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Banorna rätt slopade? 
Bakgrund 
Vi får ofta frågan har jag rätt spelhandicap (SHCP)?  Svaret är, enligt 

nuvarande slope på respektive bana, ja!  

Om man inte finner sig i det svaret kan man ju göra en utredning som 

avhandlar scorerna på våra respektive banor. 

Ett sätt är att gör en kontroll av de scorer som vi fått i vår tävling ”KORVEN”.  

Vi har samlat in rundresultat under två på varandra följande säsonger 

nämligen 2017 – 2018. 

Vi spelar på båda banorna varannan vecka och har ett deltagande spritt i en 

ålder från 50 till över 85 år och en fördelning av HCP från 2,8 till 36.  Vi har 

haft, under 2017, 1302 starter och 197 spelare som spelat i snitt 6,5 ggr. Under 

2018, 1399 starter och 216 spelare som också spelat 6,5 ggr i snitt. Gruppen 

spelare finns redovisade i form ”Åldersstege” för respektive år. Man kan även 

ta del av från vilket ”Tee” man spelat ifrån under 2017 – 2018. 

Genomgång av Scorer. 
Vi har tagit våra slaggolfsresultat = SCORE och redovisat dessa både som 

Brutto- och Netto scorer. Vi har även gått igenom och räknat om dessa till 

faktiska poängbogey resultat = PB. Ur detta kan vi redovisa 

snittpoäng/omgång samt alla inlämnade scorekorts resultat som PB. Dessa har 

klassat med avseende på PB, antal och säsong.  

 

Vi har haft sagt under år 2017, 1302 spelrundor. Av dessa är 1189 inlämnade, 

fördelat 706 på Södra och 483 på Norra. Och under år 2018 har vi haft 1399 

spelrundor och av dessa har 1208 lämnats in, fördelat på 694 Södra och 514 på 

Norra. 

När man har 1189 – 1208 inlämnade scorekort kan göra en form av statistik 
som visar vilka hål som är lättast respektive svårast att göra birdie på.  Man 
kan även utse vem som är bäst i Korven på att göra birdie på respektive bana 
samt sammanlagt. 

 

Vi har med andra ord, ett ganska stort antal scorer från respektive bana för att 

kunna säga att de inte är rätt slopade, om nu slopen skall ge ett resultat där 

man upplever banor svårighetsgrad som rättvisande!  

Genomgång av alla hålresultat på respektive bana.  
När man går djupare in i resultaten varifrån scoreren kommer. 

 Då finns det några hål på varje bana som är svårare än andra.  

Tabellen nedan redovisas de skillnader som finns mellan respektive banan när det 

gäller Brutto – Netto score samt Birdies antal.  

 

* I de första omgångarna på resp. bana spelas det poäng bogey . När man omvandlade 

PB resultatet till Slaggolf användes felaktigt ett för högt värde på icke ifyllda scorers i 

materialet från 2017. Maximalt kan lägga till 4 slag där man har dubbelslag och 3 slag 

om man har slag på hålet samt 2 slag om man skall spela hålet på par. 

 

I de nedan beskrivna pdf-filerna kan man göra en djupare analys av resultaten.  

Pdf-filer som visar resultaten av undersökningen är:  

1. Jämförelse Södra&Norra Korven 2017_2018  

2. Birdies Södra&Norra Korven 2017 _2018 

3. Korven Säsong77  

4. Korven Säsong 78. 

 

År 2017 2017* 2017 2017* 2018 2018 

Bana S S N N S N 

Brutto snitt/omgång 93,75 94,08 95,77 96,16 94,62 95,38 

Skillnad Brutto N-S 2,02 2,08   0,77  

Netto snitt/omgång 77,35  80,13  77,76 79,79 

Skillnad Netto N-S 2,77    2,04  

Birdies 245  134  221 171 

Snitt/omgång 35  27  32 34 
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