
 

 

 

Temaskriv fra Norges Golfforbund, mars 2006 

USGA Course Rating System 

Course Ratings are determined, by permission of the United States Golf Association, in 

accordance with the USGA Course Rating System. 

USGA Course Rating System (eller slopesystemet som det kalles i Norge) ble innført av USGA den 

1. januar 1987 og er fortsatt i bruk på banene i USA, og bruken sprer seg stadig utover hele 

golfverdenen. 

Norske golfere som besøker baner i USA kan lett få inntrykk av at systemet ikke er i bruk. De finner 

ikke slopetabellen oppslått, og spør de etter den er det sjelden noen forstår hva en "the slope tabel" er 

for noe. Dette kan skyldes flere forhold.  

Av den store mengde golfere i USA, er det bare en liten del som er medlemmer i en golfklubb og 

dermed kan ha et offisielt handicap. Denne "lille delen" som utgjør ca. 10% av disse golferne i USA, 

men som fortsatt utgjør et gigantisk tall etter skandinavisk målestokk, regulerer ikke selv sitt 

handicap. De sender resultatet av de handicaptellende rundene til sin hjemmeklubb som utfører de 

nødvendige beregningene. Når disse golfere spiller en slagspill handicap turnering, trenger de ikke å 

gjøre annet enn å skrive riktig score og riktig handicap på scorekortet, så er det turneringskomitéen 

som har ansvaret for å finne spillerens "Mottatte Slag" og beregne sluttresultatet.  

Når amerikanere spiller matchspill er det oftest knyttet til en liten "bet" hvor det inngår som en del av 

betting-avtalen hvor mange slag den ene spilleren skal få av den andre.  

Vi skal heller ikke se bort i fra at mange amerikanske golfere selv kan regne ut hvor mange slag de 

får. De nødvendige data står jo trykket på scorekortene.  

Norges Golfforbund har inngått en avtale med United States Golf Association (USGA) for å kunne 

benytte dette slopesystemet. 

USGA Cource Rating System er på tilsvarende måte tatt i bruk av en lang rekke andre nasjoner. For 

sesongen 2006 vil systemet bli brukt i følgende land: Belgia, Bahamas, Bermuda, Bolivia, Brasil, 

Brunei Darussalam, Canada, Cayman Islands, Chile, China Tapei, Colombia, Costa Rica, Danmark, 

Ecuador, El Salvador, Fillipinene, Finland, Frankrike, Hong Kong, Tyskland, Island, India, Indonesia, 

Irland, Israel, Italia, Jamaica, Kina, Korea, Malaysia, Mexico, Nederland, New Zealand,  Paraguay, 

Peru, Portugal, Puerto Rico, Russland, Singapore, Skottland, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, 

Sveits, Thailand, Trinidad & Tobago, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn, Venezuela, Østerrike og Wales. 

Før slopesystemet ble innført i Norge, ble det benyttet et SSS-system (Standard Scratch Score) for å 

fastsette en banes vanskelighetsgrad. Det ble vurdert hvor mange slag en scratch spiller ville benytte 

på banen. Når SSS var satt til 73 og banens par var 72 så betydde dette at en scratch spiller ville få et 

ekstra slag på denne banen, og det samme ekstra slaget ville også handicapspillere av alle kategorier 

få. Det ble ikke tatt hensyn til at vanskelighetene for en med høyere handicap kunne være vesentlig 

forskjellige på baner som hadde fått den samme SSS. 



 

 

Når Slopesystemet benyttes, er det tatt hensyn til vanskelighetene for en typisk scratch spiller og en 

typisk bogey spiller av begge kjønn. 

Vi vet at scratch spillere ikke er helt like. Noen kan være spesielt gode i det korte spillet, mens andre 

har sin styrke i de lange slagene. Noen kan være mestere i å komme seg ut av vanskeligheter og andre 

kommer sjelden inn i slike vanskeligheter. Den typiske scratch spiller måtte derfor konstrueres. Det 

ble fastsatt hvor langt han og hun slår fra utslagssted og fra fairway. Det ble bestemt hvor presise slag 

de slår ved forskjellige slaglengder. Det vil si, hvor godt treffer de det punktet de prøver å plassere 

ballen på. Og videre ble satt mål på hvor god scratch spilleren var med hensyn til å slå når 

slagstillingen ikke var rett, når ballen lå i bunker med en viss dybde, når greenen var ondulert, og så 

videre med hensyn til andre forhold vi golfere blir utsatt for, inklusive psykiske påkjenninger.  

På liknende måte ble det konstruert en typisk bogey spiller av hvert kjønn. Og betydningen av de 

forskjellige kvaliteter ble gitt et vekttall og det totale formelverket kunne settes opp. 

USGA Course Rating System 

For å skaffe de data som skal settes inn i formelverket som brukes til å regne ut den enkelte banes 

slopetabeller, har det blitt satt opp et ganske omfattende regelverk for hvordan disse data skal 

frembringes. Dette regelverket kalles "USGA Course Rating System" og alle nasjoner som bruker 

slopesystemet er forpliktet til å følge dette opplegget. Kort fortalt går systemet ut på at ratingteamet 

under besøk på banen, for hvert hull bare fyller ut i et skjema og svarer på enkle spørsmål som kan 

besvares på en objektiv måte. Av slike spørsmål kan for eksempel nevnes: Hva er avstanden og 

nivåforskjellen fra utslagsstedet fram til greenen? Hvor bred er fairwayen i nedslagsområdet for hver 

enkelt av fire typiske spillerne? Er det flatt, oppoverbakke eller nedoverbakke i nedslagsområdet? Er 

det vannhinder som må krysses eller ligger i nærheten av nedslagsområdet, hvor langt må spillerens 

slag være for å krysse dette vannhindret og hvor langt er det til vannhindret fra nedslagsområdet? Er 

det "Out of Bounds" i nærheten, og hvor langt fra nedslagsområdet er det i så tilfelle? Osv osv. 

Når hele banen er gjennomgått på denne måten, puttes svarene på alle disse spørsmålene inn i 

dataprogrammet Easyrating (for mer informasjon se: www.easyrating.net ). Først når denne 

omfattende jobben er gjort er det mulig å få svar på hvordan slopeverdiene blir. For hvert utslagssted 

og for begge kjønn blir vanskelighetsgraden beskrevet med to tall. Det ene tallet sier hva den typiske 

scratch spilleren forventes å bruke av slag. Dette tallet kalles "Baneverdi" og ligger ikke så langt unna 

banens par. Det andre tallet kalles "Slopeverdi" og ligger vanligvis på noe over 100.  

En type spørsmål som ofte reises er: "Får jeg flere slag på bane A, enn jeg får på bane B?" Svaret er 

avhengig av hvilket handicap du har. For banene A og B, er det fullt mulig at én spiller får det samme 

antall slag, mens en annen får 2 slag mer på A enn på B, og en tredje spiller kan faktisk få 2 slag mer 

på B enn på A. Tviler du på dette kan du bruke slopetabellene for herrer på Arendal og Kongsberg og 

sammenlikne tre golfere som spiller fra gult og som har handicap 30, 18 og 0. 

 

 

http://www.easyrating.net/

