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Hvad skal du selv gøre? 
Indberet alle dine tællende runder og aftal med din markør, at denne godkender resultatet hurtigst muligt. 
Hold selv øje med, at det bliver gjort. 

Benyt gerne Golfbox app’en eller touchscreenen i klubhuset og indberet scoren, inden du og din markør 
skilles og går hjem, så du er sikker på, at markøren får godkendt scoren med det samme. 
NB! DGU siger, at Golfbox app’en bliver forbedret, så den er lettere at bruge. 

 
Hvad skal du gøre som markør? 
Godkend scoren samme dag. 

 
Hvad sker automatisk? 
Når din score er godkendt af din markør, omregner Golfbox din score til et handicapresultat og beregner ud 
fra de sidste 20 scorer dit nye handicap som gennemsnittet af de 8 bedste handicapresultater. Du kan se 
beregningerne i Golfbox under ”Scorer”. 

Hvis du ikke har 20 runder i dit scorearkiv - se her 
Begrænsninger i stigning af handicap Soft Cap og Hard Cap - se her 
PCC – hvad er det? - Se her 
 

 

Handicap - hvis markøren ikke har godkendt din score 
Hvis markøren ikke har godkendt scoren, foretages der ingen ny beregning af dit handicap. Det gældende 
handicap er det, der vises i Golfbox - uanset om du har indberettet en score, som markøren endnu ikke har 
godkendt. For at få et korrekt handicap, er det derfor meget vigtigt, at markøren godkender resultatet – 
samme dag. 

Dette er specielt vigtigt, hvis du skal deltage i en turnering kort tid efter. 

 
Hvad er en tællende runde? 
En score er tællende, hvis runden er spillet: 
 
-   I tilladt spilleformat (9- eller 18-hullers slagspil/Stableford eller Maksimum Score) 
-   I selskab med en markør 
-   Efter golfreglerne 
-   På en golfbane med Course- og Slope-rating 

 
NYT! Mulighed for at indberette 10-17 hullers runder 
I visse tilfælde kan der indberettes scorer til handicapformål på 10-17 hullers runder. Gyldige grunde: 
 
 -   Afbrydelse på grund af vejrlig, svindende lys eller manglende tid 
 -   Hvis et hul erklæres ude af spil af Komitéen (f.eks. reparation) 
 
Der skal startes på hul 1, og ingen huller må springes over - det vil sige, at hvis du spiller 15 huller, skal det 
være hul 1-15. 

Det er ikke en gyldig grund at spille færre huller, fordi der er nogle huller, man ikke bryder sig om at spille. 

https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/5-2a-for-farre-end-20-scorekort
https://www.danskgolfunion.dk/manualer/handicapsystemet/2021/da/topic/5-2a-for-farre-end-20-scorekort
https://www.golf.dk/handicap/forsta-soft-cap-og-hard-cap?id=3676
https://www.golf.dk/handicap/forsta-soft-cap-og-hard-cap?id=3676
https://www.golf.dk/handicap/forsta-soft-cap-og-hard-cap?id=3676
https://www.golf.dk/handicap/forsta-soft-cap-og-hard-cap?id=3676


 
Opskalering af 9 og 10-17 hullers runder 
Du indberetter din score for de spillede huller.  Golfbox opskalerer automatisk runden til en 18 hullers 
runde. 

Se her, hvordan der opskaleres 

 

 
Vil du vide mere? 
https://golf.dk/handicap 

 
Du er også velkommen til at henvende dig til regel- og handicapudvalget med spørgsmål – du kan finde mail 
og telefonnumre på os her 

 

 

https://www.golf.dk/handicap/indtastning-af-score-med-mellem-10-17-spillede-huller
https://golf.dk/handicap
https://www.skanderborg-golfklub.dk/regel-og-handicapudvalg/

