,0 
5 12,0 10,0 
6 12,6 10,5 
7 13,2 11,0 
8 13,8 11,5 
9 14,4 12,0 
10 15,0 12,5 
11 15,6 13,0 
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Diagram 4
Hål i backe (alt. 1), Sidohål i backe och mittkulle
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Diagram 5
Tysk klack, Svensk klack

Max.måt
t

Avståndet mäts från framkanten av utslagsområdet till början på hålet. 

Avstånd 
(m) Max.mått Min.mått 
5 15,00 10,00 
6 15,00 10,00 
7 15,00 10,00 
8 15,75 10,50 
9 16,50 11,00 
10 17,25 11,50 
11 18,00 12,00 

 


