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Handicapsystemet - udfyldelse af scorekort – handicapregulering
Handicapsystemet i golf gør det muligt, at to spillere med forskellig styrke kan spille mod hinanden på lige
fod. Vi vil her fortælle dig lidt om handicapsystemet, og hvordan du bliver reguleret op og ned i handicap

Definitioner
Banens par:
Det antal slag en spiller med handicap 0 kan forventes at skulle bruge på hele banen. De fleste baner har en
par på 72.
Skanderborg er en par 69 bane. De forskellige huller kan være par 3, par 4 eller par 5 huller.

Handicap:
Handicap er et tal, der udtrykker en spillers spillestyrke. Elitespillere har handicap omkring 0, mens
begyndere har handicap omkring 54. Dit handicap er det samme, uanset hvilken bane du spiller, og uanset
hvilket teested du spiller fra.
Som begynder vil du få tildelt et handicap på 54. Dette svarer til, at du cirka vil have 54 ekstra slag til hele
banen (gennemsnitlig 3 ekstra slag pr hul).
Dette er dog afhængigt af om du er herre eller dame, banens sværhedsgrad og hvilket teested du spiller fra.
Dit handicap skal derfor konverteres til et spillehandicap, som gælder for den aktuelle bane og det
anvendte teested. Se under Spillehandicap og Konverteringstabeller.

Spillehandicap:
Det antal ekstra slag du har på den pågældende bane og fra det pågældende teested. Afhængigt af banens
sværhedsgrad (Course Rating og Slope)

Konverteringstabeller:
Konverterer dit handicap til spillehandicap. Forefindes på alle ratede baner.

Hvordan optæller man points?
Fordeling af slag på hullerne:
På scorekortet er angivet, om hullet er et par 3, par 4 eller par 5 hul og en handicapnøgle (HCP) nummereret fra 1 til 18. Handicapnøglen angiver hullets sværhedsgrad. HCP 1 er det sværeste hul - HCP 18
det letteste.
Eksempel på fordeling af de ekstra slag - spillehandicap 59:
Fordel først så mange slag som muligt med lige mange på hvert hul. 59 slag fordelt på 18 huller giver 3
ekstraslag på hvert hul.
Sæt 3 streger ud for hvert hul. De sidste 5 slag fordeles på hullerne med HCP 1 til 5. Det vil sige, at på hvert
af disse 5 huller har du 4 ekstra slag. Sæt en ekstra streg ved disse huller. Udfyld altid alle 18 huller, selv om
du kun spiller 9 - stregerne skal fordeles efter 18 huller.
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Optælling af stablefordpoints
Hvis du spiller hullet i hullets par + dine "streger" får du 2 points. Hvis du bruger 1 slag mere får du 1 point.
Flere slag giver 0 point.
Har du brugt et slag mindre end hullets par + dine "streger" får du 3 points, to slag mindre giver 4 points
osv.
Opnår du i alt 36 points på 18 huller eller 18 points på 9 huller, har du spillet op til dit handicap. Får du flere
points skal du reguleres ned i handicap.

Hvordan bliver du reguleret i handicap?
Du kan blive reguleret på to måder
•
•

•

I turneringer
I en privat runde, hvor du inden rundens begyndelse fortæller din markør, at det er en tællende
runde, på golfsprog en EDS runde. Du kan blive reguleret på 18 huller eller på 9 huller (så længe dit
handicap er over 11,5).
Hvis du spiller en EDS runde, skal du selv indberette din score på Golfbox, og din markør skal
godkende din indtastning også via Golfbox. Så snart du har opnået et antal points, der resulterer i
en nedsættelse af dit handicap, skal du spille med dit nye handicap - uanset, om det er blevet
rettet i Golfbox eller ej.
Hvis du derimod bliver reguleret op, må du først bruge det nye handicap, når det er registreret i
Golfbox.
HUSK – hvis du spiller EDS skal du indberette dit resultat – uanset om det er godt eller dårligt.
Ellers får du ikke et retvisende billede af dit handicap. Hvis du kun indberetter runder, hvor du er
blevet reguleret ned, kan du får en kraftig nedsættelse af dit handicap ved årsrevisionen (se
mere om dette senere).

For spillere med handicap over 36:
•
•

Du kan kun blive reguleret ned i handicap.
Der er ingen grænser for, hvor mange EDS runder, du må spille pr uge. Du bliver reguleret 1 ned i
handicap for hvert point, du får over 36 points (18 huller) eller 18 points (9 huller)

•
For spillere med handicap 36 og derunder:
•
•
•

•

Du kan blive reguleret både op og ned i handicap – men ikke højere end 36.
Der er ingen grænser for, hvor mange EDS-runder, du må spille pr. uge
Der vil blive foretaget en årsregulering af dit handicap. For at få revideret dit handicap skal du
have afleveret mindst 8 tællende scores (turnering eller EDS) inden for en periode p å et år
(denne periode kan dog forlænges til 2 år således det er mindst 4 scores fra tællende runder
pr. år). På baggrund af disse minimum 8 scores analyseres din nuværende spillestyrke, og dit
handicap kan justeres opad eller nedad eller efterlades uændret som følge af revisionen.
Hvis disse krav er opfyldt, får dit handicap status som EGA-handicap.
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•

Hvis du ikke har afleveret et tilstrækkeligt antal tællende scores (8) til at gennemføre en
årsregulering ændres dit handicap til et klubhandicap. Et klubhandicap er i lige så høj grad et
gyldigt handicap som et EGA Handicap, da det reguleres på samme måde, men som navnet
antyder vil det primært være tilstrækkeligt for “klubspil”. Der kan nemlig til visse turneringer
være et krav om EGA Handicap for at kunne deltage.

•

Et mistet EGA handicap kan generhverves ved at aflevere 3 EDS runder, alternativt sørge for at
ens handicapregister når på de nødvendige 8 scores inden for en 2-årig periode.

Handicap er inddelt i seks forskellige handicapgrupper:

