Minimumskrav til bane for sloperating
En golfbane som skal sloperates eller beholde sin sloperating, og dermed være gyldig for
handicapsetting, må tilfredsstille de kravene som er angitt nedenfor.
Sloperating gjennomføres av NGF.
Generelt
1) Banen kan bestå av 18 separate hull som spilles for en fastsatt runde på 18 hull. Eller
den kan bestå av 9 separate hull som spilles over 2x9 for en fastsatt runde på 18 hull.
2) Som en midlertidig løsning under etablering av bane, klubb og golfmiljø, kan en bane
bestå av 6 separate hull som spilles over 3x6 for en fastsatt runde på 18 hull. Sloping
av 6- hullsbaner er en norsk ”spesialitet” og i utgangspunktet ment å være av
midlertidig karakter på inntil 5 år. Innen utgangen av 5 års perioden må den slopede
6-hullsbanen enten:
- Videreutvikles til minimum en slopet 9-hullsbane
- Tilfredsstille kravet om en slopet 6-hullsbane som inneholder minimum et par 5-hull
og to par 4-hull
3) Minimumslengde på banen skal være 2745 meter ved spill over 18 hull, målt
horisontalt langs den naturlige spillelinje fra midt på utslagsområdet til midt på
greenen. Krav om samlet minimumslengde gjelder fra utslagsområde med den
korteste lengden totalt.
4) Banen skal ha minimum 2 hull (ved spill over 18 hull) som tillater fullt utslag (229 m
for herrer (gult utslagsområde) og 192 m for damer (rødt utslagsområde) for
scratchspillerne
5) Banen skal ha minst to adskilte utslagsområdet, og banens samlede lengde fra rødt
skal være mellom 10 og 20 % kortere enn tilsvarende fra gult.
6) Utgangspunktet for lengdemålingen på utslagsområdet skal være angitt fra faste
avstandsmerker.
7) Banen skal være merket og utstyrt i henhold til golfreglene.
Sikkerhet
Det er klubbens ansvar at utforming av hull og bane som medfører fare for spillere eller
omgivelsene skal være tydelig skiltet, slik at spillerens ansvar er entydig definert. Avstander
fra spillelinjer til offentlige veier, gang- og sykkelstier og private hager skal være i tråd med
NGFs anbefalte retningslinjer, nedfelt i NGFs temaskriv om ”Sikkerhetsanbefalinger for
golfbaner”.
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Utslagsområdet
1) Et utslagsområde med gress skal være minst 18 m2. Underlaget skal være horisontalt
og jevnt.
2) Ved bruk av matte, skal disse ligge horisontalt. Minimumstørrelse på matte er 150 cm
bredde og 120 cm lengde, og skal være egnet for både høyre- og venstrespillere.
Fairway
1) Underlag med kortklippet gress egnet for å finne ballen og slå neste slag.
2) Hvert hull skal ha egen fairway. (Dette kravet gjelder ikke par 3 hull.)
3) Fairway kan brytes der dette er naturlig med for eksempelvis diker, bunkere,
treklynger, dalsøkk ol.
Bunker
1) Det skal ved spill over 18 hull finnes minst 12 greenbunkere, med sand, fordelt over
flere hull.
2) Greenbunkere skal ligge mindre enn 10 meter fra greenkant.
3) Hver av bunkerene bør være minimum 10 m2 (absolutt minimumsstørrelse er 5 m2).
4) Greenbunkerene bør ha en utforming som gjør det vanskelig å putte ut av dem.
Green
1) Minimumstørrelse på green er 200 m2.
2) Greenene skal være av en standard som er egnet for formålet. Det innebærer at det
skal være gress av en finbladet type, tett og kortklippet med en stimpverdi på
minimum 6 i gjennomsnitt.
3) Hver green skal ha minst 4 alternative muligheter for hullplassering.
Endring av disse minstekravene
Når det innføres endringer som medfører at baner som tidligere er godkjent for sloperating
eller var sloperatet og handicaptellende ikke lenger tilfredsstiller kravene, kan det søkes om
dispensasjon for inntil 3 år.
Norges Golfforbund, januar 2011
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