Indexering
av golfhål.
SÅ GÖR GOLFKLUBBEN

Lär dig
mer om
index

Index – vi förklarar.
Indexeringen av hålen under en
18-hålsrond är en förutsättning för
matchspel. I kampen spelare mot spelare
tävlar man om varje hål, att vinna det,
dela eller förlora.

Det kanske bästa med golfen är
handicapreglerna, att spelare med
olika spelstandard kan gå en spännande match mot varandra. Det är
här handicapreglerna och indexeringen kommer in i bilden.
Har spelarna olika spelhandicap
ska spelaren med högre spelhandicap få ett antal slag på spelaren med
lägre spelhandicap. Indexeringen
bestämmer på vilka hål som spelaren med högre spelhandicap får
håla i på en högre score och kanske
ändå dela hålet eller vinna det.
Hålens index används också vid
några former av slagspel, som i
poängbogey, men då bara relaterat
till spelarens egen score på hålet
och inte i jämförelse med andras.
Olika grupper av spelare har olika
svårt för olika typer av hål. Därför
är det omöjligt att göra en fördelning av index som är korrekt för

alla. Dessutom jämnar det
ut sig i långa loppet under 18 hål,
eftersom exempelvis 2+2 poäng =
1+3 poäng. Det betyder att hålens
index inte alls är lika viktigt i
poängbogey (vid handicapronder)
som i matchspel.

Det här gäller
Golfreglerna kräver att tävlingsledningen »publicerar en tabell som
visar i vilken ordning hålen som
handicapslagen ska ges eller tas«.
SGF rekommenderar att tänka på
följande när indexeringen görs:
• Vid matchspel är det av största
betydelse att de slag, oavsett
handicapskillnad, som erhålls
sprids ut jämt över de 18 hålen.
• Fördelningen uppnås bäst genom
att indexera de udda numren på
den svårare av de två niohålsslingorna, vanligtvis den längre,
och de jämna numren på den
andra niohålsslingan.

• Svårighetsgraden på ett hål i
förhållande till par är en faktor,
men först inom »tre-gruppen« av
hål, se nedan.
• Svårighetsgraden kan ha sitt
ursprung i till exempel en jämförelse av medelscoren för en grupp
spelare gentemot par.
• Det är självklart lättare för en
höghandicappare att dela ett par
3-hål, än ett längre par 4 eller par
5. Därför bör par 5-hål ha något
lägre index än par 3-hål.

Gör så här
Indexeringen kan göras
enligt följande:
• Dela upp de 18 hålen i sex grupper
med tre hål i varje; 1, 2, 3 sedan 4,
5, 6 och så vidare.
• Index 1 till 4 bör inte ges hål 1, 2, 3
eller 16, 17, 18.
• Summan inom de sex hålgrupperna bör ligga mellan 27 och 30.

• Alla udda index på första nio och
alla jämna på andra, eller tvärtom,
är att föredra, också med tanke på
niohålsronder.
• Undvik index 1 till 6 på intilliggande hål.

Så fördelas index
Ge index 1 till det svåraste av hål
7, 8, 9.
Ge index 2 till det svåraste av hål
13, 14, 15.
Ge index 3 till det svåraste av hål
4, 5, 6.
Ge index 4 till det svåraste av hål
10, 11, 12.
Ge index 5 till det svåraste av hål
1, 2, 3.
Ge index 6 till det svåraste av hål
16, 17, 18.
Ge index 7 till 12 jämt över de
sex grupperna, index 7 behöver
inte passa in i grupp 7, 8, 9.
Ge index 13 till 18 på samma sätt.

Ett exempel
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= Summa 27
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= Summa 27
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Index 1

9

17

= Summa 27

Hål 10 11 12

Index 4 12 14

= Summa 30

Hål 13 14 15

Index 2 10 18

= Summa 30

Hål 16 17 18

Index 6

= Summa 30
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