
Anbefaling om valg av golf simulator for SGK. 

 

Bakgrunn: 
I forbindelse med bygging av nytt aktivitetshus var det også en del av planen at dette huset skulle 
rommet en (eller flere) golfsimulatorer. Allerede under tegningen av huset gjennomførte Magnus Jepson 
og Tore Nyrén en informasjon innehenting om ulike simulatorer på markedet for å avklare og gi innspill 
til arkitekten om hvilket plassbehov slike simulatorer ville kreve i det nye bygget. 
Man kjente allerede til simulatorene på Actionball (Fullswing) og Randaberg Area (Aboutgolf PGA), men 
det ble også sett på simulatorer fra TruGolf, Trackman, HD Golf og Sports Coach. Det ble tatt høyde for 
plass behovet til alle disse modellene i utformingen av bygget. 
 
Valg av golf simulator 
For å velge golf simulator best egnet for SGK ble det nedsatt en gruppe bestående av: Are Friestad, Rein 
H. Brand, Magnus Jepson og Tore Nyrén som fikk som mandat å vurdere de ulike typene golfsimulatorer 
og komme med en anbefaling om hvilken som var best egnet for SGK.  
 
Tidlig i dette arbeidet ble det besluttet at det ville være behov for å teste de ulike typene før man kunne 
komme med en anbefaling, og det var derfor også ønskelig å begrense listen over aktuelle simulatorer 
for utprøving til maksimalt 3 stk. Denne screeningen ble basert på følgende:  
 

 Erfaring fra valg prosessen til Randaberg Area som hadde vurdert og testet Fullswing, Aboutgolf 
PGA og Sports Coach simulatorer før de endte opp med å velge Aboutgolf PGA 

 Utbredelsen av golfsimulatorer på norske innendørs sentre, der Fullswing er dominerende 
etterfulgt av en økende utbredelse av Aboutgolf PGA og Trackman simulatorer det siste året. 

 Omtale av de ulike simulatorene på mer eller mindre uavhengige internett sider som for 
eksempel www.golfwrx.com. 

 
Basert på dette ble gruppen enige om at det var aktuelt å teste ut følgende 3 typer simulatorer: 
Aboutgolf PGA, Fullswing og Trackman. Disse tre typene representer også ulike teknologi i hvordan de 
leser og reproduser golfslaget i simulatoren. 
 
Aboutgolf PGA  
Randaberg Area har relativt nylig installert en Aboutgolf PGA widescreen modell, og alle gruppens 
medlemmer har spilt på denne simulatoren. 
 
Denne typen simulator benytter høyhastighetskameraer montert i en enhet over ballen (og spilleren). 
Bildene prosesseres ved hjelp av Aboutgolf sin egenutviklet 3Track tracking teknologi som reproduserer 
en relativt nøyaktig ballbane og køllehode data. For at denne teknologien skal kunne fange opp spinn 
data kreves det at man benytter baller merket med et eget mønster. Softwaren som benyttes er 
egenutviklet av Aboutgolf og gir en relativt god grafikk presentasjon på skjermen og standard versjonen 
inkluderer 29 baner, range modus og et utvalg forskjellige spilleformat (antall baner kan utvides som 
tillegg). 
 
Spill opplevelsen oppfattes som relativt god og den klarer å fange opp ulike typer ballbane på en god 
måte (høyre/venstre skrue, høye/lave slag). Pga. kameraets posisjon i taket over spilleren, kan det av og 

http://www.golfwrx.com/


til oppleves at slaget ikke blir registrert siden kameraets ”line of sight” er brutt eller at fremmed 
elementer skaper problemer for kameraet synsfelt (f.eks. en ekstra ball ligger innenfor synsfeltet). Det 
kan også oppleves som vanskelig eller nærmest umulig å komme videre dersom slaget havner langt ute i 
skog/rough eller i dype hazards. Spill fra bunkere og rough gjøres fra samme underlag som fra fairway og 
man kan velge i innstillingen på simulatoren (softwaren) om man skal ”straffes” for slag fra ulike 
underlag eller ikke. Lengdemessig virker simulatoren å være litt gavmild, dvs. man får av og til inntrykk av 
å slå lengre enn det man erfaringsmessig gjør utendørs.  
 
Puttingen foregår fra samme posisjon som de øvrige slagene og registreres av samme kamera. 
Putteopplevelsen er helt OK, men kan på ingen måte gjenskape ”the real thing”, noe som også er tilfelle 
for alle de øvrige simulatortypene.    
 
Betjeningspanelet er en flatskjerm med touch funksjon med et utvalg av ulike menyer og muligheter. 
Betjeningen ble ikke oppfattet som så veldig intuitiv og det stiller større krav til opplæring for å kunne 
benytte seg av alle mulighetene som ligger skjult i de ulike menyene.  
 
Prisen som er oppgitt fra norsk agent (Golfsenteret AS) for denne simulator typen er som følger: 
 
Aboutgolf PGA Tour Classic : NOK 449.000,- (4,57 meter bred) 
Aboutgolf PGA Tour Wide :   NOK 465.000,- (5,3 meter bred, og samme modell som i Randaberg Arena) 
 
Prisene er eks. mva. , nøkkelferdig montert i Stavanger. 12 mnd. garanti på for fabrikasjonsfeil og fri 
service over nett i ett år. I leveringspakken inngår 29 golfbaner og leveringstiden er 8-10 uker fra 
underskrevet ordre.   
  
Simulatoren kan utvides med aG Flix & aG Balance Pro for svinganalyse. 
 
Fullswing 
Actionball i Sandnes har 2 stk Fullswing simulatorer, men disse er av en eldre type og har heller ikke siste 
versjon av software. Gruppen reiste derfor til Toppgolf i Bærum for å teste ut siste versjon av Fullswing 
simulatoren med oppdatert software. Der har også Innesvingen Golf A/S kontorer og de er den norske 
agent for Fullswing i Norge.   
 
Fullswing simulatoren benytter en kombinasjon av infrarøde lys bølger og høy hastighetskamera for 
fange opp ballens (og køllens) bevegelse. De infrarøde lys sensorene skaper 2 vertikale plan med en 
innbyrdes avstand på ca. 1 meter fremme ved skjermen som ballen passer igjennom, mens 
høyhastighetskameraet er plassert over ballens posisjon på sammen måte som for Aboutgolf.  Ved å 
kombinere de to ”tracking” metodene klarer Fullswing å reprodusere en relativt nøyaktig ballbane og 
køllehode data.  (Simulatoren på Actionball mangler høyhastighetskameraet og benytter derfor bare de 
infrarøde sensorene. Erfaringen derfra er at den ikke klarer å reprodusere ulike typer slag på en god 
måte).  Softwaren som benyttes av Fullswing er E6 versjon 1.6 levert av Trugolf (Actionball har en eldre 
versjon). Denne software benyttes av flere simulator produsenter, og har en meget god grafikk 
kombinert med et stort utvalg baner (ca. 80+ i standard versjon inkludert noen norske) og et utvalg 
forskjellige spilleformat inkludert mulighet for online turneringer. 
 
Spill opplevelsen oppfattes som relativt god og den klarer å fange opp ulike typer ballbane på en god 
måte (høyre/venstre skrue, høye/lave slag). Pga. kameraets posisjon i taket over spilleren, kan det av og 
til oppleves at slaget ikke blir registrert siden kameraets ”line of sight” er brutt eller at fremmed 



elementer skaper problemer for kameraet synsfelt (f.eks. en ekstra ball ligger innenfor synsfeltet). Spill 
fra bunkere og rough gjøres fra samme underlag som fra fairway og man kan velge i innstillingen på 
simulatoren (softwaren) om man skal ”straffes” for slag fra ulike underlag eller ikke. Lengdemessig virker 
simulatoren å være litt gavmild, dvs. man får av og til inntrykk av å slå lengre enn det man 
erfaringsmessig gjør utendørs.  
Total sett er spill opplevelsen tilsvarende som for Aboutgolf, men Fullswing virker noe bedre dersom 
man havner i problemer i hazards eller i skog.    
 
Puttingen foregår fra samme posisjon eller i fremskuttposisjon i forhold til de øvrige slagene og 
registreres av de infrarøde sensorene. Putteopplevelsen er helt OK, men kan på ingen måte 
gjenskape ”the real thing”, noe som også er tilfelle for alle de øvrige simulatortypene.    
  
Betjeningspanelet er en flatskjerm med touch funksjon med et utvalg av ulike menyer og muligheter. 
Betjeningen ble oppfattet som så relativt intuitiv og det stiller mindre krav til opplæring for å kunne 
benytte seg av alle mulighetene som ligger skjult i de ulike menyene.  
 
Cirka prisen som er oppgitt fra norsk agent (Innesvingen AS) for denne simulator typen er som følger: 
 
Fullswing Sportsman: NOK 375.000,- (3,8 meter bred)  
Fullswing Widescreen: NOK 410.000,- (5,1 meter bred) 
 
Pga. Sportsman modellens begrensede bredde kan det være behov for å montere 2 stk Ion2 
høyhastighetskamera for at simulatoren skal kunne benyttes av både høyre og venstre håndsspillere 
dersom det ikke er tilrekkelig plass for begge svingtyper ved slag posisjonen. Et ekstra Ion2 kamera 
koster ca. NOK  39.000,-, slik at reell pris for denne modellen kan bli ca. 415.000,- 
Widescreen modellen har bredde nok til at både høyre og venstre håndsspillere kan slå fra samme 
posisjon og kan derfor klare seg med bare et kamera.   
 
Prisene er oppgitt eks. mva . 
   
Simulatoren kan utvides med svinganalyse verktøy fra for eksempel SwingCatalyst. 
 
Trackman: 
Trackman har i flere år levert en av verdens beste launch monitorer, men har først de siste årene 
beveget seg inn i golf simulator markedet. Pr. i dag er det vel bare 3 slike simulatorer montert i Norge 
(bl.a. Asker, Elverum og nå senest på Miklagard), mens Trackman launch simulator benyttes av et utvalg 
klubber inkludert SGK. Siden Trackman er et dansk produkt og Trackman Installation Manager for Europa, 
Midtøsten og Afrika holder til ved Trugolf sitt Indoor Ski, Golf og Konferencecenter i Rødovre utenfor 
København der de også har 5 stk Trackman simulatorer, valgt gruppen å reise dit for å teste simulatoren. 
 
Trackman er en launch monitor som benytter en doppler radar for å registrere køllens bevegelse og følge 
hele ballens ballflukt, men innendørs er ikke dette mulig, så der leser den ballens ballflukt i 8 fot og 
beregner resten av ballbanen. I en simulator kombineres Trackman med TruGolf sin E6 software (samme 
som for Fullswing), og selve Trackman enheten plasseres bak spilleren i spilleretningen. Dette stiller krav 
til at simulator oppsettet har tilstrekkelig lengde, siden Trackman må lese ballen i minimum 8 fot før den 
treffer lerretet.   Siden man benytter Trugolf E6 versjon 1.6 software er grafikken meget god kombinert 
med et stort utvalg baner tilgjengelig (ca. 75+ i standard versjon) og et utvalg forskjellige spilleformat 
inkludert mulighet for online turneringer. 



 
Spille opplevelsen oppfattes som god og den klarer å fange opp ulike typer ballbane på en meget god 
måte (høyre/venstre skrue, høye/lave slag). Pga. Trackman radarens posisjon bak spilleren ble alle 
slagene registrert uten problemer så lenge ballen ble slått fra en posisjon innenfor radaren synsfelt. På 
samme måte som for simulatorer med høyhastighetskamera må ”line og sight” til kamera eller radar 
være fri for hindringer, men Trackman var ikke sensitive for fremmedlegemer (for eksempel ekstra ball i 
radaren synsfelt) og virker derfor mer stabil enn de andre simulatortypene. Spill fra bunkere og rough 
gjøres fra samme underlag som fra fairway og man kan velge i innstillingen på simulatoren (softwaren) 
om man skal ”straffes” for slag fra ulike underlag eller ikke. Lengdemessig virket simulatoren å være 
meget realistisk, dvs. man fikk inntrykk av å få nøyaktig de samme lengdene man får erfaringsmessige får 
utendørs og det gjaldt også ved dårlige balltreff.  
Total sett er spill opplevelsen tilsvarende som for Fullswing, men den virker mer realistisk på lengde og 
er noe mer stabil i forhold til å registrer alle slag.    
 
Puttingen foregår fra en fremskuttposisjon i forhold til de øvrige slagene og her benyttes Trugolf sitt 
Truputt sensor plate som felles ned i gulvet foran normal slag posisjon. Softwaren bytter automatisk til 
putte sensor brettet når man slår seg inne på greenen, men kan også velges manuelt på touch screen 
dersom man ligger utenfor greenen på fringen eller i fairway. Putteopplevelsen er helt OK, men kan på 
ingen måte gjenskape ”the real thing”, noe som også er tilfelle for alle de øvrige simulatortypene.    
  
Betjeningspanelet er en flatskjerm med touch funksjon med et utvalg av ulike menyer og muligheter. 
Betjeningen ble oppfattet som så relativt intuitiv og det stiller mindre krav til opplæring for å kunne 
benytte seg av alle mulighetene som ligger skjult i de ulike menyene (Helt tilsvarende som for Fullswing). 
 
Trackman simulatoren leveres ikke i ett standard oppsett, men tilpasses hver kunde sitt ønske og behov. 
Pristilbudet som er mottatt fra Trugolf Danmark er basert på montering i avlukket som er forberedt i 
kjelleretasjen og med så stor skjermbilde som praktisk mulig (470cm x 293cm, 16:10 format, dvs. litt 
større enn i Randaberg Arena). Foreslått oppsett krever at Trackman enheten plasseres ca. 40 cm inn i 
gangen utenfor avlukket  : 
 
Trackman Indoor inkludert TruPutt: € 41 100 (ca. NOK 370 000)  
 
Prisene er eks. mva. , levert og montert i Stavanger. Fri service og software oppdatering av Trackman 1.år.  
Trackman enheten kan oppdateres for utendørsbruk (tilsvarende de ved allerede har) for € 2.200 (ca. 
NOK 20000).  Noe ekstra kostnad tilkommer ifm. montering,  f.eks. for fresing av grop/spor i gulv, 
alternativt heving av gulvet med 4-5 cm for montering av Truputt sensor plate.  
  
Trackman simulatoren kan utvides med høyhastighetskamera for videoanalyse. 
 
Konklusjon: 
Gruppens enstemmige konklusjon og anbefaling er at klubben går til anskaffelse av en Trackman golf 
simulator. Dette er begrunnet i følgende: 

 Den benytter en av de beste launch monitoren på markedet som gir den mest realistiske spill 
opplevelsen.  

 Den benytter en software som er blant de beste på markedet, Trugolf E6 

 Trackman enheten kan oppgraderes for utendørsbruk og videoanalyse.  

 Den fremstår som mest korrekt på svinganalyse, køllehode data og er foretrukket av trenere 

 Den er marginalt billigere enn de øvrige simulatorene 


