
Speltips Gullbergsbros EB -2019 
Här kommer lite speltips från mig (Lars). Dessa kommer säkert uppdateras under säsongen men det är i alla fall en 
vägledning av vilka bolltyper som kan fungera
Ban
a

Bantyp Boll Speltips

1 Tetrorna ”Badbollen”, mg A2, SvGolf 19 
BO 1

Spel i andra tetran 
Enkelsarg

2 Salton Olackad 4-5 cm studs, Sverige PINGVIN GUL

3 Mittkullen Valfri boll men ex. Classic 3,4

4 Bryggan Lite snabbare hård bryggboll, typ Brückenass 2 
En lite trögare boll 15-16cm (rålackad att föredra) endast direkt i 

Svår bana. Man spelar höger till 
vänster

5 Vinkeln ”Badbollen” 
Olackad lite snabbare boll

3 vallar, direkt eller nacken 
Spel direkt i vinkeln, direkt eller 
höger om 

6 Passagen Pacman 3 
Klicker

Mitten spel 
Mitten spel

7 Snäckan ex. Röd Tanto 2011??? Temperatur känslig bana och stor 
variation på bollar

8 Salzburger-V Ex. Gustav Björnberg eller liknande, lackad Vänstersida är det mest spel på, men 
fungerar även på höger

9 Kanonen Liten baumerlackad Luxemburg vid varmare väder här funkar de 
mesta kanonbollar

10 Dubbelkullen Olackad stor boll, ex B&M H5? (tror jag den heter, svart), VSBGF:s lila 
Lite trögare boll, ex. Match 5 

Vall på högersida av första kullen, 
vänster om kopp. 
Rull spel, spela längs med 
vänstersidan, bollen ska sedan släppa 
vid kl.4 (fungerar bra vid varmare 
väder

11 Klacken Lackad 1,5 cm, ex. Gullbergsbro grå BoF 
BO, BO1

Spel på högersidan i hindret 
Enkelvall

12 Fönstret Classic 3,4 

13 Mos-brickan Lite lättrullad boll, ex. Blå Tanto (blå med vita prickar) 2015???

14 Blixten Deutschmann 087, olackad eller liknande Vall att föredra

15 Rakban utan 
hinder

BO3 eller liknande Direkt i, nacke i höger om kopp eller 
vall på vänstersidan

16 Mushålet BO3 eller liknande

17 Pinnbanan Classic 3, 4 3D 363

18 Liggande 
koner

Lite trögare rakbane boll Spel över båda koner, direkt i. Går 
även att spela över den andra konan 
med samma bolltyp


