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Handicap udvalgets valgte oplysninger til handicap ændringer 

2016. 

 

Husk nye regler pr. 1.1.2016 
Husk at du efter de nye handicapregler pr. 1.1.2016 skal indlevere mindst 4 tællende scores inden 

31.12.2016 for at bevare dit EGA handicap (se under medlemmer / handicap). 

Hvert år ved årsskiftet udfører handicapkomiteen en HR(handicapregulering)for alle klubbens medlemmer. 

For at indgå i denne regulering skal du have indleveret mindst 8 tællende scorer inden for ét år, dog er det 

muligt at forlænge perioden til 2 år 

 

Husk at du skal oplyse at du ønsker at spille EDS – Enkelt Dags Score – inden du påbegynder din runde. 

Dette oplyses til din markør. 

Spillere i handicapgruppe 2 – 5(handicap 4,5 – 36,0) kan aflevere score for 3 EDS runder pr kalenderuge(18 

hullers runder) 

Spillere i handicapgruppe 3 – 6 (handicap 11,5 – 54,0) kan ligeledes blive eguleret på 9 – hullers runder. Der 

må spilles én tællende 9-huls runde pr. dag. 

Hvis greenkeeper/baneudvalget beslutter at der skal lægges op kan der i visse tilfælde være tale om tællende 

runder – se nærmere om dette på opslag i klubhuset. For yderligere informationer henvises til vedlagte fil 

om ”kort vejledning til ”EGA handicapsystemet for golfspillere” samt til DGU´s hjemmeside. 

 

  

 

Handicap og handicapregulering (fra 1. januar 2016). 
Alle begyndere starter med at spille med handicap 54 i Hedens Golfklub. Handicappet bruges til at beregne, 

hvor mange ekstra tildelte slag, du har på banen.  

De ekstra tildelte slag ('spillehandicappet' på banen) aflæses på en konverteringstabel, som er hængt op i 

klubhusets informationslokale. Du kan endvidere finde konverteringstabeller på hjemmesiden (banen), 

hvor du også kan finde en konverteringsberegning.  

Man skal aflæse sit spillehandicap efter hvilket teested man spiller fra, og om man er herre eller dame. 

Klubben har røde, gule og hvide, teesteder, og der er konverteringstabeller for damer og herrer for hhv. rød, 

gul og hvid samt, den officielle 18 hullers bane.. 

Herrer spiller oftest fra gul tee samt den officielle 18 hullers bane og skal så aflæse antallet af tildelte slag på 

den tabel, der hedder Gul tee (herrer) eller 18 hullers banen. Damer spiller oftest fra rød tee samt den 

officielle 18 hullers bane (dame) og skal så bruge tabellen Rød tee (damer) eller 18 hullers bane (Dame). 
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De tildelte slag fordeles på 18 huller. Det vil sige, at du må spille banen i 67 slag (den officielle 18 hullers 

banes par) + de antal tildelte slag, du har jf. dit handicap og konverteringstabellen. Slagene fordeles efter 

hullernes sværhedsgrad. Sværhedsgraden er anført på scorekortet som indeks 1 til 18, hvor 1 er det sværeste 

hul og 18 det letteste. Når du starter med hcp. 54 har du 46 ekstra slag på banen. Så har du 3 ekstra slag på 

hullerne med index 1-10 og kun 2 ekstra slag på hullerne med index 11-18 (de 8 ”letteste” huller). 

Reguleringen af handicappet tager udgangspunkt i beregning af Stableford Point. 

Når du spiller et hul i par + det antal ekstra slag, du har på hullet, så får du 2 point. Bruger du et slag mere, 

får du 1 point. Herefter 0 point og bolden kan samles op.  

Bruger du færre slag, så får du 1 point ekstra for hvert slag færre. 

Et eksempel: Er du lige startet (hcp. 54), har du på hul 1 (par 3 hul, index 13) i alt 3 slag + 2 ekstra slag = 5 

slag for 2 point. Stableford Point fordeler sig således: 

 

I hul på 7 slag  

I hul på 6 slag  

I hul på 5 slag  

I hul på 4 slag  

I hul på 3 slag  

I hul på 2 slag  

I hul på 1 slag  

 

—> 0 Stableford Point - bolden samles op...  

—> 1 Stableford Point  

—> 2 Stableford Point (dit par)  

—> 3 Stableford Point  

—> 4 Stableford Point  

—> 5 Stableford Point  

—> 6 Stableford Point – Hole in One 

 

Med Hole in One kommer du på klubbens tavle og bliver registreret på klubbens hjemmeside! 

Scorer du mere end 36 point på 18 huller eller 18 point på 9 huller, så har du spillet bedre end dit handicap. 

Når du går ned i handicap og dermed mister ekstra slag, så starter du med at fjerne et slag fra den letteste 

ende.  

Går du fx fra 46 til 44 tildelte slag, så mister du de ekstra slag på hullerne med indeks 9 og 10 som er de 

letteste af de huller, du havde 3 slag på.  

Går du fx fra 36 til 35 tildelte slag, så er det hullet med indeks 18, du mister et slag på. Nemlig det letteste af 

de huller, du havde 2 slag på. 

Når du (efter erhvervelse af DGU kort) spiller på en fremmed bane, skal du også her bruge dit handicap for 

at kunne aflæse dennes konverteringstabel og beregne dine ekstra slag på pågældende bane. 

Konverteringsberegningen er forskellig fra bane til bane og er et udtryk for, hvor svær banen er. 

   

Regulering af dit handicap  
Det afhænger af dit handicap, hvornår du kan reguleres: 

Handicap under 

4,5 

 

 

 

Kan kun reguleres op eller ned i turneringer (via DGU) 

 

Handicap mellem 

4,6 og 11,4 

 

 

 

Kan kun reguleres op eller ned i en 18 hullers turnering (klubturnering eller 

turnering under DGU), eller efter en EDS runde 

 

Handicap mellem 

11,5 og 54 

 

 

 

Kan kun reguleres op eller ned i en 9 eller 18 hullers turnering, eller efter en 

EDS runde 
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Det afhænger af dit handicap, hvor meget du vil blive reguleret ned: 

For handicapgruppe 1 

- handicap op til 4,4 

 

 

 

nedsættes handicap med 0,1 for hvert point over 36 

 

For handicapgruppe 2 

- handicap 4,5 til 11,4 

 

 

 

nedsættes handicap med 0,2 for hvert point over 36 

 

For handicapgruppe 3 

- handicap 11,5 til 18,4 

 

 

 

nedsættes handicap med 0,3 for hvert point over 18/36 

 

For handicapgruppe 4 

- handicap 18,5 til 26,4 

 

 

 

nedsættes handicap med 0,4 for hvert point over 18/36 

 

For handicapgruppe 5 

- handicap 26,5 til 36 

 

 

 

nedsættes handicap med 0,5 for hvert point over 18/36 

 

For handicapgruppe 6 

- handicap 37 og derover 

 

 

 

nedsættes handicap med 1,0 for hvert point over 18/36 

 

 

Spiller man ringere end handicap i en turnering eller i en EDS runde bliver man sat op i handicap.  

I grupperne 1 til 5 (hcp til og med 36,0) med 0,1 pr runde. Dog kun, hvis man har spillet ringere end 

bufferzonen. 

Bufferzonen (CBA) er forskellig for handicapgrupperne. Der hænger en liste i klubhuset, hvor man kan 

aflæse reguleringen enten op eller ned efter handicap og score, når man har spillet en EDS runde. Ved EDS 

runder træder regulering både op og ned i kraft med samme.  

Regulering af handicap efter en turnering kendes først, når turneringen er indberettet, idet der er kommet en 

ændring til bufferzone (CBA) beregningen. Denne udregnes nu efter et statistisk system, som kan medføre, 

at CBA kan ændres op eller ned. Dette kan reelt medføre, at man kan blive sat ned i handicap med en score 

på fx 35 point - og at man ikke bliver sat op i handicap, selvom man har scoret mindre end den officielle 

bufferzone. 
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Årsrevision.  

Ved afslutning af sæsonen foretages en årsrevision af handicappet. 

Der skal i årets løb være indleveret minimum 4 scorekort for handicapgrupperne 1-5, for at bevare sit EGA-

handicap.  

Indleveres mellem 4 til 7 scorekort overføres handicap uforandret til den nye sæson.  

Indleveres 8 eller flere scorekort beregnes et gennemsnit, som sammenlignes med en database med scores 

indenfor de forskellige handicapgrupper. Handicap kan så ændres op eller ned i forhold hertil, dog max med 

2. Lever man op til gennemsnittet, sker der ingen ændring.  

Har man indleveret mindre end 4 scorekort, sker der ingen ændring - men man kan ikke deltage i 

turneringer, hvor der kræves et EGA-handicap. For at få et EGA-handicap igen, skal der indleveres 3 

scorekort. 

NB: Handicapudvalget kan dog altid foretage en skønsmæssig ændring af handicappet, såfremt der er stærke 

forhold, der taler for regulering. 

Scorekortet er dit eget ansvar!  
Scorekort skal altid være korrekt udfyldt med medlemsnummer, navn, dato, handicap, spillehandicap, score, 

teested og evt. afkrydsning for EDS. Kontrollér score med markør og tæl efter. Det skal være underskrevet 

af både spiller og markør! 

Det er dit eget ansvar, at du spiller til det rigtige handicap! Spil med for højt handicap medfører 

diskvalifikation. Ved spil med for lavt handicap, er det anførte lavere handicap gældende. 

Du kan finde handicapreglerne i deres fulde ordlyd på www.golf.dk/ 

 

Held og lykke med golfspillet 

 

Handicapudvalget. 

 

http://www.golf.dk/

