
Sloperating 
– hva er det?

– av Pål Melbye, NGF



Hva er slope?

• Slope tar hensyn til at spillere med forskjellig handicap oppfatter banene forskjellig.

• Muliggjør avvikling av konkurranser fra forskjellige tee-steder.

• Muliggjør handicaptellende runder fra forskjellige tee-steder.

• Skaper muligheter for et felles internasjonalt handicapsystem.



Minimumskrav for sloping av bane

Generelt:

• Banen kan bestå av 18 separate hull som spilles for en fastsatt runde på 18 hull. 
Eller den kan bestå av 9 eller 6 separate hull som spilles over 2x9 (eller 3x6)for en 
fastsatt runde på 18 hull.

• 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 korteste (”rødt”) 
utslagsområde.

• Banen skal ha minimum 2 hull (ved spill over 18 hull) som tillater fullt utslag (229 
m fra ”gult” utslagsområde og 192 m fra ”rødt” utslagsområde) for scratchspiller.



Organisering av arbeidet

• 2 team som forestår praktisk rating (totalt 9 pers.)

• Faggruppe sloperating

• NGFs administrasjon
NGF

Anleggsansvarlig

Faggruppe

Ratingteam I Ratingteam II

Data



Lite «synsing»



Fire teoretiske spillere

• Vi vet hvor langt de slår.

• De slår rett!!









Gul tee: 379m / 417 y

Rød tee: 337m / 371 y
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Utslag 2. slag 3. slag

Scratchspiller herre, gul tee (SH1) 229 m 250 ( 220)     (SH2) 430 m  470

Bogeyspiller herre, gul tee (BH1) 183 m 200 ( 170) (BH2) 338 m  370 (BH3) 494 m

Scratchspiller dame, rød tee (SD1) 192 m 210 ( 190) (SD2) 366 m 400

Bogeyspiller dame, rød tee (BD1) 137 m 150 ( 130) (BD2) 256 m 280 (BD3) 375 m
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Ratet område 
(bogey herre)



To begreper som er avgjørende for resultatet  

• Lengdefaktorer ( utgjør ca 75 – 80 % av resultatet )
• Et hulls effektive spillelengde kan avvike forholdsvis mye fra hullets målte 

lengde. Å fastsette den effektive spillelengde gir en mer korrekt 
banevurdering. Det er 5 faktorer som påvirker den effektive spillelengden. 

• Vanskelighetsfaktorer
• De 10 vanskelighetsfaktorene  er elementer som påvirket spillernes evne 

til å spille hullet. 



Lengdefaktorene

For hvert hull tas i betraktning fem forhold som påvirker effektive spillelengde:

• Rull: Rull er avhengig av hvor hardt det er i nedslagsområdet og om terrenget i
dette området heller med eller mot spilleretningen.

• Høydeforskjell: Høydeforskjell fra tee til green påvirker effektiv spillelengde.

• Dogleg/Tvungen Lay-up: Hvor mye lengre eller kortere blir hullets effektiv
spillelengde?

• Fremherskende vind: Er fremherskende vind til stede, vil vind på 4 mph (ca. 2 
m/s) eller mer kunne påvirke effektiv spillelengde.

• Høyden over havet: Lufttrykket påvirker slaglengden, og på baner som ligger 
mer enn 2000 feet (610 m) over havet, blir lengden på fullt slag merkbart øket. 



Vanskelighetsfaktorene 

• Topografi. Vanskeligheter med slagstillingen for innspill vurderes på en fem graders skala. Høydeforskjell på 
innspill tas også med. På par 5 hull eller par 4 hull der en spiller ikke når på greenen på to slag, kan 
vanskelighetsgraden økes.

• Fairway. En smal fairway i nedslagsområdet vil øke vanskelighetsgraden. I tillegg tas det hensyn til om 
fairwayen er synlig fra der slaget slås, hvordan er roughen dersom en ikke treffer fairwayen, om fairwayens
gress er dårlig, om faiwayens bredde blir redusert av trær, dogleg el. liknende.

• Greenen som målområde. Hvor stor er greenen, og hva er innspillslengden? Er greenen godt synlig fra 
innspill-stedet? Er det hindringer i linjen for innspill? Kan ballen rulle inn, eller kreves carry over hindringer? 
Hvordan påvirkes innspillet av greenens onduleringer og hellinger? Hvordan er greenhastighet og 
overflatens hardhet?

• Problematisk leie og rough. Hvordan er området rundt målområdet? Hva er klippehøyden på roughen? 

• Bunkere. Hvor stor del av målområdet er omkranset av bunkere? Hva er bunkerdybden? Må det være 
carry over bunker? Er bunkere i spill på flere slag?



• Out of Bounds / Ekstrem Rough.  Er det Out of Bounds eller ekstrem rough nær målområdet, eller 
må det slås en carry over slikt område? Hva er avstanden til vanskeligheten fra målområdet? 
Hva er nødvendig slaglengde for å få carry over et slikt område? Er et slikt område godt synlig fra 
slagstedet?

• Straffeområde/»vannhinder».  Hva er slaglengden, og hva er avstanden fra målområdet til 
vannhinderet? Hva er nødvendig slaglengde for å få carry over vannhinderet? Hvor stor del av 
målområdet er omkranset 
av vannhinder? Kommer vannhinder i spill ved flere enn et slag?

• Trær. Hva er slaglengden til målområdet, og hva er avstanden til de nærmeste greinene på trærne? 
Reduserer trær bredden av området for spillelinjen? Er trær i spill for mer enn ett slag på hullet? 
Hvor stort er problemet for neste slag dersom ballen havner mellom trærne?

• Green overflate. Hvor vanskelig er det å putte på greenen? Hva er greenhastigheten i forhold til 
ondulering? Er det flere nivåer på greenen? Ligger gresset slik at det er vanskelig å lese puttelinjen? 
Er overflaten dårlig slik at også en god putt risikerer å gå utenom målet?

• Psykologi. Er vanskelighetene på hullet slik at det virker skremmende og derfor påvirker spillet? 







Easyrating

• Sammen med SGF har NGF 
gått i front for utviklingen av 
databehandlingsprogram.

• Hensikten er lettere 
databehandling og større 
sporbarhet på tallmaterialet 
ratingen ute på banen gir.

• Easyrating består av en klient-
og en web-del. 







Snitthandicap i Norge

• Damer: 38,5

• Herrer: 28,0

Snitt 
alle

Hcp < 6 Hcp 6–12 Hcp 13–20 Hcp 21–28 Hcp 29–36

Herrer 190 m 215 m 194 m 181 m 172 m N/A

Damer 133 m 178 m 162  m 137 m 124 m 108 m

Slaglengde (driver)



Scratch Bogey

mann (m) dame (m) diff. (m) diff. (%) mann (m) dame (m) diff. (m) diff. (%)

Drive 229 192 37 16 183 137 46 25

2. slag 201 174 27 13 155 119 36 23

3. slag 201 174 27 13 155 119 36 23

Etter 3 slag 631 540 91 14 493 375 118 24

Forskjell på slaglengde dame/herre er nok ennå større for 
de med høyere handicap!



Handicaptellende bane

• Maksimal avvik på +/- 100 meter fra oppmålt banelengde
• Maksimalt en provisorisk green per 9 hull



Rough mellom utslagssted og fairway

• Straffer kun nybegynnere og de som 
slår kort

• Øker rundetidene
• Har ingen betydning for de mer 

etablerte spillerne





Spillestrategi

• Figurklipping
• Klipp bredere der 

nybegynnerne lander
• Semirough foran bunkere 

som mest er i spill for 
nybegynnerne

• Legg igjen bunkere som kun 
straffer nybegynnere

• Flytt bunkere så de blir en 
utfordring for de beste 
spillerne og ikke et hinder 
for de mindre gode spillerne



Hva er indeks?

• Beregnet for match

• Til hjelp ved utregning av Stableford/fordeling av handicapslag

• Størst relativ vanskelighet mellom scratch og bogey

• Oddetall ut/partall inn

• Ikke lavest indeks på slutten av 9/18



Håper dere fikk svar på noe av det dere lurte på – takk for 
meg!


