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Hantering av permanenta eller tillfälliga ändringar
på golfbanan som kan påverka banvärderingen
Bakgrund
Under en golfbanas livstid behöver det göras åtgärder på banan som påverkar den aktuella
banvärderingen (slopetabeller). Typexempel på åtgärder som påverkar är:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tillfällig green
Tillfällig tee
Extra hål i spel i stället för annat hål
Ett hål kortas av eller förlängs
Alla tee på ett hål flyttas fram, t ex av säkerhetsskäl
Ändringar av klipphöjder, t ex semiruffhöjd
Pliktområde eller bunker läggs till eller tas bort
Införande av utvidgade pliktområden (det vill säga område som tidigare var out of
bounds eller extremruffområden).

Detta dokument beskriver vilka åtgärder som behövs göras vid olika fall. Vid osäkerhet eller
vid frågor kontakta alltid Svenska Golfförbundets regionansvarige banvärderare.
USGA Course Rating System:
Är det system som används vid banvärdering och som är grunden för HCP-systemet.
Systemet anger också regler för vad som gäller vid ändringar på golfbanor. Läs mer om
banvärdering i Sverige enligt USGA Course Rating System här.
HCP-grundande bana (giltig banvärdering):
För att en golfbana skall vara HCP-grundande gäller att banan skall ha en giltig banvärdering,
innebärande max en provisorisk green per 9 hål och banans aktuella längd får inte avvika
mer än 100 m/18 hål eller med mer än 50 m/9hål, från den längd som banvärderingen baseras
på. Normalt banvärderas en golfbana vart 10:e år eller efter större ändringar.

Ändringar på golfbanan
Permanenta ändringar:
Golfklubben måste alltid meddela regionansvarig banvärderare när permanenta ändringar
görs på golfbanan. Regionansvarig kommer då att granska ändringen och se om det behövs
en ny värdering på hela eller delar av banan. Vissa ändringar kan hanteras enkelt och
klubben får då en slopetabell med uppdaterad data så fort som praktiskt möjligt.
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Tillfälliga ändringar:
När tillfälliga tee och/eller greener används måste golfklubben alltid meddela regionansvarig
banvärderare. Regionansvarig bestämmer då om ronder skall accepteras som HCPgrundande eller om klubben skall få en tillfällig banvärdering/slopetabell för de aktuella
förhållandena.
Riktlinjer:
 Om ändringen i längd är liten, dvs under 100 m/18 hål. rekommenderas att justera
andra tee så att banans totallängd i stort överensstämmer med banans värderade längd.
I detta fall kan befintliga slopetabeller användas.
 Om ändringens varaktighet är högst två månader under spelsäsong bör SGF utfärda en
temporär slopetabell.
 Om ändringens varaktighet är längre än två månader under spelsäsong skall SGF
utfärda en ny slopetabell som tar hänsyn till den spelade längden på hålet.
Övriga tillfälliga ändringar hanteras av klubben på normalt sätt som t ex markering av MUA.
Ändringar med anledning av moderniserade regler 2019:
Införande av pliktområden som innefattar områden som tidigare varit out of bounds eller
extremruff kan komma att påverka banvärderingen. Golfklubben måste alltid meddela
regionansvarig banvärderare om ett flertal pliktområden införs. Regionansvarig kommer då
att granska ändringen och göra eventuell justering av slopetabellerna enligt övergångsregler
eller göra en helt ny banvärdering.
Övergångsregler 2019:
För klubbar med giltig banvärdering och beroende på antalet utvidgade pliktområde kommer
eventuellt justering av tidigare banvärdering att göras och klubben erhåller nya tabeller.
Justeringens storlek bestäms av antalet hål med pliktområden.
För klubbar som ligger i plan för omvärdering under 2019 kommer värdering göras med
befintliga regelverk (USGA Course Rating System 2016-) med införda justeringar från 1
januari 2019. Banor värderade under 2019 kommer att vara giltiga i tio år.
Regelverk från och med 2020:
USGA kommer att ge ut uppdaterade regler för USGA Course Rating System som kommer att
vara giltiga från och med 1 januari 2020. Banor värderade från och med 2020 kommer att
vara giltiga i tio år.
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Frågor & svar
F: Vi kommer att införa pliktområden på ett antal hål som tidigare varit out of bounds (OB).
Påverkas slopen?
S: Ja, både CR-värde och slopevärde kan påverkas. Detta gäller oavsett om pliktområdet
ersätter OB eller extremruffområde. Storlek på justering bestäms av antalet hål som
berörs. Kontakta regionansvarig banvärderare för att erhålla nya slopetabeller.
F: Vi skall bygga om gul/motsvarande tee och lägger en matta 30 meter kort om nuvarande
fasta mätpunkt. Är banan HCP-grundande?
S: Ja, banan är HCP-grundande om den totala längden på banan (gul/motsv tee) är inom +/100 meter per 18 hål från den värderade längden.
Om en tee flyttas fram mer än tio meter från den fasta mätpunkten, i detta fall 3x10 meter,
bör man korrigera detta med att flytta bak tee på andra hål.
F: Vi skall bygga om ett antal greener de närmaste åren. Vad kan vi göra för att alltid ha en HCPgrundande bana.
S: En HCP-grundande bana får ha max en provisorisk green per nio hål och banans totala
längd får inte avvika mer än 100 meter per 18 hål från den värderade längden. Uppfylls
ovanstående regler är banan HCP-grundande.
Lämpligt är då att bygga om en green per niohålsslinga i taget. Möjliggör ombyggnad av
max två greener samtidigt.
F: Vi kommer tillfälligt korta av ett par 5-hål till par 4 med en provisorisk green. Hålet blir 160
meter kortare. Är banan HCP-grundande?
S: Nej, ta kontakt med regionansvarig banvärderare.
F: Våra gula/motsve tee har blivit förstörda av torkan och måste renoveras. Kan vi flytta fram
gul/motsv tee till exempelvis blå/motsv och är banan då fortfarande HCP-grundande?
S: Nej, den är inte HCP-grundande som gul/motsv tee. Eftersom det finns en blå/motsv tee
kan denna eller annan tee användas tillfälligt som klubbtee för herrar och är HCPgrundande om den finns i slopetabellerna.

