Borås MGK filtbana i Boråsparken.
Nr
Bana
1 Enportare

Bollar
Persson, steyr eller
liknade

2
3
4

Lådbana, kopp förskjuten
vänster
Vertikalhål.
Kombidropp med green.

Går att spela samma
som på bana 1.
Tracki Muse 2013
Stumm boll eller tung
klicker.

5
6

Vinkel
Tysk klack. (Plan)

7-8 studsare
Stumm boll

Lägg åt sig
Mitten och spets.

7

Spång.

Ifrån sig 2 eller 3.

8

Sidospel

Steyr, Persson eller
liknande
Steyr, Persson eller
liknande.

9

Spångdropp.

10 Synvilla kopp förskjuten
höger.

Stumm boll eller tung
klicker.
Persson, steyr eller
liknade

Läge
Lägg ifrån sig och spela
vänster om kopp med
toppskruv.
Ett ifrån sig.

Slag
Banan drar lite vänster före
hinder.

1 åt sig spela höger vall.
Åt sig spela högervall över
spets.

Lätt bana.
Högervall för spik. Lägg i
mitten för safe i vänster
genomgång.
Vänsterdrag innan vinkel.
Höger vall rätt sent. Banan
faller vänster.
Vänster kopp med topp skruv.

3 ifrån sig vid spel på vänster Banan ramlar lite vänster
sida.
innan hinder. Spela lite
skärskruv.
1 ifrån sig.
Lite inspel vänster. Drar lite
höger.
1,2 åt sig.
Drar vänster i tredje hindret.
Spela lite höger med topp
skruv.
Näst längst ifrån sig.
Spela in lite vänster.

11 Örkelljunga

Persson, Lena&Mats,
3D 163 eller boll du
känner väl.

12 Fiskben

Klicker för 5 vallar eller Längst ifrån med klicker
Persson för rakt.
mitten med rakbollar.

13 Mittkulle.
14 Tvillingport.

Valfri boll
10-12 studsare.

Mitten elle åt sig.
2,3 ifrån sig

Boll du känner väl.

Näst längst åt sig.

16 Docering

Tracki Muse 2014

Mitten

17 Hål i backe med green.

Typ MG A4, Boll med
lite studs i.

2 ifrån sig

18 Inslagsbana (Rätt kort)

Typ MG A4 eller
liknande.

3 åt sig.

Gentleman

Spela med skärskruv

Spela vänster vall över första
skruv rätt hårt. Finns chans
för spik. Rakslag går i både
vänster eller höger kopp för
spik.
Banan dra lite höger.
Vall vänster sida, spela över
spets.
Spela i höger. Går också att
spela dubbelvall då höger
vänster.
Spela lite höger med topp
skruv chans på spik då.
Spela över spets på vänster.
Går också att spela rakt, lägg
då bollen näst längst ut och
spela strax vänster skruv.
Banan drar ite höger .
Spela vall höger över spets.

