Lars speltips MOSen i Kärralund 2019
SPELTIPS MOS

Vänster axel mot hål

ENDAST LÅNGGOLFBOLL SOM ERHÅLLS VID
START

1 Lägg bollen långt åt dej strax utanför vit prick och sikta på stubben vid vagnen.
Kan gå direkt eller på ruffen och i.
2 Lägg i kant på vita pricken och spela upp den lite vänster. LÖST (ligger i
nedförsbacke) Endast direkt i
3 Strax utanför vita pricken och spela höger, så nära kanten på upphöjningen som
möjligt. Ska upp i backen och vända upp rätt mot kopp.
4 Vänstervall så att bollen går mellan stenarna. Drar mycket vänster. Endast direkt
5 Rakt mot flagga, lägg bollen lite åt dej
6 Spela mellan ruff och sten, ska följa banan och komma från ruffen bakom hålet
och i.
7 Lägg bollen långt åt dej och spela så nära högerkanten som möjligt utan spela på
upphöjningen. Direkt eller förbi flagga och upp på ruffen och i
8 Lägg bollen åt dej. Drar vänster och lutar neråt. Endast direkt i
9 Lägg bollen i centrum av utslaget. Sikta på tredje sten från slutet. Kan gå direkt i
eller ruff och i (höger om flagga)
10 Bollen långt åt dej och spela ca 10 cm från andra bunkern, vänster om flaggan
upp i ruffen och i
11 Lägg bollen i mitten och spela mot lyktstolpen. Bollen ska gå upp precis gå i kant
på ruffen (där gräset blir grövre) och sedan direkt
12 Lägg bollen åt dej och spela i kant på bunkern. Direkt i eller ruff i
13 Bollen läggs i från dej, ca 10 cm från den vita pricken. Spela med banan. Tempo
viktigt
14 Bollen placeras ca 10 cm från den högra vita pricken, spelas sedan lite höger.
Bollen ska gå igenom bunkern och direkt i.
15 Lägg bollen i från dej, sikta mot lyktstolpen. Direkt i
16 Lägg bollen så att det passar dej. Ska komma vänster om flaggan. Antingen direkt
i eller upp i ruffen och i på tilllbaka rullet
17 Lite åt dej.
18 Lägg bollen något i från dej och spela ut den lite höger
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Bra att veta:

Alla banor har ett sug vid koppen ca 10 cm runt om. From bana 14-18 är det lite
trixigt och kommer troligtvis bli ganska avgörande banor i seriespelet. På alla
banor from i år så fungerar det med långgolfboll (Kari gick 25 slag på en
kvällstävling med endast långgolfbollen). Viktigast tycker jag är att att man spelar
bollar som man gillar och kan avväga med eftersom det är väldigt mycket tempo,
hamna nära kopp. Jag själv väljer långgolfbollen men på bana 12 klicker
eftersom den inte kräver lika mycket avvägning. Bana 8 är den man kan ta med
lite studdsigare bollar till eftersom den är ganska väderberoende (varmt och
kallt), bollen ska precis orka till kopp. Hur vet man var man ska lägga bollen…
Mitt tips använd fötterna eller mät med klubbhuvudet så att det blir ungefär
samma utslagsplats. Långgolfboll som spelas i tävlingssammanhang ska vara
godkänd av WMF … Vi har endast några kvar från WAGM….Hör av er om ni
behöver köpa någon (50 kr/st)
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