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De systemspecifika reglerna för europabanan beslutas av World Minigolf Sport Federation och 

uppdaterades senast 2014-01-01. 

SBGF:s styrelse antog reglerna i sin helhet på styrelsemötet 2015-01-11 och de börjar gälla 2015-04-

15. Dessa regler ersätter alla tidigare utgåvor av systemspecifika regler för europabanan. En mindre 

korrigering har gjorts 2017-04-15. 
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12 – Systemspecifika regler Europabanan 

12.1 Generellt 

 

Generellt har Europabanorna följande mått: 

Längd: 6,25 m  Bredd: 0,9 m  Bredd på green: 1,4 m 

De auktoriserade ritningarna över banorna tillhandahålls av WMF. 

Enbart banor med standardmått och med 18 av de 28 standardiserade banorna kan godkännas som 

Europabanor. Olika alternativ av samma bana kan godkännas. Dock endast två på varje anläggning. 

Banorna 1, 2, 3, 5, 11, 12, 18 och 19 får spegelvändas. 

Följande banor och hinder är standardiserade: 

 1. Tetror 

2. Salto 

3. Klack med hinder 

4.  Dubbelkulle 

5. Snäcka 

6. Brygga 

 7. Håv 

8. Mushål 

9. Kanon 

10. Pinnbana 

11. Labyrint 

12. Liggande koner 

13. Trappa 

14. Passage 

15. Mittkulle 

 16. Vulkan 

17. Backbana med V-hinder 

18. Vinkel 

19. Blixt 

20. Rakbana utan hinder 

21. Klack utan hinder 

22. Platå 

23. Fönster 

24. Hål i backe 

25. Klack med V-hinder 

26. Ramp 

27. Romb 

28. Rakbana med målkulle 
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På varje green ska det finnas en utflyttningslinje som är markerad på ett konstant avstånd av 20 cm från 

sargen. Andra utflyttningslinjer visas på de specifika banritningarna. 

Generella mått i cm. 

 

Det är inte tillåtet att stå i banorna (inklusive hindren) och att gå eller hoppa över dessa. Det är 

tillåtet att stå på sargen när ett slag ska utföras. 

12.2 Standardbanor 

 

Bana 1 Tetror 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd 

Utflyttning: Om bollen stannar i sektor B (se skiss) kan den flyttas upp till 20 cm radiellt från tetran. 

Om avståndet mellan hindret och sargen blir för litet gäller följande regler. 
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  Om bollen stannar framför eller direkt på den smalaste delen mellan sarg och tetra 

(markerat med A i diagrammet) kan bollen flyttas upp till 20 cm från sargen och 

hindret i riktning mot utslagsområdet. 

  Om bollen stannar bakom den smalaste delen kan bollen flyttas så att den ligger 20 

cm från hinder och sarg i riktning mot green. 

Bana 2 Salto 

 

Föreskriven väg: Genom salton. 

 

Det är inte alltid möjligt att kontrollera bollens väg genom salton. Därför 

anses hindret vara klarat om bollen på ett korrekt sätt går genom ingång och 

utgång. Även en boll som hoppar direkt från ingång till utgång har klarat 

hindret förutsatt den passerar utgången på ett korrekt sätt. Skulle däremot 

bollen hoppa över väggarna på salton har den lämnat sin tänkta väg. 

Mått: början på hindret 200 – 300 cm från början på banan 

bredd på hindret 15 – 22 cm 
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Bana 3 Klack med hinder 

 

Föreskriven väg: Valfritt antingen genom tunneln eller vid sidan av hindret. 

Mått:  mitten på hindret 200 – 300 cm från början av banan 

bredd på hindret i mitten 15 – 22 cm  

  vid sargen 8 – 13 cm 

 

Bana 4 Dubbelkulle 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Gränslinje:   Strax efter toppen på andra kullen. 
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Bana 5 Snäcka 

 

Föreskriven väg: Bollen måste gå genom ingången och genom hela snäckan fram till 

gränslinjen. Bollen lämnar sin föreskrivna väg om den om den hoppar över 

kanten på snäckan innan den passerat gränslinjen. 

Mått:  Början på hinder 200 – 300 cm från början på banan 

 

Bana 6 Brygga 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Gränslinje: Strax efter toppen på kullen 
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Bana 7 Håv 

 

Föreskriven väg: Bollen ska gå den direkta flygvägen mellan rampen och håven 

Mått:  Nätringen 50 cm i diameter 

Slutet på rampen 250 cm från början på banan 

Höjd på nedre delen av ringen: 70 – 80 cm 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje. 

Mål:  Insidan av nätet. 

Banspecifik regel: Det är tillåtet att sätta in en fot i banan för att hämta bollen 

Övrig:  Det behöver inte finnas någon banstruktur mellan rampen och målet. 
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Bana 8 Mushål 

 

Föreskriven väg: Genom fönstret 

Mått:  Bakre delen av hindret: 500 cm från början på banan 

Hindrets bredd:  10 – 15 cm 

Bana 9 Kanon 

 

Föreskriven väg: Enbart genom röret. 

Mått:   Bakre delen av hindret: 500 cm från början på hindret 

Rörets diameter  4,5 – 6,5 cm 

Gränslinje: Vid utgången av röret. 
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Bana 10 Pinnbana 

 

Föreskriven väg: Mellan hindren (inte över dem) 

Mått:  Se banskiss 

Hjälplinjer Hjälplinjer markeras vid slutet av andra och tredje hindret. 

Alternativ: Positionen för varje pinne kan vara på höger eller vänster sida. Den tredje 

pinnen kan tas bort. Varje sida måste ha minst en pinne. 

Utflyttning: Om bollen stannar nära eller på hjälplinjen kan den flyttas upp till 20 cm 

från hindret i riktning mot utslaget. Om den passerat hjälplinjen kan den 

flyttas upp till 30 cm i riktning mot green. 
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Bana 11 Labyrint 

 

Föreskriven väg: Även om hindret har fyra ingångar så leder endast den andra ingången från höger 

sida (eller på vänster sida vid spegelvänd bana) till målet. De återstående 

ingångarna ska blockeras för att förhindra bollen att nå målet. 

Mått:   Bredd på hinder:  12 – 20 cm 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje. 

Mål:  Målet definieras som ytan mellan de parallella vertikala järnen i mitten på labyrinten 

(se banskiss). Banan kan vara med eller utan kopp i målområdet. 

Bana 12 Liggande koner 

 

Föreskriven väg: Inte bestämd. 

Mått:  Se banskiss 

Gränslinje: Strax efter toppen på andra konen. 
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Bana 13 Trappa 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Mått:  Bredd på ingången till skålen: 12 – 25 cm (båda alternativen) 

I övrigt se banskissen. 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje. 

Mål:  Inne i skålen vilket betyder att bollen ligger i botten på skålen eller på 

fyllnadsmaterialet om sådant används.  

Banspecifik regel: Det är tillåtet att röra om sanden/småstenen/annat fyllningsmaterial som 

finns i skålen. Däremot är det inte tillåtet att lägga till eller ta bort 

fyllnadsmaterial från skålen. 

Det är tillåtet att ta ett steg in i banan för att hämta bollen. 
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Bana 14 Passage 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Mått:  Bakre delen av hindret. 500 cm från början av banan. 

Gränslinjer: Strax efter toppen på varje passage. 

Bana 15 Mittkulle 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Alternativ: Sargerna på backdelen kan vara raka och parallella med den plana delen av 

banan. 

 

Utflyttning: Om bollen stannar på backen kan den flyttas upp till 20 cm från backen 

parallellt med sargen i den riktning bollen kom ifrån. Den kan också spelas 

på backen från det ställe den stannade. 

Gränslinje: Gränslinjen markeras 50 cm från utslagsområdet. 
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Bana 16 Vulkan 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Gränslinje:  Banan har ingen gränslinje. 

Alternativ: 1. Form som på skissen ovan 

2. Form som på bilden nedan 

 

Bredd på hinder 15 – 20 cm 

Längd på öppning 7,5 – 9,5 cm 

Formen på hindret kan också vara identisk med hindret på filtbana nr 9, 

Örkelljunga. 

 

Mål:  Hålet (alternativ 1 och 2) och hela platån (endast för alternativ 1). 

Mått:   Som ett resultat av placeringen av hindret ska hålet vara i mitten av green. 

Banspecifik regel: Det är tillåtet att sätta in en fot i banan för att hämta bollen när den ligger i  

målet. 
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Bana 17 Backbana med V-hinder 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd men bollen får inte hoppa över hindret. 

Mått:  Se banskiss. 

Alternativ: 1. Hindren är raka pinnar 

2. Hindren är trianglar (se banskiss) 

3. Två pinnar eller trianglar går ihop och stänger nedre delen med kopp. 

4. Två pinnar eller trianglar går ihop och stänger nedre delen utan kopp 

(målet kan även ha en rundad form). 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje. 
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Bana 18 Vinkel 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Gränslinje:  Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsområdet. 

Mått:  Längd på hinder 40 – 60 cm 
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Bana 19 Blixt 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

 

Bana 20 Rakbana utan hinder 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Gränslinje: Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsområdet. 
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Bana 21 Klack utan hinder 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje. 

 

Bana 22 Plåtå 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd 

Mått:   Början av hinder 250 – 350 cm från början av banan 

  Bredd på öppningen av rampen 12 – 25 cm 

  Höjd på bakre kant på platån 0,8 – 1,7 cm 

  Platåns position 500 – 600 cm frånbörjan av banan. 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje 

Mål:   Platån kan vara antingen rektangulär eller rund. 

Övrigt:   Det behöver inte finnas en hel bana under rampen. 

Banspecifik regel: Det är tillåtet att sätta in en fot i banan för att hämta bollen i målet. 
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Bana 23 Fönster 

 

Föreskriven väg: Genom fönstret. 

Mått:   Bredd på fönster 10 – 15 cm 

  Övrigt  se diagram 

Bana 24 Backbana utan hinder 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje. 
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Bana 25 Klack med V-hinder 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd men bollen får inte hoppa över hindret. 

Mått:  Se banskiss. 

Alternativ: 1. Hindren är raka pinnar 

2. Hindren är trianglar (se banskiss) 

3. Två pinnar eller trianglar går ihop och stänger nedre delen med kopp. 

4. Två pinnar eller trianglar går ihop och stänger nedre delen utan kopp 

(målet kan även ha en rundad form). 

Gränslinje: Banan har ingen gränslinje. 

Bana 26 Ramp 

 

Föreskriven väg: Över rampen 

Mått:   Se banskiss 

Gränslinje: Gränslinjen markers vid slutet på rampen. 

Övrigt:   Rampen kan vara en regelbunden eller oregelbunden rektangel 

  



Systemspecifika regler Europabanan (ver. 2017-04-15) 
Sid 21 

 

Bana 27 Romb 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Mått:   Bredd på sidoöppningarna 10 – 15 cm 

Alternativ: 1. Form som på skissen ovan 

  2. Samma som ovan men vänd 180 grader 

  3. Symmetrisk form 

Gränslinje: Gränslinjen markeras vid den smalaste delen mellan ramp och sarg. 

 

Bana 28 Rakbana med målkulle 

 

Föreskriven väg: Ej bestämd. 

Mått: Höjden på kullen med samma form som betongens bana 8 är 10 – 20 cm 

 Diameter på kullen  40 – 60 cm 

Gränslinje: Gränslinjen markeras 50 cm framför utslagsområdet. 


