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1 Om denna broschyr 
 
Denna broschyr är framtagen av Svenska Bangolfförbundet (SBGF)* för att informera 
våra medlemsklubbar och andra hur SBGF ser på möjligheten att bygga tävlingsbara 
MOS banor. 
 
2 Vad är MOS 
 
MOS står för Minigolf Open Standard. Det är det fjärde spelunderlaget som sedan 
augusti 2005 är godkänt för tävlingsspel av World Minigolfsport Federation (WMF). 
WMF har också angett ett antal riktlinjer/regler för hur en MOS bana skall vara 
utformad.  
 
Dessa är (fritt översatt från originalet som finns att beskåda på 
http://www.minigolfsport.com/meetings/tc2006_01_27.pdf ) 
 
2.1 Banan 
 

1. Utslag:  1.1 En yta skall definieras som utslagsarea. 
 

2. Definierat mål:  2.1 Om målet med banan är att hamna i en kopp (hål) på 
green så måste detta hål vara mellan 10-15 cm stort. 

  
2.2 Målet med banan kan också vara inuti eller på ett 
hinder. 

 
3. Bredd på banan: 3.1 Banans bredd måste vara minst 0,5 meter bred. Det 

kan också finnas smalare passager som då definieras 
som hinder. 

 
4. Banans längd: 4.1 Banan kan vara mellan 4 till 40 meter lång. 
 
5. Antal banor: 5.1 Antalet banor skall vara 18. 
 
6. Underlag: 6.1 Underlaget på banan skall vara ändamålsenligt. 

  
 6.1.1 Banans konstruktion måste vara beständig 

(långsiktigt hållbar, ändamålsenligt, starkt och fast). 
 
 6.1.2 Spelytan måste vara beständig och 

ändamålsenlig. (Exempel är Konstgräs, Betong, Filt, 
Fibercement, Metall, Trä, Hårdplast). 

 
 
 
 

* Banskisserna i kapitel 5 är framtagna på uppdrag av SBGF av WRIT Consulting HB (www.writ.se) och 
ägs och förvaltas av WRIT Consulting. 
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7. Banans avgränsning: 7.1 Banan skall avgränsas av sarger som skall vara 

beständiga, ändamålsenliga och förutsägbara vid spel 
mot dom. 
 
7.1.1 Exempel på lämpliga sarger är: Plana tegelstenar, 
Metallprofiler, Trä, Betong eller Fibercement. 

 
8. Hinder: 8.1 Hinder får inte vara rörliga.  

 
8.2 Vattenhinder och bunkrar är tillåtna och definieras 
som hinder. 

 
2.2 Regler 
 

9. Utflyttningar:  9.1 En boll kan alltid flyttas 20 cm från banans 
avgränsning eller 30 cm från hinder.  
 
9.2 Utflyttningen skall ske i så rätvinklig riktning som 
möjligt mot avgränsning eller hinder vid den punkt den 
ligger och (vid bunker eller vattenhinder) kom ifrån. 

 
10. Straffslag/plikt:  10.1 Straffslag eller plikt används inte i något 

sammanhang.  
 

11. Anläggning regler: 11.1. En skriven specifikation av reglerna som skall 
appliceras på en anläggning skall existera och kunna 
guida en domare i tveksamma fall. 

 
12. Bollar och klubbor: 12.1 Utrustningen skall överensstämma med WMF:s 

regler för bollar och klubbor. 
 
13. Övrigt: 13.1 Varje nationsförbund kan själva definiera vilka 

bantyper som skall inkluderas i begreppet MOS. 
 
 13.2 Varje nationsförbund kan själva definiera vilka 

tävlingar som kan tillåtas spelas på MOS. 
 
 
 
3 Generella riktlinjer 
 
Eftersom MOS kan per definition spelas på flera olika typer av underlag har vi från 
SBGF till att börja med valt att koncentrera oss på den variant som spelas på 
konstgräs och som liknar miniatyrer av vanliga golfbanor.  
 
Det finns ett antal skäl till detta. 
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1. Det har visat sig vara en väldigt populär anläggningstyp bland allmänhet och 
vi har idag redan ca 20 anläggningar av denna typ. Ingen av dessa är dock 
tävlingsgodkänd av SBGF i dagsläget. 

2. Att det just liknar vanlig golf tror vi kan attrahera golfare att börja tävla i 
bangolf på just MOS Konstgräs. 

3. Det är också en form av Bangolf som på många sätt skiljer sig väsentligt från 
dagens bangolf. Därför var frågetecknen kring detta underlag varit större och 
behoven att räta ut dem större. 

 
Inom MOS Konstgräs finns det två huvudsakliga filosofier för hur banor konstrueras. 
Dessa kan kort beskrivas enligt följande: 
 
Puttningsbanor: Konceptet bygger på att banorna liknar så långt som möjligt vanliga 
golfbanor i miniatyr (skala mellan 1:20 och 1:50). Här byggs inga eller väldigt få 
sarger utan avgränsning görs med hjälp av semiruff, ruff eller hinder av olika slag. 
Typiskt för denna typ av bana är att inga vallar förekommer och man vanligtvis 
förordar spel med enbart en boll (golfboll). 
 

 
 
Foto: Hans Olofsson, Åkersberga. 
 
Minigolf på konstgräs (MOS Grass): Konceptet ligger här någonstans mittemellan 
bangolf, äventyrsgolf och vanlig golf. Här finns vallbara sarger och konstruerade 
banor som inte skulle finnas på en golfbana. Användandet av semiruff och ruff är 
också begränsat. Dock kan vissa banor ha starka inslag av vanlig golf. Banskisserna i 
kapitel 5 i denna folder är upprättade enligt detta koncept. 
 
SBGF tar inte ställning till vilken av dessa två koncept som är det bästa eller mest 
lämpat för tävlingsspel, men vi vill med denna folder lägga nivån för vilka regler som 
kommer att gälla och hur man får en bana godkänd. 
 



SBGF Banskisser MOS Konstgräs Version 4 

Copyright 2007 WRIT Consulting HB och Svenska Bangolfförbundet www.bangolf.se 
  www.writ.se   6

Från SBGF så har vi nu arbetat fram förslag till riktlinjer som skall ses som ett tillägg 
till WMF:s regler. Vissa av dessa kommer också att motioneras om till WMF:s 
kongress i augusti 2007.  
 

• Definierade spellinjer: 
 
På varje bana skall spelidén framgå via inritade spellinjer på dokumenterade 
skisser (samma banskisser som lämnas till SBGF för förhandsgranskning 
enligt kapitel 4 punkt 2.). Det kan på varje bana finna fler spelidéer och 
spellinjer, dock skall en av spelidéerna markeras som primär spelidé eftersom 
PAR skall sättas efter denna. 

 
• 12-håls banor: 

 
I SBGF tillåter vi under en övergångsperiod fram till och med 2010 
tävlingsspel på enbart 12 banor på MOS. Detta för att vi vet att det finns ett 
flertal anläggningar idag med enbart 12 banor och vi vill ge dessa chansen att 
ansöka om besiktning för att få igång tävlingsspel på olika orter i landet. 
 

• Hinder med speciell spelyta samt dess utflyttningsregler: 
 
Avseende hinder av typen bunker, ruff eller vattenhinder så definieras detta 
enligt följande av SBGF: 
 

o Vid vattenhinder skall bollen ifall den passerat gränslinje placeras 30 
cm ifrån hindret i den riktning den kom ifrån. Ifall den inte passerat 
gränslinje flyttas den till utslaget igen. 
 

o Det finns två typer av bunker. 
 Bunker gjord av konstgräs. I dessa bunkrar skall bollen spelas 

därifrån den ligger efter att eventuella utflyttningar är gjorda. 
 Bunker innehållande sand eller grus. Här skall bollen flyttas ur 

bunkern 30 cm i den riktning bollen kom ifrån. Inget pliktslag. 
 

o Ruff. Ruff är enbart konstgräs som är lite längre än normalt. Bollen 
skall efter eventuella utflyttningar spelas från där den ligger. Ruff 
används som en fartdämpande och försvårande yta/del av banan. 
 

• Straffslag plikt: 
 
Straffslag / plikt delas alltid ut om bollen hamnar i vattenhinder. Detta gäller 
dock enbart om bollen kvarstår i vattenhindret och således inte ifall den rullat 
eller studsat ur detta. Orsaken till detta ställningstagande är att det ger spelet 
en extra krydda och gör det möjligt att redan på ritbordet använda just 
vattenhinder avseende att konstruera utmaningar som går ut på att komma nära 
koppen utan att hamna i vattnet. 
 

• Lutningar. 
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Banans lutningar skall vara konstruerade enligt följande riktlinjer. 
 

o Banan skall vid ett normal hårt slag i någon av de definierade 
spellinjerna inte börja hoppa utan rulla vidare efter lutningen. 
Observera att detta inte gäller banor där spelidén förutsätter ett hopp, 
som t.ex. vallgrav. 

o Nedförslutningar i spellinjen i anslutning till green skall inte ge bollen 
så hög fart att den inte kan stanna i koppen utan att använda sarg. 

 
• Gränslinje: 

 
Då gränslinjen inte är detsamma som utslagslinjen skall den markeras med en 
röd markering på banans avgränsning där gränslinjen går. 
 

• Avgränsningar/sarger: 
 
SBGF tillåter att avgränsningar/sarger byggs på ett sätt som gör att de inte är 
lämpliga att använda för spel mot. Detta undantag förutsätter dock att sargen i 
fråga inte är del av någon av de definierade spelidéerna på banan. SBGF 
tillåter även att sarg helt kan utelämnas i det fall där spelytan klart övergår i 
annat underlag (som gångväg) eller ruff. 
 

• PAR: 
 
På MOS konstgräs skall varje bana PAR-sättas tillsammans med PAR för hela 
anläggningen. PAR sätts enligt den primära spelidén på varje bana.  
 

o Generellt skall antalet slag för att nå green + 1 = PAR, men en 
avvägning av hur svårt det är att nå green kan också vägas in. 
 

• Lokala avvikelser: 
 
SBGF kan tillåta lokala avvikelser från dessa generella regler då det av 
praktiska/spelmässiga skäl är motiverat på respektive bana. Det kan vara t.ex. 
utflyttningar som måste göras annorlunda för att möjliggöra fortsatt spel. 
Dessa avvikelser skall vara dokumenterade i banans besiktningsprotokoll och 
vara tillgängliga på banan vid tävling.  
 

Generellt skall antalet slag för att nå green + 1 = PAR, men en avvägning av hur svårt 
det är att nå green kan också vägas in. 
 
Utöver dessa tillägg till WMF:s regelverk så kommer SBGF till en början att verka för 
att öka spelbarheten både för allmänhet och för tävling på MOS-banor. Vi vill så långt 
som möjligt undvika att tur eller slump påverkar resultatet på en enskild bana. Banor 
med stora inslag av tur kommer inte att tävlingsgodkännas. 
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4 Hur gör man 
 
För att öka kvalitén och verka till ett standardiserat sätt att hantera banor med väldigt 
stora skillnader så har SBGF beslutat att hantera byggnaden av nya MOS banor som 
vill bli tävlingsgodkända enligt följande. 
 

1. Banskisser/ritningar skall skickas in för förhandsgranskning till SBGF 
Tekniska Kommitté minst 2 månader före byggstart.  
 
För att Tekniska Kommittén skall kunna avgöra spelbarhet utifrån 
Banskisser/Ritningar måste följande detaljer klart vara utläsbara; 

a. Det skall finnas en 2D Vy uppifrån på varje enskild bana. 
b. Det skall klart framgå vilka delar på banan som är spelyta. 
c. Banans avgränsningar skall markeras, samt markeras ifall de är 

spelbara eller inte. 
d. Vattenhinder, bunkrar och ruff skall visas. I spelbara bunkrar skall 

pilar visa hur lutningarna är. Bunkrar utan pilar anses vara 
sandbunkrar. 

e. Hålets tänkta placering på green skall markeras. 
f. Lutningar skall visas med pilar i den riktning bollen rullar. Längre pilar 

markerar kraftigare lutning. 
g. Gränslinjer som inte är detsamma som utslagslinjen skall markeras. 
h. De tänkta spelvägarna skall visas med en punkt utsatt vid varje tänkt 

nytt slag. 
 

2. Förhandsbesked och eventuella förslag till förändringar ges av SBGF 
Tekniska kommitté senast 1 månad före byggstart. 
 

3. Sedvanlig besiktning skall utföras av certifierad besiktningsman vilken utses 
av SBGF Tekniska kommitté. I besiktningen ingår även provspelning av 
banan.  

 
Ej godkänd besiktning kan överklagas senaste 2 veckor efter besiktningstillfället 
till SBGF:s disciplinnämnd. 

 
5 Banskisser 
 
Under denna rubrik presenteras 18 banor. Naturligtvis finns det fler bantyper som kan 
godkännas men dessa 18 kan fungera som en vägledning inför ett bygge. På de fem 
första banorna finns även exempel på hur man kan rita ut spellinjer. 
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5.1 Bantyp 1 (Rakbana)  
 
PAR: 2 
Längd min (till kopp): 6 m 
Längd max (till kopp): 12 m 
 

• Rakt fram utan hinder. 
• Gärna med en eller flera tvärgående mindre lutning/ar (upp eller ner) för att 

skapa alternativa spellinjer. 
• Hålet bör placeras ca 1 meter från bakre spelbar sarg för att eventuellt 

möjliggöra nackespel.  
• Alternativt kan spelbar sarg/er även placeras längs banan så att vallvarianter 

kan förekomma.  
• Bunkrar/vattenhinder kan placeras på båda sidorna om green. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelvarianter 
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5.2 Bantyp 2 (Bäcken)  
 
PAR: 2 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 14 m 
 

• Banan kännetecknas av en spång/bro över ett vattenhinder (bäck).  
• Missar man spången bör man inte kunna hoppa över till green utan hamna i 

bäcken.  
• Bandelen i början fram till bäcken är uppför och minst 4 m lång från utslaget.  
• Uppför fram till bäcken skall inte göras för brant så man tvingas till hårt 

nackespel för spik.  
• Bron över bäcken skall vara minst 20 cm bred och kan med fördel ha vallbara 

sarger, men även göras helt utan sarger.  
• Ifall sarger sätts på bron kan toucha i sargen med fördel ge en avvikande 

vinkel så att ingen fördel ges.  
• Hålet bör placeras ca 1 meter från bakre spelbar sarg för att eventuellt 

möjliggöra nackespel.  
• Bunkrar/vattenhinder kan placeras på båda sidorna om green. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Spelvarianter 
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5.3 Bantyp 3 (Bunkern)  
 
PAR: 2 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 14 m 
 

• Banan kännetecknas av ett vägval förbi höger eller vänster om en central 
bunker.  

• Banan kan böjas år vänster eller höger. 
• Bunkern bör genom stenar ej göras möjlig att spela igenom. 
• Bunkern bör ej ligga närmare än 4 meter från utslaget. 
• Ena sidan av bunkern måste spelas nära en slänt mot vattenhinder, men ger då 

fördel att nå hålet i rak linje. 
• Andra sidan är lite säkrare att nå hålet men då behövs antingen sargspel eller 

spel på doserad lutning. 
• Runt green kan bunkrar och vattenhinder placeras ut för att straffa dåligt 

avvägda slag. 
• Vattenhinder till vänster innan green kan bytas ut mot bunker eller stenhinder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelvarianter 
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5.4 Bantyp 4 (Platån)  
 
PAR: 3 
Längd min (till kopp via platån och röret): 10 m 
Längd max (till kopp): 25 m 
 

• Banan kännetecknas av en platå med ett hål som bollen skall ner i för att 
komma ner till green. 

• Green kan ligga åt vänster, höger eller rakt fram. 
• Platån bör ligga ca 0,5 till 1 m högre än utslaget. 
• Bakom platån skall det vara uppför igen så för hårda slag kommer tillbaks till 

utslaget. 
• Platån (där banan blir plan) bör inte ligga närmare än 5 meter från utslaget. 
• Spelbara sarger kan placeras ut på väg mot platån eller bakom densamma för 

att möjliggöra vallslag och varianter. 
• Platån kan innehålla fler än ett hål som kan leda till olika delar av greenen. 
• Runt hålet på platån kan en mindre sug göras ifall man vill göra banan enklare. 
• Runt green kan bunkrar och vattenhinder placeras ut för att straffa dåligt 

avvägda slag. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelvarianter 
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5.5 Bantyp 5 (Sjöslänten)  
 
PAR: 2 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 14 m 
 

• Banan kännetecknas av en slänt ned mot en green som avslutas med ett 
vattenhinder.  

• Två tydliga vägval finns på båda sidor om en central bunker mitt i 
nedförsbacken mot green. 

• Möjlighet skall även ges att spela igenom bunkern mellan två stenar med ett 
avvägt slag som hamnar på green.  

• Det skall vara ganska svårt att få bollen att stanna utan att rulla ned i vattnet på 
green. 

• Spelbara sargen kan sättas upp både vid sidan om backen och på sten bakom 
green. 

• Banan kan böjas år vänster eller höger. 
• Vattenhinder kan kombineras med bunkrar runt green. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelvarianter 
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5.6 Bantyp 6 (Åttan)  
 
PAR: 2 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 14 m 
 

• Banan kännetecknas två vägval där det ena går i en bro över det andra och 
dom möts i en gemensam green.  

• Det skall vara möjligt genom avvägda slag att spela båda vägvalen utan att 
nudda sarg (genom lutningar). 

• Spelbara sarger kan placeras ut så att fler spelmöjligheter ges och spikslag 
medges.  

• Dåligt avvägda slag skall bestraffas med antingen en oförutsägbar sargträff 
eller besök i en bunker.  

• Vattenhinder kan kombineras med bunkrar runt green. 
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5.7 Bantyp 7 (Vallgrav)  
 
PAR: 2 
Längd min (till kopp): 6 m 
Längd max (till kopp): 10 m 
 

• Banan kännetecknas av en vallgrav där bollen skall hoppa över en bäck eller 
ett sandhinder. 

• Bandelen i början fram till vallgraven/bäcken är uppför och minst 3 m lång 
från utslaget.  

• Uppför fram till bäcken skall göras lagom brant så man inte tvingas spela 
jättehårt för att få bollen att hoppa över bäcken.  

• Viktigt också att avstampet mot vallgraven görs med ett snyggt och 
kontrollerat snitt. 

• Spelbara sarger kan sättas upp i backen innan vallgraven för att möjliggöra 
vallspel. 

• Hålet bör placeras ca 1 meter från bakre sarg för att eventuellt möjliggöra 
nackespel i spelbar sarg. 

• Bunkrar/vattenhinder kan placeras på båda sidorna om green. 
 

 



SBGF Banskisser MOS Konstgräs Version 4 

Copyright 2007 WRIT Consulting HB och Svenska Bangolfförbundet www.bangolf.se 
  www.writ.se   16

 
5.8 Bantyp 8 (S:et)  
 
PAR: 4 
Längd min (till kopp): 12 m 
Längd max (till kopp): 20 m 
 

• Banan kännetecknas av en S:form med doserade hörn. 
• Greenen skall ligga något högre än resten av banan för att undvika framspel 

till green på första slaget.  
• Ett antal bunkrar läggs in för att öka svårigheten att nå green med dåliga slag. 
• Bandelen i början fram till vallgraven/bäcken är uppför och minst 3 m lång 

från utslaget.  
• Spelbara sarger kan placeras ut på några ställen för att öka antalet 

kombinationer. 
• Bunkrar/vattenhinder kan placeras på båda sidorna om green. 
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5.9 Bantyp 9 (Putt green)  
 
PAR: 3 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 16 m 
 

• Banan kännetecknas av en green med två platåer varav koppen är placerad på 
den övre. 

• Om man inte spelar ett avvägt slag upp på den övre platån så kan man enkelt 
rulla ned på andra sidan, med svårigheter i form av vattenhinder eller bunkrar 
att ta hand om. 

• Bunkrar/vattenhinder kan placeras på båda sidorna om green. 
• Ytan på den övre platån på green kan varieras för olika svårighetsgrad. Ju 

mindre desto svårare bana. Den bör dock vara minst 2 m2. 
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5.10 Bantyp 10 (Ravinen)  
 
PAR: 3 
Längd min (till kopp): 12 m 
Längd max (till kopp): 16 m 
 

• Banan kännetecknas av ganska brant lutning mot ett vattenhinder med en smal 
(20 cm) plan del på mitten.  

• Innan green finns en bunker som skall vara lätt att fastna i och som skall kunna 
ge riktigt besvärliga lägen. 

• Väl förbi bunkern skall det vara ganska lätt att rulla av green och ned i vattnet. 
• Det skall krävas ett mycket bra slag med både riktning och avvägning för att 

hamna på green med 1 slag.  
• Spik skall även det vara möjligt med sargspel, men då skall det vara små 

marginaler. 
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5.11 Bantyp 11 (Ön)  
 
PAR: 3 
Längd min (till kopp): 10 m 
Längd max (till kopp): 16 m 
 

• Banan kännetecknas av smal övergång till en ö eller halvö där greenen ligger. 
• Det skall inte vara möjligt att nå denna övergång från utslaget utan att använda 

lutningar eller vallar.  
• Säkraste PAR-spelet skall vara att rulla fram i läge innan övergången och 

sedan spela in på green. 
• På green kan spelbar sarg finnas bakom hålet och kanske även en försvårande 

bunker.  
• Spik skall även det vara möjligt med sargspel eller perfekt avvägt, men då 

skall det vara små marginaler. 
• En variant med en stor bunker istället för vattenhinder är möjlig. 
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5.12 Bantyp 12 (Rakbana)  
 
PAR: 2 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 12 m 
 

• Banan kännetecknas av smal genomgång i mitten med två portar efter 
varandra.  

• Varianter med tre portar kan också byggas (då är PAR = 3).  
• Fram till första porten kan det vara uppförsbacke och omspel från utslag ifall 

man ej passerat första porten. 
• Hålet bör placeras ca 1 meter från bakre spelbar sarg för att eventuellt 

möjliggöra nackespel.  
• Bunkrar/vattenhinder kan placeras på båda sidorna om green. 
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5.13 Bantyp 13 (U-turn)  
 
PAR: 2 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 12 m 
 

• Banan kännetecknas av doserad kurva formad som ett u fram till greenen. 
• I mitten kan ett vattenhinder läggas som ytterligare försvårande moment. 
• Det skall vara möjligt att spela på nacke eller direktspik beroende på hur högt 

upp i den doserade kurvan man spelar.  
• Spelbara sarger kan placeras bakom green (nacke) och på utvalda delar fram 

mot green. 
• Bunkrar/vattenhinder kan placeras på båda sidorna om green. 
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5.14 Bantyp 14 (Gentleman)  
 
PAR: 3 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 12 m 
 

• Banan kännetecknas av en uppförsbacke till en platå med en green på. 
• Framför green finns en bunker som hindrar spelaren från att nå hålet utan att 

använda sarg eller doseringar. Bunkern skall även vara spelbar och kunna 
användas som safe-läge. 

• Spelbara sarger bör placeras på båda sidor. 
• Bakom green skall en kraftigt doserad kurva läggas som ger banan karaktären 

av en gentleman på filt.  
• Boll som ej passerat gränslinje skall spelas från utslaget igen.  
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5.15 Bantyp 15 (Lutningar och vulkan)  
 
PAR: 3 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 12 m 
 

• Banan kännetecknas av två kullar på fairway och en vulkan med kopp i på 
green.  

• Runt green kan spelbara bunkrar placeras för att öka svårigheten om man 
missar en putt. 

• Spelbara sarger bredvid green kan användas om man vill spela på en säker 2:a. 
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5.16 Bantyp 16 (Ansiktet) 
 
PAR: 3 
Längd min (till kopp): 8 m 
Längd max (till kopp): 12 m 
 

• Banan kännetecknas av två bunkrar utplacerade som “ögon” på en fairway.  
• Banan skall konstrueras så att 6 spelvägar finns.  

o Två vallslag som skär mellan ”ögonen”. 
o Två avvägda slag på höger respektive vänster flank. 
o Två raka slag som går snävt bredvid den närmaste bunkern, in mellan 

ögonen. 
• Bunkrar och vattenhinder kan växlas runt green. 
• Spelbara sarger kan placeras för vallslag och snett bakom green för dubbelvall. 
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5.17 Bantyp 17 (Frågetecknet) 
 
PAR: 4 
Längd min (till kopp): 12 m 
Längd max (till kopp): 18 m 
 

• Banan kännetecknas av två böjar som leder fram till en stor fairway nedanför 
ett förhöjt green. 

• Det är i princip omöjligt att nå green på första slaget utan det gäller att spela 
sig i en bra position för en putt för två. 

• Bunkrar finns på båda sidor om green. 
• Greenen kan nås via två sluttande bandelar.  
• Hålet skall läggas i framkant på green för att ge långa puttar för de som missar 

ilägget nedifrån kullen. 
• Ett antal bunkrar och spelbara sarger kan placeras ut för att öka 

valmöjligheterna och svårigheterna. 
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5.18 Bantyp 18 (Inslag) 
 
PAR: 1 
Längd min (till kopp): 6 m 
Längd max (till kopp): 10 m 
 

• Banan kännetecknas av att likna bana 18 på betong. 
• Denna bana saknar green utan bollen spelas in i ett hus där den samlas upp och 

banan är avslutad.  
• Spelbara sarger bör finnas för vall och även inne i rännan upp mot huset. 

 

 


