Leva Steve Winston, SkyCaddie

”Nicklaus greener är designade på ett sätt jag inte
kan förstå. Men det får du inte skriva.”
Steve Winston har
besökt fler banor än
någon annan.

aldrig sett någon av våra konkurrenter som befunnit sig ute
på en bana.
Är det verkligen värt tiden och
pengarna?
Ja, jag tycker det. SkyCaddie tar
ut en årlig avgift, 340 kronor,
för servicen. Pengarna används
för att uppdatera banorna. Våra
konkurrenter framhäver att deras service är gratis, men – de
har inga regelbundna uppdateringar. Den riktiga golfaren
behöver information som
stämmer. För den personen är
det värt det.

Han tar avstånd
Steve Winston
på SkyCaddie
har mätt upp
tusentals banor
för att du ska
kunna välja rätt
klubba.
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kyCaddie startades
2004 av bland annat
två killar från Nasa.
För att få koordinaterna mätte
man alla världens golfbanor.
Man anlitade Mark Wong, Fred
Funks caddie, och han lärde ut
hur man mätte banor.
Samma metod används
fortfarande. SkyCaddie besöker alla golfbanor – trots
att man fått konkurrens från
företag som använder sig av
satellitbilder.

S

”Problemet är att de använder de bilder som finns
tillgängliga. De åker inte till
banan. En del av bilderna kan
vara flera år gamla. Men golfbanor förändras och vi besöker
alla för att uppdatera dem. I
år är det kanske 30 banor i
Sverige som mäts om. Det kan
handla om alla möjliga typer
av förändringar: Dräneringar,
diken, en ombyggd green, helt
nya hål... De uppdaterar när de
får nya satellitbilder. Jag har

Hur många banor har du
besökt?
Jag vet inte. En golfbanan är
en golfbana för mig nuförtiden.
Jag spelade mycket golf innan
jag började på SkyCaddie. Nu
spelar jag banorna i huvudet.
Var vill jag landa? Jag gör samma sak som en tourcaddie gör
innan tävlingarna börjar. Man
försöker hitta positioner där vi
sätter ett ”smart mark”. På par
5-hål försöker vi hitta ”layups”.
Någon bana du är tveksam till?
Vilken Jack Nicklaus-bana som
helst... Jag förstår inte tankarna bakom hans greener. De
är utformade på ett sätt som jag
inte kan förstå. Men det får du
förstås inte skriva. Hans design
är lite överdriven. Men Ullna är
inte en typisk Nickalus-bana.
Den är fin.
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Hur tillförlitlig är
avståndsinformationen?
Om det skulle skilja två eller tre
meter, det spelar inte så stor
roll egentligen. Det handlar
mer om att banan kan vara fel
återgiven, att det finns bunkrar
som inte är med på bilderna,
eller att greenerna är flyttade.
Att det dykt upp ett dike. Förra
året mätte vi om 300 banor i
England. En stor del av dem är
med säkerhet fel i de enheter
som använder sig av satellitbilder. Jag var på Falsterbo i går
och träffade två spelare som
undrade varför deras klockor
inte stämde.

