
TIPS OCH TRICKS FÖR BANBRYTAREN 2021 

Hål 1: Tiger line     Par 5 
Teeplacering: Ordinarie   

Spel: Vi rekommenderar att hålla ut bollen till vänstersidan av fairway/kullen för att få ett öppet andra 

slag rakt fram. Har du ett extremt bra sikte och vill slå på tigerline slår du rakt över bunken eller strax 

vänster om. Våga slå en längre klubba på andra slaget för att verkligen öppna upp inspelet till green 

och inte riskera skiten på vänstersidan. På inspelet rekommenderar vi att satsa på att komma på rätt 

platå först och främst. 

Hål 2: Skrik fååår innan du slår   Par 4 
Teeplacering: Ordinarie Banjustering: Vi har infört rött pliktområde längs med hela vägen till 

vänster 

Spel: Detta är ett hål vi ofta hör spelare ropa fore på, som kan höras över hela banan. Våra 

rekommendationer är att håla ut vänster bara om du har en högerskruv. Har du en vänsterskruv så sikta 

mitt i med er rakaste utslagsklubba. Var noga med siktet nu när vi lagt till pliktområde på 

vänstersidan. På inspelet bör du sikta på greens högra del oavsett var flaggan står och ta en längre 

första putt för säkerhets skull. Högersidan är mycket snällare. 

Hål 3: Vänstermissen    Par 3 
Teeplacering: Detta hål spelar vi nerifrån vänstersidan. Tee 57 och tee 48 spelar från gemensam tee.  

Spel: Se till att inte fastna i grenarna. Flaggan står långt bak så det finns gott om green att rulla på. Se 

upp för bunkrarna på vänstersidan så de inte hamnar i spel. 

Hål 4: Forbidden forest    Par 4 
Teeplacering: Utslagsplatsen blir från ett, för vissa familjärt, ställe i skogen framme till höger. Tee 57 

och tee 48 spelar från olika tee. 

Spel: Hålet är tänkt att spelas som en kort par fyra med en tidig kraftig dogleg höger. Lättast är att 

kanske bara slå ut den, men ni kanske kan hitta bättre vägar ut ur skogen rakt mot pinnen. Kom ihåg 

att maxtid att leta boll är tre minuter! 

Hål 4½: Halvan    Närmast hål 
Teeplacering: 5:ans tee 57  

Spel: Närmast hål-tävling från femmans tee 57 fast till en ny green. När ni hålat ut på 4an, gå upp på 

berget till femmans tee 57 och följ anvisningar från bemannande juniorer och BULT-ledamöter. Pris 

till den dam och den herre som kommer närmast pinnen. 

Hål 5: Björkjävel    Par 4 
Teeplacering: Tee 57→48, Tee 48 på matta ovanför bunkern uppe till höger vid skidspåret 

Spel: Alla som spelat hål 5 på Vreta har under någon gång blivit stoppad eller påverkad av björkarna 

vid green. Vid andra- eller tredjeslaget så ”kan” björkarna vara i vägen. Kan du slå över björkarna så 

är det bara att gå för stickan. Annars kan det vara säkrast att slå över bollen på höger sidan för att ha 

ett kort tredjeslag in. Det är sällan det lönar sig med vänstersidan då det är guppigt och smalt. Behöver 

du slå fram andraslaget innan vattnet så tänk på att inte välja en för lång klubba så du hamnar för nära 

björkarna eller i vattnet. 



Hål 6: Old school    Par 5 
Teeplacering: Nyklippta teeområden nedanför kullen till höger, där vit tee stod en gång i tiden. Gå 

INTE upp på kullen! 

Spel: Hålet med index 1 som satt sig djup i skallen så man drömmer mardrömmar om hålet samt att 

man skakar varje gång innan man ska slå. För att göra hålet helt nytt spelas det idag som par 5 med ett 

extra slag för att ta er fram till green. Utnyttja det slaget, om ni inte är på risk and reward humör. 

Hål 7: Korthålan    Par 3  

Teeplacering: Tee 57 slås från 4:ans tee på korthålsbanan, tee 48 från 5:ans tee på korthålsbanan. 

Hålet spelas till 5:ans green på korthålsbanan. 

Spel: Enklast är att sikta något till höger eller mitt på green med rätt klubba och hålla tummarna. Tänk 

inte på vattnet på vänster sida. Kan blåsa en del då hålet ligger öppet. 

Hål 8: Återtåget    Par 4 
Teeplacering: Tee 57 slås från 6:ans tee på korthålsbanan, tee 48 från 2:ans tee på korthålsbanan. 

Hålet spelas till 8:ans green på ordinarie banan. 

Spel: Äntligen får vi möjligheten att slå utslaget på 8:an dit vi vill utan träd och bunker i vägen. Slarva 

inte bort denna chans nu. Kom ihåg att det rullar på bra ner mot vattnet ta inte för mycket klubba. Out 

pinnarna på vänster sida gäller INTE. 

Hål 9: Autostradan    Par 5 
Teeplacering: Tee 57 finns på tee 61 på hål 4(!) – gå förbi ordinarie tee57 och följ skidspåret uppför 

backen till höger. Tee 48 spelas från tee 57. 

Spel: Tur att vi har flyttat tillbaka tee och gjort om hålet till ett par 5 så du slipper känna press att nå 

upp på rätt antal slag. För första gången behöver du inte oroa dig för att slå för långt ner i bäcken. 

Hål 9½: Halvan    Rakast drive 
Teeplacering: Studion  

Spel: Välkomna upp till studion när ni spelat hål 9 för att tävla i rakast drive. 

Hål 10: Palla trycket    Par 4 
Teeplacering: Ordinarie 

Spel: Från köksfönstret kan vår underbara personal i restaurangen titta ut och sätta lite press på en. Det 

kan också finnas folk som sitter på restaurangen och tittar. Det gäller att kunna palla trycket när du står 

där på tee. Här gäller det bara att hålla bollen i spel och spela säkert. Sikta lite mera höger för att 

öppna upp inspelet. 

Hål 11: Våga slå mot green!   Par 4 
Teeplacering: Tee 57→61, 48→57 

Spel: Även fast tee är tillbakaflyttat så är detta fortfarande en par 4:a. Vill du spela säkert så kan du slå 

ut med en klubba och landa på den nybyggda delen av hålet. Kan du hantera en högerskruv och har 

någorlunda längd i drivern så våga att testa att gå mot eller för green. Beroende på var bollen ligger 

kan det ibland räcka med att sikta mitt på green och ta puttarna där ifrån. 

 

 



Hål 12: EN gammal goding    Par 5 
Teeplacering: Ordinarie 

Spel: Golfare som har spelat på Vreta länge vet att det funnits massor med enar på detta hål. Det är 

inga större justeringar på hålet, utan vi har låtit hålet bibehålla sin karaktär och därmed en gammal 

goding. Angående utslaget så är lämpligt att sikta mot eller strax höger om tvillingträdet så du kan 

missa åt båda håll om du skruvar bollen. Antingen når du fram till green på andraslaget så då är det 

bara att gå för det. Om du inte når slå ett transportslag till ett avstånd du gillar att spela in till green på. 

 

OBS! Tillfällig lokal regel: En-liknande föremål på det klippta spelfältet är organisk del av banan. 

Åverkan på dessa föremål med annat än boll medför diskvalifikation ;-) 

Hål 13: Se upp för bunkern    Par 3 
Teeplacering: Tee 57→61, 48→57 med mycket kort pinne 

Spel: I år vänder vi på det och flyttar bak utslagen och tar kort pinne istället. Kommer bunkern mer i 

spel då? Kanske bäst att hålla lite till höger. 

Hål 14: Ännu längre bak    Par 5 
Teeplacering: Låångt bak! Tee 57 sitter på 18:e 61 uppe på kullen. Gå dit via stigen mot 18:e tee 57. 

Tee 48 hittas på tee 57 på ordinarie 14. 

OBS! Denna tee delas med 18e, låt spelare på 18 slå ut först och passera 18e tee 57 innan ni går 

fram! 

Spel: En ny par 5:a på Vreta med en vy som du bara funderat på när du gått på 18:e hålet som nu ska 

bli verklighet. Hålet kommer nämligen spelas från tee 61 på 18-hålet. Det viktiga på inspelet är att få 

bollen att stanna på rätt platå. 

Hål 15: Par 6???     Par 6 
Teeplacering: Tee 57→61, 48→57 

Spel: Ett hål som du kan ta i lite extra på utan att straffas så mycket lägesmässigt. Ett hål som alltid 

brukar kännas som en kilometer. Vi låter den känslan kvarstå och lite till. Våra rekommendationer är 

att ta siktet mitt i banan så du kan missa både höger och vänster. Använd höfterna i rotationen så blir 

det enklare att slå LÅÅÅNGT. Använd de transportslag du behöver fram till ett avstånd du gillar eller 

gå direkt för green när den är inom skotthåll. Har du ett inspel kvar så kan du attackera flaggan, men 

tänk på att den står långt bak på green idag. 

Hål 16: Snackisen    Par 3 
Teeplacering: Gemensam 48/57 tee uppe på tee 57 för hål 17. Gå till 17e tee48 och gå backen upp. 

Vill du inte ta med hela bagen upp, kan vi tipsa om att hålet spelas ca 90m. OBS! ”rufffen” i backen 

ner mellan tee och det klippta runt greenen är pliktområde. Droppzon vid green finns. Leta 

INTE i backen! 

Spel: Du säkert stått uppe på 17:s tee och funderat hur det vore att slå ner till 16:s green. Du kanske 

diskuterat med din medspelare hur roligt det vore att testa det. Nu får du möjligheten. Flaggan står tajt 

intill vattnet och allt lutar mot vattnet. Var noggrann med var du tänkt att landa bollen så vattnet inte 

riskeras. 

 

 



Hål 17: Beat the Pro    Par 3 
Teeplacering: Tee 57→48, 48→39, spelas som par tre! Utmaning! 

Spel: Hålet har gjorts om till en lång par 3:a som kan illustreras vara på touren. Därmed blir känslan 

av att man står på svart tee. Här får ni en chans att utmana ”juniorerna”. Utmaningen går ut på att möta 

en junior eller PRO och få ett bättre nettoresultat en de har brutto. Lika resultat vinner du inte på utan 

måste vara bättre. Det är personen som slår junioren som får ett pris. 

Hål 18: Spurten     Par 4 
Teeplacering: Tee 57→ 61 uppe på kullen, tee 48 ordinarie. OBS! Tee uppe på kullen delas med 

hål 14. Spelare på hål 18 har företräde, men OM spelare håller på att slå ut – vänta i backen 

upp! 

Spel: Tee har flyttats bak, vilket har skapat nya vyer på Vreta, däremot är det fortfarande en lång par 

4:a. Målet är att få bollen så långt som möjligt så du inte riskerar problemen i början. Beroende på hur 

långt du slår får du slå fram dig innan vattnet eller ta ett långt inspel till flaggan. Vi var varit snälla 

med att sätta flaggan kort. 

Hål 19: Restaurangen 
Grattis – nu är ni i mål! Hoppas det gått bra och att ni tyckte att vi fixat till en kul tävling!  

Spelade ni bra kanske ni får pris… Det blir en prisceremoni direkt efter tävlingen intill 1:ans tee. Ta 

något gott att äta i restaurangen, men undvik trängsel 

- Köp juniorsupporterbrickor, så deltar ni även i juniorsupporterlotteriet i höst, fina priser på 

spel! 

- Köp algomingödsel och slå två flugor i en smäll: Ni gynnar juniorverksamheten och ger 

gräsmattan hemma lite kärlek!  

- Köp presentkort på ICA Maxi, ni handlar ju ändå där. Ni kan handla för hela pengen ni 

betalar och juniorerna får kick-back från ICA Maxi. 


