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God spillekvalitet
– er det hurtige greens?
– golfspillerens syn på spillekvalitet
Af Anne Mette Dahl Jensen, Skov & Landskab, Københavns Universitet

En spørgeskemaundersøgelse med fokus
på banekvalitet, spillekvalitetsparametre
og miljø blev gennemført i 2009 i de nordiske lande. Undersøgelsen belyser hvilke
faktorer der påvirker en golfspillers spil og
hvad der har betydning for om spilleren
får en god golfoplevelse.
Undersøgelsen giver bl.a. svar på; hvilke
spillekvalitetsparametre golfspillere sætter
højest, hvad en golfspiller lægger mærke til
ude på banen og hvilken betydning golfspillerne tillægger banens stand.
Målet er at forbedre vores viden omkring
den “almindelige” golfspillers opfattelse af
spillekvalitet. Denne viden kan bruges i
arbejdet med at højne kvaliteten på de nordiske golfbaner så den også modsvarer det
golfspillerne ønsker. En golfbane er i bund
og grund en forretningsenhed der servicerer tusindvis af kunder. Bestyrelsen for en
golfklub må derfor ofte kunne leverer den
kvalitet der efterspørges af kunderne.
Undersøgelsen blev finansieret af STERF
i samarbejde med Dansk Golf Union og
Figur 1: Handicapprofil
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blev udføres af Skov & Landskab, Københavns Universitet.
Hvem har svaret?
1949 golfspillere har svaret, 83 % mænd
og 17 % kvinder. I forhold til besvarelser
fra de nordiske lande er fordelingen følgende; Danmark 1414, Sverige 217, Finland 105 og Norge 39.
Handicapprofilen (figur 1) samt aldersprofilen (figur 2) blandt de spillere der
har svaret ligner dem man ser i en almindelig dansk golfklub.
Hvad har spillerne svaret?
Det der generelt betyder mest for spillerne
er banens stand. Da ca. 75 % af klubbernes budget bruges på pleje af banen er det
opløftende at konstatere at banens stand
er af størst betydning.
Greens
Kvaliteten af greens bliver der snakket rigtig
meget om blandt golfspillere og greenkee-

pere. Vi har haft en tendens til at fokusere
utrolig meget på hastigheden af bolden
på greens og sat det synonym med gode
greens.
Flere klubber opgiver bl.a. hastigheden
på deres hjemmesiden og nogle klubber
reklamerer med “Speed weeks”.
Men er det et reelt udtryk for hvad den
gennemsnitlige golfspiller finder vigtigt eller er det eliten der har råbt højt og sat
dagsordenen?
Ud fra svarene er det tydeligt at hastigheden på greens ikke er det vigtigste for
hovedparten af spillerne når der snakkes
kvaliteten af greens og hvad der betyder
noget for deres spil (figur 3).
En lille gruppe af spillere, oftest dem
med meget lav handicap, tillægger dog hastigheden stor betydning da den i højere
grad influerer på deres spil. Visse baner har
et ønske om at være en mesterskabsbane.
Vil man det er det selvfølgelig vigtigt at
man følger lavhandicappernes ønsker (figur 4).
Figur 2: Aldersprofil

G r e e n k e e p e r e n >> 3

2 0 1 0 <<

>> G o d

Figur 3: Hvor stor betydning forskellige
greenparametre har på golfspillet.

Når vi spørger den “almindelige” spiller
hvor stor betydning hurtighed, jævnt boldrul, ensartethed og hårdhed har for spillet,
er det jævnheden og ensartetheden der har
størst betydning (figur 3). Hvis jævnhed og
hastighed sættes over for hinanden, siger
3 procent at hastigheden er vigtigst mens
hele 97 % siger at jævnheden (trueness) er
vigtigst. Det er dog en markant forskel og
fortæller klart hvor vi bør rette fokus.

spillekvalitet

–

er det hurtige greens?

<< A r t i k e l

Figur 4: Hastighedens vigtighed for spillerne
som funktion af handicap.

Ud fra spillernes svar er det så ikke på
tide at vi fjerner fokus lidt fra hastigheden
og koncentrerer os mere om jævnheden og
ensartetheden? Hvorfor ikke også opgive
dette på klubbernes hjemmesider?
Spørgeskemaundersøgelsen
Undersøgelsen indeholder mange spørgsmål og svar og de vil løbende blive præsenteret i greenkeeperbladet. Vi vil bl.a. se på;

hvilke spiller der foretrækker hvad, forskelle mellem landene, klubber, kvinder,
mænd, aldersgrupper, handicapgrupper
etc. samt hvordan spillerne forholder sig
til miljø og natur. Desuden vil vi fokusere
på nogle af de andre baneelementer så som
fairway, rough og bunkers.
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