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Det finns ingen anledning att ändra vackra färger till fula siffror på våra golfbanor!
Låt oss i stället medverka till att Luleå Golfklubb som enda
klubb i Sverige vågar stå emot golfens många nyckfulla förändringar.
I detta fall till ingen som helst nytta/glädje för oss golfare.
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SLOPE- systemet misslyckades med att göra golfen ”rättvis”, men systemet öppnade för att vi
obehindrat kunde välja tee utan att resultatet påverkades. Mycket få har utnyttjat valfriheten, på
tävling ingen. Problemet skrivs gul-herrtee – röd-damtee!!

Kan ett nytt ”idiotsystem” lyckas ? HEKTOMETER-systemet ! ! !
Diskussionen går het på svenska golfklubbar: Ändra från
färgtees till hektometertees (siffertees) eller något annat? Syftet är
framför allt att avdramatisera genuskopplingen. Många klubbar
har de senaste åren lagt hundratusen kronor (ibland mer) för att
konvertera sina tees för att det ska bli ”mindre pinsamt” för en
manlig spelare att slå från främre tee. Är det rimligt och är det
verkligen det verkligen rätt väg att gå?

Detta tycker D. Hamilton
och jag håller med !
Jag hade äran att åka runt med Jack Nicklaus under hans banbyggarbesök på Ullna. Vi ställde
då frågan vad han ansåg om hektometersystemet. ”Hekto-what?” blev svaret. ”Never heard of
it”. Denne bereste golfikon tillika bandesigner säger alltså att han aldrig tidigare stött på
fenomenet och när jag tänker efter själv så har jag under mina resor runt världens banor i princip
bara sett de gamla vanliga teefärgerna. När Jack fick systemet förklarat för sig uttryckte han
skepsis, han förstod inte riktigt vitsen med det. Hektometer är ju bra för det visar hur lång banan
blir, propagerar några. Förvisso, men hallå, hur svårt är det att titta i scorekortet? Och så var det
där med det känsliga genus-perspektivet. Jag tror inte att en förändring av teebeteckningarna
kan ändra ett nedärvt beteende. Det är naivt att tro att en 25 årig kille med 30 i hcp plötsligt ska
jubla och utbrista ”äntligen kan jag spela från da… jag menar 45:ans tee”.
För några år sedan var jag nere och spelade Arcos Garden, en trevlig anläggning i Södra
Spanien. Vi var ett kompisgäng på fyra och vi hade tre dagar på oss. Efter första varvet insåg vi
banans potential. Under middagen gjorde vi upp en plan för det fortsatta spelet. Vi spelar av
tradition bara matchspel och eftersom det skulle bli många ronder blev varannan rond dessutom
parspel i olika former. Men inte nog med det, vi varierade tees för varje rond. Vi spelade
backtee vid singelronden, främre tee vid bästbollen, mellantee vid Irish Greensome och tillbaka
till ”klubbtee” för sista singeln.
Var det roligt? Det var enastående roligt! Det blev en ”ny bana” varje gång och det fick oss att
inse att den möjligheten finns ju faktisk på alla banor. Vi är så fast i golfkonventionerna att vi
utan att ifrågasätta slussas in i svensk mainstream: ”Gul tee för karlar – röd för kvinnor, och så
ska man spela poängbogey”. Varför? Varje bana är som ett golftivoli och
kombinationsmöjligheterna är oändliga.
Vi behöver ändra golfarnas attityder för att ändra beteendet. Golf är vansinnigt roligt om det
görs på rätt sätt och om man vågar variera sig. Tyvärr har vi i sann svensk duktighetsanda
skapat ett system så att alla nogsamt kan notera sina rondresultat så att de kan jämföra sig med
varandra och ”så att ingen fuskar och riskerar att vinna en termos i klubbtävlingen som någon
annan egentligen har rätt till”. Men hallå!

--Några kommentarer från nätet:
Torslanda GK har nu infört hektometer på tee´s. Lite förklaring vad det innebär: Svenska
Golfförbundet vill arbeta för mer innovativa golfbanor som tar fasta på att erbjuda alla
golfspelare en upplevelse i spelet som motsvarar spelstyrkan. För att enklare styra spelet till
rätt tee för varje spelare utifrån slagstyrkan bör hektometer-systemet användas istället för rött,
gult etcetera.. Det blir att välja rätt utslagsplats till förhållande till spelstandard inte till kön.
Dessa åtgärder kommer att medverkar till roligare golf för alla.
--Rönnebäck GC. Vår bana har genomgått en liten förändring inför 2014 i form av att vi numera
tillämpar hektometersystemet. Detta innebär att det går att välja vilken Tee du vill spela ifrån.
(Kommentar: Oj då, de har vi kunnat i Luleå i 20 år !)

