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De systemspecifika reglerna för betongbanan 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 filtbanan. 
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13 – Systemspecifika regler Betongbanan 

13.1 Generellt 

Generellt har banorna följande dimensioner: 

Längd: 12,00 m Bredd: 1,25 m Green:  2,50 m 

Banorna ska alltid ligga i samma ordning från 1 till 18 

Det är tillåtet att spegelvända banorna 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, och 16. 

Endast banor med standardmått och hinder kan godkännas som betongbanor. 

Utslagscirkeln är 30 cm i diameter och placeras mitt emellan banans båda sidor. Centrum av 

utslagscirkeln ska vara 40 cm från banans början och ska vara en cirkel med en diameter på 8 cm. 

 

På varje green ska det finnas en utflyttningslinje som markeras på ett konstant avstånd av 20 cm från 

sargen. Utflyttningslinjen fortsätter sedan från greenens öppning på båda sidor om spelområdet fram till 

30 cm bakom det sista hindret. Vid hörnet av öppningen mot green ska en hjälplinje på 45 grader ritas. 

På alla banor förutom 1, 2, 7 och 18ska utflyttningslinjen placeras 30 cm efter och parlallellt med 

hindret. Om hindret har delar som sticker fram ska utflyttningslinjen placeras 30 cm framför den 

yttersta delen av hindret. 

Det är tillåtet att beträda banan men endast för att förbereda sig och för att slå ett slag. 



Systemspecifika regler betongbanan (ver 2015-04-15) 
Sid 4 

13.2 Standardbanor 

 

 

Gränslinjen placeras 50 cm framför centrum av utslagscirkeln. 

 

Gränslinjen placeras 50 cm framför centrum av utslagscirkeln. 

Om bollen stannar på ett avstånd av mindre än 7 cm från stenen kan bollen flyttas enligt följande: 

Linjer ska ritas parallellt med stenen och på ett avstånd 7 cm från stenen. Diagonala linjer 

förbinder hörnen på stenen med hörnen på den ritade rektangeln. På denna yta kan bollen flyttas 

90 grader från stenen. Om bollen ligger på den diagonala linjen kan den flyttas till motsvarande 

hörn av den ritade rektangeln. 

Det är inte tillåtet att spela över stenarna. Om det har tillsatts en bandomare är inte spelaren 

tillåtet att röra bollen när den passerat gränslinjen. Utflyttning och rengöring av bollen kan endast 

göras av bandomaren och på inrådan av spelaren. 
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En rak linje ritas vid utgången av hindret. Detta är gränslinjen. 

 

En rak linje ritas vid utgången av hindret. Detta är gränslinjen. 
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En rak linje ritas vid slutet av andra hindret (stenen) 90 grader mot sargen. Detta är gränslinjen.  

Om bollen stannar mindre än 20 cm från lutningen kan den flyttas upp till 20 cm från lutningen 

och parallellt med denna. Det ska finnas en utflyttningslinje ritad parallellt med lutningen och 20 

cm från denna. 

Om hindren består av lösa stenar (det vill säga att hindren inte är fästa i banan) måste deras 

placering markeras med färg. 

 

Gränslinjen ritas direkt där betongen börjar efter vallgraven. 

Bollen har inte passerat hindret på ett korrekt sätt ifall den passerat slutet på vallgraven utanför 

banans gräns eller ifall den har rört någon del av vallgraven. I detta fall ska bollen spelas om från 

utslaget och slaget räknas. 
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1. Banans begränsningar är: 

 1.1. En linje som tangerar utslagscirkelns yttersta del till de banbegränsingsmarkeringar 

som finns på kullen (kullen är inte obligatorisk). 

1.2. En linje från banbegränsningen på kullen till skyddsstrukturens yttersta del vid 

green. 

1.3. Nät, staket eller väggar kan vara skyddsstrukturer. 

2. Gränslinjen markeras på toppen av kullen (höjden på kullen ca 50 cm, kullen är inte 

obligatorisk) mellan banbegränsningsmarkeringarna. 

3.  Bredden på öppningen i skyddsnätet vid utslagsplatsen bestäms av den tangerande linjen 

från utslagscirkeln till banbegränsningsmarkeringen på kullen. Öppningen på nätet får inte 

begränsas i höjdled. 

4. Banbegränsningsmarkeringarna bör vara 10 till 12 cm breda och 2 m höga. Markeringarna 

placeras så att en tangerande linje från utslagscirkeln till green går igenom dem. 

5. På denna banan är golfklubbor eller speciella putters tillåtna. 

6. Det är tillåtet att ”pegga upp” bollen vid utslagscirkeln och på alla ställen på banan 

förutom på green.  

7. Den generella regeln är att ett slag är utfört när en spelare som är redo att spela slår till 

bollen och därigenom sätter den i rörelse. Speciellt för denna banan är att det även räknas 

som ett slag om klubban endast träffar den struktur som utgör en peg och därmed sätter 

bollen i rörelse. 
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8. Efter att bollen passerat gränslinjen och hamnat inom banbegränsningarna spelas alltid 

bollen från det ställe den stannat. 

9. Om bollen lämnar spelfältet (även tillfälligt) efter att på ett regelmässigt sätt passerat 

gränslinjen ska den spelas från det ställe den lämnade banan. Vid skyddsnätet bakom 

green kan den flyttas upp till 30 cm från nätet. 

10.  Beroende på den speciella karaktären på banan kan domaren beslutat att spelarena spelar i 

en annan ordning än den normala för att spara tid. Spelordningen måste beskrivas och 

anslås på tävlingens officiella anslagstavla. På själva banan ska spelordningen styras av 

bandomaren. 

11. Domaren kan också bestämma att på banan ska bandomaren ta upp bollen och markera 

dess position. Domaren behåller då bollen tills att det är spelarens tur att slå. Även denna 

procedur måste publiceras på tävlingens anslagstavla. 

 

En rak linje ritas vid utgången av hindret. Detta är gränslinjen. 

Om bollen stannar närmare än 20 cm från början (dvs foten) av konen kan den flyttas upp till 20 

cm bort från konen. Det ska finnas en utflyttningslinje 20 cm runt konen. 
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En rak linje ritas vid utgången av hindret. Detta är gränslinjen. 

 

Gränslinjen ritas strax efter toppen på den tredje kullen. 

Bollen måste vidröra banan mellan kullarna. 

 

Gränslinjen ritas vid början av muren och 90 grader mot sargen. 

Halva banan ska vara avstängd vid ingången och utgången av muren. 
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Gränslinjen markeras vid slutet av stenen och i 90 graders vinkel mot väggen. 

Om hindret består av lösa stenar (d.v.s. att hindret inte är fäst i banan) måste dess position 

markeras med färg. 

 

Gränslinjen markeras vid slutet av sista stenen och i 90 graders vinkel mot sargen. 

Om bollen stannar mindre än 20 cm från lutningen kan den flyttas upp till 20 cm och i 90 graders 

vinkel från lutningen. En utflyttninglinje måste markeras parallellt med och på ett avstånd av 20 

cm från lutningen. 

Om hindren består av lösa stenar (d.v.s att hindren inte är fästa i banan) måste dess position 

markeras med färg. 
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Gränslinjen markeras vid slutet av sista stenen och i 90 graders vinkel mot sargen. 

Om hindren består av lösa stenar (d.v.s. att hindren inte är fästa i banan) måste dess position 

markeras med färg. 

 

Gränslinjen markeras vid slutet av tunneln på platån. 

Om bollen stannat på platån efter att ha passerat gränslinjen kan den spelas från utslagscirkeln på 

platån genom den centrala utgången. Denna utslagscirkel placeras mitt på platån 30 cm från 

utgången av tunneln. Utslagscirkeln ska ha en diameter av 8 cm. Om platåkonstruktionen har 

utstickande delar placeras utslagscirkeln 30 cm från dessa. 

Bollen måste passera genom tunneln och ut genom den centrala utgången på platån. Skulle bollen 

lämna platån på något annat sätt ska bollen spelas från utslagscirkeln på platån. 
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En rak linje markeras vid utgånget av hindret. Detta är gränslinjen. 

 

En rak linje markeras vid utgånget av hindret. Detta är gränslinjen. 
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För att ha klarat banan ska bollen ha rullat uppför backen och hamnat i uppsamlingslådan. 

Om bollen rullar tillbaka eller hoppar över sargen på backen ska slaget spelas om från utslaget. 

Banan har ingen gränslinje utan spelas endast från utslagscirkeln. 


