Golfklubbar med 12-hålsbanor står utanför
många av Svenska Golfförbundets resurser
Bakgrund
1) GIT Tävling är sedan några år tillbaka ett utmärkt instrument för att
lägga upp tävlingar i alla dess former. Men golfklubbar med 12-hålsbanor
står helt eller delvis utanför.
När en tävling över 12 hål läggs upp i GIT Tävling visar startlistan SHCP
för 18 hål.
Scoreinmatningen fungerar och resultatlistan visar resultat för 12 hål,
men när resultatet förs över för handicapjustering justeras hcp efter 9 hål.
2) Inte heller kan en 12-hålsbana få en fungerande slopetabell. Den läggs
upp över 18 hål och blir helt oanvändbar.
3) När en spelare efter en avslutad rond vill justera sin handicap finns inte
alternativet 12 hål, enbart 9 och 18. Det går att lägga till 12 poäng till
resultatet över 12 hål, men då tas inte hänsyn till den buffertzon som
borde finnas för 12 hål.
4) Klubbar med 12-hålsbanor betalar samma avgift till Svenska
Golfförbundet, som alla andra klubbar, men kan inte ta del av alla de
möjligheter som finns.
Förslag
12-hålsbanor bör helt införlivas i de resurser som finns för golfspel.
1) Det ska gå att få en slopetabell för 12 hål.
2) Det ska gå att fullt ut lägga upp och genomföra en tävling i GIT Tävling.
Precis på samma sätt som för en tävling över 9 eller 18 hål. Rätt SHCP
ska visas i startlistan. Handicapjusteringen efter avslutad tävling ska
fungera på 12 hål.
3) Det ska finnas 12 hål att kryssa i när en spelare efter en rond vill justera
sin handicap.
Konsekvenser
Meningarna om 12-hålsbanornas fördel är delade, men vi är övertygade om att vi
kan möta ett behov som redan finns och som kommer att öka. Nämligen att inte
behöva ägna fyra timmar för en golfrunda eller att bara få spela ett par timmar
på en 9-hålsbana. 12-hålsbanan är den gyllene medelvägen. Hur många 12hålsbanor det finns i Sverige vet vi inte exakt, minst sex i alla fall och 2020
kommer ytterligare en när Hinton Golf Club i Malmö bygger om sin 18-hålsbana
till 12 hål. Och det just för att bland annat kunna rekrytera nya golfare och
gynna äldre spelare som inte längre orkar med 18 hål.
12-hålsbanan kan kanske också locka fler kvinnor. Svenska golfförbundet
skriver:
”Den omvärldsanalys som Svenska Golfförbundet gjort visar att kvinnor har
svagare koppling och lojalitet till sporten. De spelar inte så mycket i sociala
sammanhang eller med jobbet. Den kritiska faktorn är tid, kvinnor prioriterar
inte en halvdag på golfbanan när man har familj. Därför måste det tas fram

alternativ till den traditionella 18-hålsrundan, till exempel med 6- och 9hålsbanor.”
Och givetvis är 12-hålsbanan ett viktigt alternativ.
Argumenten är många, men gemensamt för dem alla är att alla former av banor,
6-, 9-, 12- och 18-hålsbanor ska ha samma villkor och möjligheter.
Det kommer att gynna framtidens golf.
Yrkande
Med anledning av vad som ovan beskrivits yrkar Ingelsta Golfklubb på att
Förbundsmötet 2020 beslutar att:
- med det snaraste likställa alla typer av golfbanor och ge dem samma
möjligheter och villkor vad gäller GIT Tävling och andra resurser.
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