EN VÄGLEDNING I HANDICAPREGLERNA
Följande är en kort och inte fullständig sammanfattning av ”EGA Handicapregler
2008-2011”, det regelverk som reglerar golfens handicapsystem i Sverige och stora delar
av övriga Europa.
ALLMÄNT
Huvudsyftet med handicapreglerna är att uppnå en likformig och rättvis
handicapsättning i hela Europa som möjliggör för spelare med varierande spelstyrka att
spela och tävla på lika villkor. Alla handicapsystem bygger på att varje spelare försöker
uppnå så bra resultat som möjligt varje gång man spelar golf och att alla spelare
registrerar så många handicapronder som möjligt. Alla spelare har ett ansvar att se till
att den handicap som finns registrerad är korrekt.
När du kommer till banan och på första tee
När du kommer till en ny bana är det alltid en bra idé att kontrollera vilken spelhandicap
du får på den aktuella banan utifrån den anslagna slope-tabellen och din exakta
handicap som finns registrerad. Du kan oftast välja vilken tee du vill spela från (i tävling
kan speciella regler gälla).
Handicaprond
För att ronden du spelar ska räknas för handicapsättning krävs det att några villkor alltid
är uppfyllda:
o Ronden ska spelas på en golfbana som har värderats enligt USGA:s
banvärderingssystem och har giltig banvärdering (slope).
o Ronden ska spelas enligt golfreglerna och godkända lokala regler.
o Ronden ska spelas enligt slagspelsregler med full handicap.
o Scoren ska verifieras av markör med officiell handicap.
Följande är också bra att veta om handicapronder:
Du kan även spela handicapgrundande sällskapsronder, men kom ihåg att du måste
anmäla detta innan du påbörjar ronden om den ska räknas för höjning, skulle du få så
många poäng att du sänker dig är det inget krav att ronden föranmäls.
o För spelare i handicapgrupp 1 räknas bara ronder i tävlingar som handicaprond.
o Om du tillhör handicapgrupp 3, 4 eller 5 får du även räkna ronder
över 9 hål som handicapronder. Men kom ihåg att du måste anmäla
att du ska spela en handicaprond över 9 hål innan du påbörjar
ronden. Du får bara anmäla och registrera en (1) handicaprond över 9
hål/dag. Detta görs per automatik vid anmälan t.ex. vid VSOP tävling!
Förändring av handicap
Beroende av ditt resultat under en handicaprond kan det hända att du ska förändra din
exakta handicap genom att sänka eller höja den. Om du varken ska sänka eller höja din
exakta handicap kallas det för att du har spelat ”inom buffertzonen”.
Notera att du alltid ska registrera en handicaprond, oavsett om du sänkt eller höjt din
exakta handicap eller om du spelar inom buffertzonen.

Registrera dina handicapronder under ”Min golf” på www.golf.se i eller GITterminalen
på golfklubben omedelbart efter ronden. I tabellen nedan kan du läsa av de olika gränser
för poängen som gäller för buffertzonen. Om du har lägre poäng än buffertzonen ska du
höja din exakta handicap och om du har 37 eller fler poäng ska du sänka din exakta
handicap.
ETT GEMENSAMT ANSVAR – DU OCH GOLFKLUBBENS HANDICAPKOMMITTÉ
För en effektiv tillämpning av handicapreglerna krävs det att alla inblandade tar ett
gemensamt ansvar. Vi har redan konstaterat att du som spelare själv är
ytterst ansvarig för din handicap och sänkning och höjning av handicapen i samband
med handicapronder. Kom också ihåg följande:
o Du har en skyldighet att varje år registrera minst fyra (4) scorer från
handicapronder.
o Du har en skyldighet att rapportera exceptionellt bra scorer från ronder som inte
är handicapronder, t e x i scorer i fyrboll slag och matchspel. Ta kontakt med
golfklubbens handicapkommitté eller handicapansvarig.
o Golfklubbens handicapkommitté är ansvarig för att tillämpningen av
handicapreglerna sker på ett korrekt sätt på golfklubben. Golfklubbens
handicapkommitté eller handicapansvarig är också den instans dit du som
golfspelare ska vända dig om du anser att din handicap är felaktig (för hög eller
för låg) eller om du anser att någon annan spelare har en handicap som inte
motsvaras hans eller hennes faktiska spelstyrka. Slutligen, kom ihåg att golfen blir
roligare om alla tar sitt ansvar och sköter sin handicap!
HANDICAPGRUPP EXAKT
HANDICAP
1
– 4,4
2
4,5 – 11,4
3
11,5 – 18,4
4
18,5 – 26,4
5
26,5 – 36,0

BUFFERTZON HÖJNING
35 – 36
34 – 36
33 – 36
32 – 36
31 – 36

SÄNKNING

0,1
0,1
0,1
0,1
0,2

Till Sist:
Spela säkert – slå inte om det är risk att du träffar någon!
Spela snabbt – var klar att spela när det är din tur!
Vårda banan – lägg tillbaka torvor och laga nedslagsmärken på green!
Visa hänsyn – tänk på att du inte är ensam på banan!
Och till sist – njut av golfrundan och ha trevligt tillsammans!
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