I modsætning til seneste revision af handicapsystemet i 2012 har EGA
denne gang åbnet mulighed for en række nationale tilpasninger

Accepten og forståelsen af systemet synes at være øget blandt spillere/
klubber

DGU’s Handicapkomité har i udgangspunktet ønsket at ændre så lidt som
muligt

•

•

•

EGA HANDICAPSYSTEMET 2016-2019

1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 – DGU anbefaler nu et starthandicap
på 72
2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA’s system, men DGU bibeholder
”EGA handicap”. Et ”ikke-EGA handicap” benævnes nu Klubhandicap
3. Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen
4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,4
5. En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan
handicapreguleres fra 1. nov. til 30. april – selvom der spilles med oplæg.
Også generel godkendelse i sæsonen dog med orientering til DGU.
6. Ny beregningsmetode til Handicaprevisionen (HR). Baseret på årets scores
udregnes et handicapinterval, som man justeres i forhold til. Før blev man
justeret i forhold til medianen
7. Ny CBA beregningsmetode. CBA er et udtryk for, om der er spillet under
normale forhold. CBA interval reduceres fra (+1 til -4) til (+1 til -2)
8. En engelsk version med danske tilrettelser samt dansk vejledning udgives

CENTRALE ÆNDRINGER I 2016 SYSTEMET

•
•

•

Den øvre grænse for et EGA handicap kan ifølge EGA ikke være over 54
• Nybegyndere evner dog som oftest ikke at spille til hcp 54
• Der opleves stor glæde ved at se tidlig fremgang i handicap, og det kan
fastholde nybegyndere
• Et starthandicap på 72 vil i højere grad reflektere en nybegynders
scoreingspotientiale
• Betegnelsen klubhandicap kan nu bruges igen da dette ikke længere
indgår i EGA handicapsystemet
• Et klubhandicap kan reguleres frit da det ikke indgår i EGA
Handicapsystemet
Et EGA Handicap kan opnås fra hcp 54
Fra 2016 vil alle ikke-EGA handicap op til 72 benævnes Klubhandicap
1. Et mistet EGA handicap
2. Et handicap over 54

1. UDVIDELSE AF HANDICAPGRUPPE 6 (FRA 37 OG OP) – NYT STARTHANDICAP

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET
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Aktivt/inaktivt handicap er i den nye EGA version blevet valgfrit for
unionerne
• Systemet forstås dog af golfspillere og det accepteres at der skal et vist
antal scores til for at kunne siges at have et retvisende handicap
• Handicaps som skal bruges til at konkurrere mod andre i større
turneringer bør være baseret på et aktuelt og tilstrækkeligt grundlag
! En konsekvens af for få afleverede kort til at gennemføre en HR, ønskes
derfor bibeholdt i det nye system.
Betegnelsen ”EGA Handicap” fastholdes og ”Klubhandicap” genindføres
Et mistet EGA handicap generhverves gennem en ny HR eller 3 afleverede
kort
Der skal være plads til alle dem som ikke ønsker at deltage i turneringer, så
et klubhandicap skal altid reguleres på lige fod med EGA handicap

2. AKTIVT EGA HANDICAP

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET
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Grundtanken i systemet er at der skal kunne afleveres så mange tællende
runder som muligt for at have det bedste grundlag for et korrekt hcp
Et frit antal EDS runder kan dog give mulighed for en markant forøgelse af
hcp på en kort periode – og dermed mulighed for snyd
En grænse på 3 EDS om ugen vil give ekstra mulighed for at aflevere scores
og en hurtigere generhvervelse af EGA handicap, uden der ligges op til
snyd ! Fra 2016 tillades derfor op til 3 EDS runder pr. kalenderuge
EDS er stadig i EGA Handicapsystemet ikke tilladt for gruppe 1 (under 4,5).

3. ANTAL TILLADTE EDS RUNDER

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET

•
•

•

•

•

•

Mange spillere evner ikke pga. arbejde, familie eller manglende fysik at
spille et tilstrækkeligt antal komplette runder.
Flere tællende 9-huls runder (EDS og turneringer) kan gøre golf mere
tilgængelig for flere spillere
Flere vil kunne opleve glæden ved en runde der tæller – få mere kvalitet i
oplevelsen
Ønsket om at tillade 9-huls runder for flere spillere skal opvejes imod
risikoen for, at der evt. opnås et lidt for lavt handicap
EGA tillader 9-huls runder for alle over hcp 4,5
DGU tillader 9-huls runder fra og med gruppe 3 (hcp 11,4)

4. TÆLLENDE 9-HULS RUNDER

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET
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Nationale forbund pålægges at fastlægge en periode for vinterregler
Der eksisterer nogen forvirring omkring de eksisterende regler
Problemer med at nå at få tilladelse i weekend
Problem med at aflevere tællende scores i foråret
Tilladelser gives i dag næsten pr. automatik uden for sæsonen
HCP systemet 2016 indeholder en generel tilladelse til at indføre en lokal
regel om oplæg og samtidigt handicapregulere i perioden 1. nov. til 30. apr.
Da klubberne selv er bedst til at vurdere behovet i sæsonen gives en
generel forhåndstilladelse, men brugen skal indberettes til DGU for at
undgå misbrug.

5. PERIODE FOR VINTERREGLER

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET

Svær teknisk forklaring, men mere intuitivt ”på overfladen”
4 årlige kort ikke længere tilstrækkeligt – dog 8 over 2 år
Mindre ”aggressiv” – færre vil blive justeret

Første år forventes under 10% af danske spillere at blive berørt af HR

Minimum 8 stableford scores inden for en 2 årig periode omregnes til et forventet
handicapinterval hvor spilleren burde ligge inden for, for at have produceret disse
scores. Ligger spillerens reelle handicap under dette interval skal handicappet øges til
den nederste grænse i intervallet, og ligger det over skal det sænkes til den øvre
grænse (dog under hensyntagen til en maksimal handicapgruppeafhængig
justering)
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6. NY HANDICAPREVISION

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET

6. NY HANDICAPREVISION - UDREGNINGER

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET

Stadig teknisk svær forklaring, men mere intuitiv ”på overfladen”
Mulige udfald reduceres fra -4 til -2, og mindre ”aggressiv”

Ved et tilstrækkeligt antal spillere til BZ-1 bliver CBA -1
Ved et tilstrækkeligt antal spillere til BZ-2 bliver CBA -2
Har for mange spillet til BZ-3 eller værre bliver CBA -2/RO
Ved flere end forventet til BZ+ bliver CBA +1

CBA er et udtryk for hvorledes banen spilles på dagen ifht. ”normalen”. Det udregnes
på baggrund af hvor stor en andel af spillerne ifht. forventet som spiller til eller over
deres bufferzone (BZ+). Opnår det forventede antal BZ+ er CBA 0, og der er spillet
under ”normale” forhold.
Ved unormale forhold måles hvor meget bufferzonen skal flyttes for at opnå et
tilstrækkeligt antal spillere der har spillet her indenfor.
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7. NY CBA BEREGNING

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET
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Pga. danske tilføjelser/rettelser er der behov for at bearbejde
originalversionen af EGA Handicapsystemet
Det er vurderet praktisk umuligt at lave en komplet dansk oversættelse af
EGA Handicapsystemet (der vil for ofte skulle henvises til engelsk version)
Danske tilføjelser vil blive indsat i Engelsk version, og en dansk vejledning vil
blive udarbejdet.

8. PUBLICERING/OVERSÆTTELSE

NATIONALE PUNKTER I HANDICAPSYSTEMET
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Danske tilføjelser indføres i EGA handicapsystemet 2016, som udgives på
hjemmeside og som PDF ultimo 2015
• En separat dansk vejledning udgives på hjemmeside og som PDF
• Engelsk version af HCP systemet udgives af EGA kun som E-bog
Golfbox/Golfworks implementerer de kommende ændringer i softwaren
med effekt fra 2/1/16
1/1/16 gennemføres en handicaprevision for alle danske golfspillere efter
det eksisterende (2012) handicapsystem. Første ”nye” revision er 1/1/17.
DGU afholder 4 hcp-regionalmøder i jan/feb 2016, hvor
handicapkomitémedlemmer og interesserede kan lære mere om systemet.
Tilmelding åbner primo november.

AKTIVITET

