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(i) Förord
Detta är den fjärde reviderade utgåvan av EGA Handicapregler sedan regelverket
introducerades år 2000. EGA:s handicap och banvärderingskommitté är glada att kunna
presentera denna reviderade utgåva där man tydligt känner igen europeisk tradition att
handicapsätta spelare, men här syns också en framtidstro genom att peka på de olika krav
som ställs på att handicapsätta en alltmer komplex samling golfare. Det reviderade
regelverket ger likvärdighet där det anses befogat för en handicapsättning inom Europa, men
ger samtidigt en valfrihet för de olika golfkulturerna inom EGA att agera så oberoende som
möjligt. Av denna anledning ger denna utgåva av EGA handicapregler de nationella
systemet ger dem möjlighet att låta golfsporten växa, ge större glädje i spelet och tillgodose
behoven hos olika typer av spelare.
Ledamöter i handicapkommittéer och andra som använder detta regelverk kommer att
märka att det finns få formella förändringar jämfört med föregående utgåva. bokens
upplägg och presentationen av paragraferna har tjänat sitt syfte väl och kommer att fortsätta
att göra så. Huvudelementen i systemet förblir i huvudsak oförändrade; USGA:s
banvärderingssystem, en handicapalgoritm som ger stegvisa förändringar, en modifierad
version av CBA; buffertzoner, handicapkategorier; procedurer för att revidera spelares
handicap för att försäkra om noggrannhet (också förbättrade). Det finns emellertid
signifikant utökade rättigheter för de nationella förbunden som ger dem möjlighet att
bestämma, hur, och i vilken utsträckning, dessa huvudelement tillåts samverka med
varandra och med andra delar av systemet. Det senare innebär en viktig principiell
förändring, men det är en förändring som vi anser är nödvändig i ett modernt
handicapsystem.
Det omfattande arbete som lett fram till denna utgåva av EGA Handicapregler är i stor
utsträckning frukten av gemensamma ansträngningar. Processen avspeglar en fortsatt, och
mycket lyckosam, utveckling av handicapreglerna som bygger på samråd mellan EGA och de
37 nationella förbund som har implementerat och nu använder systemet. Det är med trevliga
minnen och tacksamhet som vi ser tillbaka på de kontakter Kommittén haft med spelare,
tjänstemän och handicapfunktionärer på de många breven, korrespondensen via epost och
intensiva diskussioner vi haft de senaste åren. Vi hoppas innerligt att denna utgåva av EGA
Handicapregler kommer att tjäna dig och golfarna i ditt land på bästa möjliga sätt.

På uppdrag av EGA:s handicap och banvärderingskommitté
Hans Malmström
Ordförande
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(ii) Huvudsakliga ändringar 2016Allmänt
Antalet bilagor har minskat och manualens innehåll har i stället kompletterats med
information på nätet vad gäller decisions och beräkningsmetoder vid handicaprevision och
CBA.

Del 1-3














s på vissa ställen i den
svenska tillämpningen där det är viktigt att tydliggöra skillnaden mellan exakt handicap
och spelhandicap (Definition).
CBA; tillagt en möjlighet för nationella förbund att avbryta CBA-applikationen för alla
eller vissa handicapkategorier, och tillåta att denna bedömning kan göras av klubbarna
för en enskild tävling (paragraferna 3.1.11 och 3.7.9). I den svenska tillämpningen har vi
kvar obligatorisk CBA i tävling över 18 hål som administreras i GIT Tävling där
startfältet uppfyller kraven för CBA.
Begränsningar i handicapens berättigande. Den tvingande beteckningen aktiv/inaktiv
tas bort men fortfarande finns möjlighet för de nationella förbunden och/eller anslutna
klubbar att förelägga om krav på Tävlingshandicap för att delta i tävling alternativt för
att tas med i resultatlistan. I den svenska tillämpningen har vi kvar Tävlingshandicap
men kravet för att få Tävlingshandicap är fyra handicapronder, antingen föregående år
eller innevarande år. Tidigare krävdes bara tre handicapronder innevarande år
(paragraferna 3.1.18 och 3.3.3).
9-hålsscorer: utökat till att gälla även för handicapgrupp 2 samt en utökad möjlighet att
registrera mer än en 9-håls tävlingsrond per dag (paragraf 3.6.1c)
Formeln för EGA Spelhandicap: handicapgrupp 6 tillagd (avsnitt 3.9)..
Högsta EGA Handicap: höjd från 36,0 till 54 (paragraf 3.11.2).
Handicapgrupper: handicapgrupp 6 tillagd, ersätter klubbhandicap (paragraf 3.12.6)
Handicaphöjning: Höjning med 0,1 gäller även för handicapgrupp 5 (paragraf 3.12.6)
Tilldelning av första EGA Handicap: lägre krav på antal ronder och förändrade
förfaranden för att passa den nya handicapgruppen 6 (avsnitt 3.11.3).
Handicaprevision och allmän spelstandard: utökad handlingsfrihet för
handicapkommittéer (avsnitten 3.15 och 3.16)

Systemalternativ

 Alternativ systemkonfiguration: möjlighet för nationella förbund att konfigurera
systemet i enlighet med sina nationella spelarprofiler (bilaga Z).
 Godtyckliga alternativ: utökad handlingsfrihet för nationella förbund gällande CBA, 9hålsronder samt sällskapsronder (paragraferna 3.1.11, 3.7.9, 3.6.1 och 3.8.4).

7

(iii) Så här används

andicapregler

Genus
Genom hela texten inkluderar alla hänvisningar till det manliga könet, såvida ingenting
annat anges, också det kvinnliga könet.

Innehållsförteckning
Innehållsförteckningen listar de fundamentala delarna i EGA Handicapregler 2016- och ger
att ta reda på vilket avsnitt som är tillämpligt genom att bara titta i innehållsförteckningen.

God kunskap om definitionerna
Varje gång ett ord eller ett uttryck används som finns definierat i Del 1 är ordet eller
uttrycket skrivet med kursiv stil. God kunskap om de definierade termerna är ett måste för
att korrekt kunna tillämpa och tolka EGA Handicapregler.

Ordens betydelse
EGA Handicapregler 2016- är skrivet på ett exakt och noga övervägt sätt. Vänligen notera de
följande skillnaderna i ordbruk:
=
=
=

valfritt
stark rekommendation
instruktion/skyldighet

Kompletterande information
I syfte att tillhandahålla förbättrade förklaringar och förståelse, samt att förenkla en korrekt
tillämpning av EGA Handicapregler har vissa avsnitt i handboken kompletterats med
förklarande kommentarer (FK) och en vägledande kommentarer (VK). Denna typ av
kompletterande information har avskilts från resten av texten för att markera dess särskilda
ställning.
EGA Handicapregler 2016- har kompletterats ytterligare med information från European
Golf Association på www.ega-golf.ch.

Överföring av beslutanderätt och valfria paragrafer
Vissa delar av EGA Handicapregler är frivilliga och kan införlivas allt efter det nationella
förbundets eget godtycke. Detta beskrivs mer detaljerat i bilaga Z.
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(iv) EGA Handicappolicy
EGA är beslutande organ i fråga om EGA Handicapregler. EGA:s styrelse har delegerat
uppgiften att utveckla, upprätthålla och övervaka korrekt tillämpning av EGA
Handicapregler till EGA:s Handicap- och Banvärderingskommitté.

Syfte
Syftet med EGA Handicapregler är att:
göra det möjligt för så många golfspelare som möjligt, män såväl som kvinnor, att
erhålla en handicap
uppnå rättvisa och enhetlighet när det gäller handicapsättning i hela Europa
införliva flexibilitet för att passa olika golfkulturer
sätta rättvisa handicap som återspeglar spelarnas potentiella färdighet och göra det
möjligt för spelare med varierande skicklighet att delta i olika tävlingsformer under
så rättvisa förutsättningar som möjligt
skapa flexibilitet när det gäller inlämnade scorer från olika spelformer (i enlighet
med EGA Handicapregler), till exempel från nio- eller 18-hålsronder,
handicapgrundande tävlingar och handicapgrundande ronder, under förhållanden
som verkligen återspeglar spelarens förmåga att scora
möjliggöra medflyttning av handicap från bana till bana, och även från en tee till en
annan på samma bana
ge en spelhandicap som justerats i relation till den relativa svårighetsgraden
(USGA:s banvärderingssystem) på den bana som spelas
möjliggöra för spelare att övervaka sin utveckling över tid
sträva efter balans mellan noggrannhet och flexibilitet i utförandet, för spelare och
administratörer.

Tillämpning
I syfte att upprätthålla övervakning av handicap i golf kan EGA Handicapregler endast
användas av medlemmar i en ansluten förening, individuella medlemmar i ett nationellt
förbund med EGA Handicap System-licens eller individuella spelare som registrerats av ett
nationellt förbund. EGA Handicapregler är avhängigt en revidering vart fjärde år och endast
den senaste versionen får tillämpas.

Rättigheter och skyldigheter
Det Europeiska Golfförbundet (EGA) har övergripande jurisdiktion över administrationen av
EGA Handicapregler i Europa. EGA har delegerat jurisdiktionen för administrationen av EGA
Handicapregler i ett land till det nationella golfförbundet. Ett nationellt förbund måste erhålla
en förnyelsebar licensöverenskommelse från EGA för att få använda EGA Handicapregler
och måste garantera integriteten för de EGA Handicap som utfärdas under dess jurisdiktion.
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EGA kan dra tillbaka licensen för ett nationellt förbund om detta, enligt EGA:s uppfattning,
misslyckas med att tillämpa regelverkets skyldigheter och föreskrifter.
Grundprinciperna för nationella förbund och anslutna föreningar som utfärdar EGA
Handicap måste överensstämma med de fundamentala principerna och föreskrifterna i EGA
Handicapregler och med golfreglerna som har godkänts av R & A Rules Limited.
I syfte att uppnå likformighet i tillämpandet av EGA Handicapregler kan ett nationellt
förbund inte göra förändringar i handicapsystemets föreskrifter på annat sätt än vad som
tillåts i de specifika alternativen i några paragrafer i Del 3 och det som föreskrivs i bilaga Z.
Handicap som utfärdats av ett nationellt förbund eller en ansluten förening på ett sätt som
inte fullständigt överensstämmer med EGA Handicapregl
och heller inte anges som sådana på handicapkort eller annat ställe. EGA:s Handicap- och
Banvärderingskommitté har rätt att när som helst erhålla all slags information med
anknytning till handicapsättning från ett nationellt förbund.

Översättning, varumärke och rättsliga aspekter
Endast de nationella förbund som erhållit licens från EGA har tillstånd att översätta EGA
Handicapregler från engelska till sitt eget språk. Översättningen måste, i alla avseenden,
förmedla och styrka de grundläggande principerna och syftena med EGA Handicapregler.

I andra avseenden behöver översättningen inte vara ordagrann och det nationella förbundet
kan använda den terminologi som i allmänhet används i det egna landet. I syfte att skapa
enhetlighet måste numreringen av olika delar, avsnitt och paragrafer bibehållas. Ett
nationellt förbund får dock använda sin rätt att välja mellan olika alternativ i EGA
Handicapregler genom att i detalj redogöra för någonting under särskilda paragrafer, i form
av en specifik bestämmelse i den (de) befintliga anmärkningarna eller, efter eget val, i
ytterligare anmärkningar. De nationella förbunden måste skicka en kopia av sin
översättning till EGA för referenssyfte och måste förse EGA med dokumentation som
beskriver det handlingsutrymme i systemet som utövas (se särskilt bilaga Z). Nationella
förbund måste också införskaffa ett skriftligt tillstånd från det amerikanska golfförbundet
(USGA) för att få använda USGA:s banvärderingssystem.
EGA Handicapregler
som inte är sanktionerade nationella förbund eller golfdistriktsförbund, klubbar som inte är
anslutna föreningar och individuella golfspelare som inte är medlemmar i en ansluten klubb
eller, av handicapskäl, inte har registrerats av ett nationellt förbund, får varken använda
detta varumärke eller någon del av EGA Handicapregler, med undantag för att de får
tillhandahålla produkter eller tjänster till sanktionerade nationella förbund,
golfdistriktsförbund eller anslutna klubbar för ett begränsat syfte att tillämpa EGA
Handicapregler.
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(v) EGA Handicapregler översikt
Detta avsnitt beskriver de grundläggande principerna i EGA Handicapregler och
tillhandahåller den övergripande kontexten för hur dessa tillämpas.

Syfte
Det huvudsakliga syftet med ett handicapsystem är att göra det möjligt för golfspelare av
varierande skicklighet, såväl män som kvinnor, att tävla på en rättvis och skälig grund,
medan de har möjlighet att se sin utveckling över tid. Alla handicapsystem baseras på och ger
ett mått på spelskicklighet och uttrycks som det antal slag som en spelare är berättigad att
använda för att justera sin bruttoscore.

Scorer
Alla handicap relaterar till, och baseras på, spelarens nuvarande och tidigare scorer. De
scorer som spelaren lämnar in efter varje rond under en längre tid ligger sedan till grund för
justering av denna handicap. En handicap som baserar sig på många nyligen inlämnade
scorer är betydligt mer tillförlitlig än en handicap som baserar sig på färre eller äldre scorer.
Även för en spelare med en korrekt handicap kommer dessa scorer att vara spridda runt
medelvärdet. Vanligtvis är skillnaden mellan den bästa och sämsta ronden mindre ju lägre
handicap spelaren har och avvikelserna från medianscoren (medelscoren) är också mindre.
Med högre handicap ökar för det mesta bruttomedelscoren, liksom avvikelserna från
medianscorerna.

Handicap
EGA Handicapreglers uppdelning av spelare i handicapgrupper speglar det faktum att spelare
i de olika grupperna spelar på eller bättre än sin handicap olika ofta. Detta är ett
grundläggande sätt på vilket systemet ger rättvisa för alla spelare. Det är till exempel troligt
att en korrekt handicapsatt spelare i grupp 1 spelar omkring 35 procent av sina scorer på,
eller under sin handicap, medan en korrekt handicapsatt spelare i kategori 4 i bara 10
procent av ronderna spelar på, eller under sin handicap. En spelare som håller på att förbättra
sitt spel kommer att spela under sin handicap oftare än en korrekt handicapsatt spelare som
har samma handicap. Detta kommer att fortgå tills spelarna har erhållit en korrekt handicap,
då deras resultatbild är densamma som för dem med liknande handicap. En spelare vars
allmänna spelstandard är på väg att försämras skulle visa upp ett motsatt mönster.

Måttstock på prestationsförmåga
En måttstock på prestationsförmåga som kan jämföras med en norm är grundläggande för att
kunna sätta en EGA Handicap. Scorer presteras på golfbanor under varierande förhållanden.
Golfbanor kan ligga i många olika geografiska områden och deras design varierar avsevärt.
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Detta får till följd att en bana kan vara svårare än en annan och att scorerna måste justeras för
att reflektera detta innan de kan användas som måttstock för spelprestationer.
USGA:s banvärderingssystem erbjuder den standard som krävs och är den
huvudjusteringsmekanism som finns. Systemet värderar en banas svårighet för
scratchspelare och bogeyspelare under normala förhållanden, vilket ger banvärde och
slopevärde för båda spelarna. En andra justeringsmetod, Computed Buffer Adjustment (CBA),
finns tillgänglig för extrema väderförhållanden och banförhållanden som avviker märkbart
från de normala.

USGA:s banvärderingssystem
För att kunna värdera en golfbanas olika särdrag har EGA Handicapregler infört USGA:s
banvärderingssystem. Banvärdet (CR) är ett mått på spelsvårigheten för en scratchspelare
medan slopevärdet (SR) anger spelsvårigheten för en bogeyspelare i relation till en
scratchspelare. Spelhandicapen beräknas med hjälp av CR och SR, det vill säga, likställer
skillnaden i spelsvårighet och gör på så sätt scorer från olika banor jämförbara med varandra.
Denna metod gör att en handicap blir portabel, det vill säga är korrekt inom alla nationella
förbund som har antagit EGA Handicapregler och därtill också från en tee till en annan på en
och samma bana.

Justering av buffertzonen
Likväl spelas ronder när varken väder eller banförhållanden är normala och i EGA
Handicapregler påverkar dessa ronder omedelbart spelarens handicap. Beräkningen för den
datoriserade justeringen i buffertzonen (CBA) har utvecklats för att fastställa när
förhållandena avviker så mycket från vad som är normalt att, av handicapskäl, en justering
måste göras för att kompensera för detta.

Handicaprevision och allmän spelstandard
Handicapsättning är ingen exakt vetenskap utan snarare en statistisk uppskattning av
allmän spelstandard under en viss tid. Systemet är ganska pålitligt för spelare med stabila
handicap som lämnar in scorer på en regelbunden basis. Men, då detta stämmer in bara på en
del av samtliga golfspelare anslutna till ett specifikt nationellt förbund innehåller
Handicapreglerna två möjligheter att säkerställa en anständig handicapsättning av spelarna;
handicaprevideringen (i huvudsak avsedd för handicapgrupperna 1-5, med visst
handlingsutrymme som beviljats för de nationella förbunden) och justering på allmän
spelstandard. Den förstnämnda tillåter handicapkommittén att förrätta handicaprevision,
minst en gång om året, och fatta beslut om tillämpningen av eventuella rekommenderade
handicapjusteringar. Den senare är en funktion som kan användas med kommitténs
gottfinnande under perioden mellan två handicaprevideringar när en handicaprevidering
inte har efterfrågats eller inte kan genomföras av någon anledning.
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Grundläggande principer
EGA:s handicapsystem baseras på följande grundläggande principer:
- Varje spelare ska sträva efter att prestera ett så bra resultat som möjligt på varje hål
under en handicapgrundande rond.
- Varje spelare ska lämna in så många scorer som möjligt per år för att tillhandahålla ett
rimligt underlag för sin spelstyrka.
- Varje ansluten klubb eller handicaporgan kommer att erbjuda möjligheter för spelare
att registrera handicapronder, antingen som tävlingsronder eller som sällskapsronder
och upprätthålla spelarnas handicap i enlighet med EGA Handicapregler.
Målet med EGA Handicapregler är att sätta handicap som inte bara kan flyttas och användas
från klubb till klubb, utan också från ett nationellt förbund till ett annat. Detta uppnås på
bästa sätt om alla parter, det nationella förbundet, anslutna klubbar och spelare, respekterar
sina skyldigheter efter bästa förmåga.
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Del 1. Definitioner
Definitioner
Genomgående för hela EGA Handicapregler, är att varje gång ett ord eller uttryck används
som är definierat inom avsnittet för definitioner, har ordet eller uttrycket skrivits med
kursiv stil. Definitionerna har lagts upp i bokstavsordning. För definitioner med anknytning
till USGA:s banvärderingssystem, se: www.USGA.org
Allmän spelstandard

Allmän spelstandard
EGA Handicap på ett annat sätt än
genom en handicaprond under perioden mellan handicaprevisioner för att kunna ta hänsyn
till en avsevärd förändring i den allmänna spelstandarden.
Ansluten klubb

ansluten klubb
nationellt golfförbund, ett
golfdistriktsförbund eller till någon annan organisation som är ansluten till, eller har
godkänts av, det nationella förbundet eller golfdistriktsförbundet som handicaporgan.
Anmärkning: Inget annat organ än en ansluten klubb, ett golfdistriktsförbund eller ett
nationellt förbund får administrera EGA Handicapregler.
Fast mätpunkt

fast mätpunkt
denna måste markeras med ett synligt permanent märke. Om inte annat har specificerats av
det nationella förbundet, ska mätpunkten placeras centralt, men minst fyra meter från
bakkanten på tee.
Bogeyspelare

bogeyspelare
handicapändamål är
(män) eller 24 (kvinnor).

bogeyratingen från alla tee. För
definierad som en spelare med EGA Handicap ca 20

Bogeyrating

Bogeyrating (BR) är en beteckning som anger värderingen av svårigheten för bogeyspelare
att spela en bana under normala ban- och väderleksförhållanden. Den anges som det antal
slag som krävs, med en decimal, och baseras på i vilken utsträckning banans längd och andra
svårigheter kan påverka bogeyspelarens möjlighet att scora.
Buffertzon

Buffertzonen
oförändrad. En poängbogeyscore är inom en spelares buffertzon när den ligger inom följande
intervaller för respektive handicapgrupp (utan justering av buffertzonen):
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Buffertzon (Antal poäng i poängbogey)
Handicapgrupp
Ronder över 18 hål

Ronder över 9 hål

1

35 36

icke tillämplig

2

34 36

35 - 36

3

33 36

35 36

4

32 36

34 36

5

31 36

33 36

6

-

-

Anmärkning 1: Buffertzonen för niohålsronder skiljer sig från buffertzonen för ronder över
18 hål i syfte att kunna göra dem jämförbara i handicapsyfte.
Anmärkning 2: Speciella regler kan gälla för buffertzonen för handicapkategorierna 4 och 5
efter beslut i det nationella förbundet (se Bilaga Z).
CBA (Computed Buffer Adjustment)

CBA, justeringen av buffertzonen
onormala spelförhållanden och som ska göras av buffertzonen för en spelares handicapgrupp
efter varje tävlingsrond.
Anmärkning 1: CBA (om tillämplig, se bilaga Z) är avsedd för handicapsättning genom att
följa det förfarande som beskrivs i EGA Online - CBA.
Anmärkning 2: CBA gäller inte för tävlingar över nio hål eller för handicapgrundande
sällskapsronder.
Course Rating (CR) (= Banvärde)
Course Rating CR) är en benämning som visar bedömningen av en banas spelsvårigheter
för scratchspelare under normala ban- och väderförhållanden. Denna uttrycks i slag med en
decimal och baseras på i vilken utsträckning avstånd och andra hinder kan påverka en
scratchspelares förmåga att scora.
EGA
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EGA Handicap

EGA Handicap
nationellt förbund och
som uppnåtts och justerats i enlighet med bestämmelserna för EGA Handicapregler.
är EGA:s beteckning på en spelares relativa spelförmåga på en normalsvår bana
(med en Slope Rating på 113). Den uttrycks numeriskt med en decimal för
handicapgrupperna 1-5 och som heltal för handicapgrupp 6 med maxvärdet 54.
EGA Handicap- & Banvärderingskommitté

EGA Handicap- och Banvärderingskommitté
EGA:s styrelse för att utveckla, underhålla och övervaka den korrekta tillämpningen av EGA
Handicapregler för nationella förbund anslutna till EGA.
EGA Handicapregler

EGA Handicapregler
EGA för att bedöma golfspelares
potentiella förmåga att scora och för att göra det möjligt för spelare med varierande förmåga
att delta i olika typer av tävlingar under ärliga och rättvisa förutsättningar.
EGA spelhandicap (= Spelhandicap)

EGA spelhandicap

handicapslag som en spelare får från en viss
tee på den bana som spelas. Spelhandicapen beräknas utifrån EGA Handicap med hjälp av
Formeln för EGA:s spelhandicap eller genom avläsning i en Tabell för EGA spelhandicap.
Spelhandicap
Anmärkning 1:
handicapslag till banan, med början på det
hål som har handicapindex 18.
Anmärkning 2: Spelhandicapen anses vara den handicap som det refereras till i regel 6-2 i
Regler för Golfspel. Kan också vara den reducerade spelhandicapen.
EGA spelhandicapdifferential (= Spelhandicapdifferential)

EGA spelhandicapdifferential
Formeln för EGA:s spelhandicap för
handicapgrupp 6. För 18 hål beräknas den som spelhandicapen för en EGA Handicap 36.0 på
banan som ska spelas minus 36. För 9 hål beräknas den som spelhandicapen för en EGA
Handicap 36.0 för de nio hål som ska spelas minus 18.
Exempel:
Enligt Tabellen för EGA spelhandicap får en spelare med en EGA Handicap 36.0 som ska
spela 18 hål från en viss tee spelhandicapen 39. Då är EGA spelhandicapdifferential
från den teen 39-36=3.
Formel för EGA spelhandicap
En

omvandlar EGA Handicap till spelhandicap.
Formeln för EGA:s spelhandicap för handicapgrupperna 1-5 är:
Spelhandicap grupp 1-5 = EGA Handicap x (SR / 113) + ( CR-Par)
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Anmärkning:

Formeln för EGA:s spelhandicap för handicapgrupp 6 är:
Spelhandicap grupp 6 = EGA Handicap + EGA spelhandicapdifferential
En EGA spelhandicap i handicapgrupp 6 beräknas genom att addera EGA
spelhandicapdifferentialen för den tee som spelas till spelarens EGA Handicap.
Exempel:
EGA spelhandicapdifferentialen för den tee som spelas är 3 för herrar och 5 för damer.
En herres EGA Handicap på 38 omvandlas till 41 (=38+3). En dams EGA Handicap på 41
omvandlas till 46 (=41+5).
Golfdistriktsförbund

golfdistriktsförbund
nationellt förbund att företräda
det nationella förbundet när det gäller att tillämpa EGA Handicapregler inom ett visst
geografiskt område.
Handicapgrundande förhållanden

Handicapgrundande förhållanden
handicapgrundande scorer ska kunna lämnas in i handicapgrundande syften.
Handicapgrundande förhållanden är på plats när:
- ronden spelas på en uppmätt bana vars längd inte underskrider 2750 meter över 18
-

-

hål, eller 1375 meter över nio hål
banan som spelas har värderats av det nationella förbundet eller ett
golfdistriktsförbund i enlighet med USGA:s banvärderingssystem
längden på den spelade banan inte skiljer sig från längden på den uppmätta banan
med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter över nio hål.
de teemarkeringar som används för att markera området för tees gränser (Regler för
Golfspel, Definitioner) har placerats på tee i enlighet med paragraf 2.7.5
ronden spelas i enlighet med golfreglerna (inklusive tävlingsbestämmelser) på sätt
som godkänts av R & A Rules Limited
spelformen antingen är slagspel, bogey/par-tävling eller poängbogey, under
förutsättning att bogey/par-tävlingen och poängbogey spelas med full reducerad
spelhandicap (= 100 % av spelhandicap)
scoren har förts av en godkänd markör.

Handicapgrundande rond

handicaprond
tävling eller en rond som spelas i syfte att lämna in en
handicapgrundande sällskapsrond.
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Handicapgrundande score

handicapgrundande score

NR,

eller en score som justerats i enlighet med paragraf 3.6.2, 3.6.3 eller 3.10.4, samt varje
handicapgrundande sällskapsrond.
Handicapgrundande sällskapsrond

handicapgrundande sällskapsrond
handicapgrundande förhållanden annat än i en tävling, i enlighet med bestämmelserna i
avsnitt 3.8
Handicapgrundande tävling
En
är varje tävling där handicapgrundande förhållanden råder.
Anmärkning: Om det är tillämpligt, måste CBA beräknas efter avslutandet av varje rond i en
tävling.
Handicapgrupp

EGA Handicap

Handicapgrupper
Handicapgrupp

EGA Handicap

1

plus - 4.4

2

4.5 - 11.4

3

11.5 - 18.4

4

18.5 - 26.4

5

26.5 - 36.0

6

37 - 54

Handicapindex

handicapindex
handicapslag ska ges eller fås. Ett
handicapindex måste anslås för varje golfbana (se regel 33-4 i Regler för Golfspel).
Anmärkning:
handicapslag till banan, med början på
handicapindex 18.
Handicapkommitté

Handicapkommittén
EGA Handicap-regler på klubben.

ansluten klubb har utsett för att administrera

Handicaporgan

handicaporgan

hemmaklubb alternativt nationella förbund. För spelare
som inte är medlemmar i en ansluten klubb kan det nationella förbundet eller
golfdistriktsförbundet ta på sig ansvaret som handicaporgan på det sätt som anvisats av det
nationella förbundet.
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Handicaprevision

Handicaprevisionen
att handicapkommittén granskar alla spelares prestationer inom dess jurisdiktion och jämför
dessa med deras nuvarande handicap, samt antingen godkänner eller justerar dessa
handicap på ett tillbörligt sätt.
Handicapslag

handicapslag
Anmärkning:
Hemmaklubb

hemmaklubb

ansluten klubb i vilken en spelare är medlem och som är

ansvarig för att administrera hans handicap.
Anmärkning: Om spelaren är medlem i flera än en ansluten klubb måste han utse en av dem
som sin hemmaklubb.
Nationellt förbund

nationellt förbund
EGA och som har fått fullmakt att företräda EGA när det gäller administration av EGA
Handicapregler inom det egna landet.
No Return (NR); Icke inlämnat scorekort

No Return NR

icke inlämnat scorekort

en rond för vilken inget scorekort har lämnats in, och dessutom, endast i slagspel, när ingen
score har angivits på ett eller flera hål.
Period för lägesförbättring

Period för lägesförbättring
nationella förbundet, under
vilken handicapgrundande förhållanden gäller trots tillämpning av en lokal regel om
spelförhållanden. Nationella förbund måste
fastställa perioden för lägesförbättring i sina egna länder i enlighet med vad de anser vara
nödvändigt på grund av väderleksförhållanden eller andra betingelser.
Svensk tillämpning:
är den 1 januari till den 31 december.
Reducerad spelhandicap

Reducerad spelhandicap

handicapslag som en spelare erhåller i en
handicaptävling. Den beräknas som en procentenhet av spelhandicapen som
tävlingskommittén har bestämt.
 Anmärkning 1:
plushandicap
handicapslag till banan, med början på
det hål som har handicapindex 18.
 Anmärkning 2: En reducerad spelhandicap varierar vid olika tävlingsformer, se bilaga C.
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Anmärkning 3: Spelhandicapen i en handicaprond i singelspel är oreducerad: 100 % av
spelhandicapen.
Anmärkning 4: Den reducerade spelhandicapen
beskrivs i regel 6-2 i Regler för Golfspel.

Scratchspelare

scratchspelare

Course Ratingen från alla tee. För
definierad som en spelare med EGA Handicap på 0.0.

handicapändamål, är
Slope Rating (SR)

Slope Rating

USGA:s benämning på vad som anger den relativa spelsvårighetsgraden på
en bana för spelare som inte är scratchspelare i relation till banvärdet (det vill säga, jämfört
med svårigheten på banan för en scratchspelare). Slope Rating beräknas från skillnaden
mellan bogeyratingen och Course Rating. En golfbana med normal relativ spelsvårighet har
en Slope Rating på 113.
Spelhandicap (se EGA spelhandicap)
Spelhandicapdifferential (se EGA spelhandicapdifferential)
Tabell för EGA spelhandicap

Slopetabell
används för att omvandla en EGA Handicap till en
spelhandicap baserad på Banvärdet, Slope Rating och par för en viss tee.
Tabell för spelhandicap (se Tabell för EGA spelhandicap)
Tävlingshandicap
är benämningen på en EGA Handicap som har underhållits genom att
lämna in minst fyra (4) handicapgrundande scorer under föregående år, alternativt fyra (4)
handicapgrundande scorer under innevarande år.
Uppmätt bana
En uppmätt bana är vilken bana som helst som har uppmätts i enlighet med USGA:s
handbok för banvärdering.
USGA
, Amerikanska Golfförbundet.
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Del 2. Golfbanan och banvärdering
2.1 Banvärdering
2.1.1 Alla banor i ett land måste värderas av ett USGA-licensierat nationellt förbund eller
golfdistriktsförbund, om uppgiften delegerats, i enlighet med USGA:s banvärderingssystem
(Handbok för USGA:s banvärdering: www.USGA.org).
2.1.2 USGA:s banvärderingssystem är USGA:s egendom. Nationella förbund måste erhålla
skriftligt tillstånd från USGA för att få använda systemet. De måste följa samtliga
tillvägagångssätt exakt på det sätt som handboken för USGA:s banvärderingssystem
föreskriver. Inga förändringar är tillåtna. Samtliga tolkningar görs av USGA.
2.1.3 För handicapändamål får en ansluten klubb enbart använda banvärden och Slope
Ratings utfärdade av ett sanktionerat nationellt förbund eller golfdistriktsförbund, om ett
sådant utsetts.
Förklarande kommentar: Principerna för ban- och slopevärdering

Course Rating (CR) och Slope Rating (SR) används för att visa sambandet mellan banans
svårighetsgrad och scoren och således också spelarens handicap. Värderingarna utförs av
ett utbildat värderingsteam i enlighet med USGA:s banvärderingshandbok under normala
ban- och väderleksförhållanden.
Först mäts samtliga hål från mätpunkten till mitten av green. Dessa mätnigar justeras
med hänsyn till rull, vind, höjdskillnader mellan tee och green, höjd över havet, doglegs
och tvingande lay-ups. Slaglängder definieras för scratchspelare och bogeyspelare,
herrar och damer.
Bortsett från avstånd påverkas en banas spelegenskaper av hinderfaktorer. Dessa är
topografi (det vill säga lägen i sluttningar), bredden på fairway, möjligheter att träffa
green, möjligheter att rädda sig tillbaka från ett svårt läge och från ruffen, hur pass väl
inbunkrade fairways och greener är, out of bounds och extrem ruff, vattenhinder, träd
(storlek och täthet) samt greenytan.
Samtliga faktorer bedöms per hål för herrar och damer och för både scratch- och
bogeyspelaren. Systemet tillhandahåller tabeller med värden och korrigerande faktorer
baserade på omfattande information som samlats in av USGA.
Banans Banvärde fastställs från banans effektiva spellängd samt hinderfaktorerna över
18 hål. Siffran anges i slag med en decimal och motsvarar den score som kan förväntas av
en scratchspelare.
Bogeyvärderingen fastställs på samma sätt. Den representerar den score som en
bogeyspelare förväntas prestera på en bestämd bana. Eftersom en bana kan skilja sig ifrån
en annan i svårighetsgrad när det gäller bogeyspelare ska spelaren erhålla fler slag på en
bana som är svårare än den andra. Förhållandet mellan course- och bogeyvärdering
kallas Slope Rating. Denna är ett mått på den relativa spelsvårigheten för en ickescratchspelare jämfört med Course Rating. En golfbana som anses ha samma relativa
svårighet för scratch- som bogeyspelare har en Slope Rating på 113.
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2.2 Mätning av bana
Varje hål måste mätas längs med ett horisontellt plan från mätpunkten på varje tee till mitten
av green i enlighet med instruktionerna i USGA:s handbok för banvärdering (kapitel 6

2.3 Banförändringar
När varaktiga förändringar har gjorts på en bana för att öka eller minska dess längd eller
spel-svårighet, måste den anslutna klubben eller annan enhet som ansvarar för klubben i
fråga, anhålla om en ny banvärdering från det nationella förbundet eller
golfdistriktsförbundet.

2.4 Tee
2.4.1 Alla banor måste åtminstone ha en uppsättning tee värderad för båda könen. Det
rekommenderas att tee värderas för både herrar och damer när detta är tillämpligt.
2.4.2 Det får finnas ytterligare tee med reducerade längder för olika kategorier spelare eller
med ökad längd och utmaning för mycket skickliga spelare. Tabellen nedan visar ett exempel
på värderingar och möjliga benämningar.

Banvärdet och Slope Rating
Tee
Mästerskapstee
(svart)
Vit
Gul
Blå
Röd
Orange

Banvärde för
herrar

SR för herrar

Banvärde för
damer

SR för damer

74.9

136

-

-

73.9
72.1
67.9
67.3
64.5

130
128
125
120
104

79.0
73.7
72.7
68.0

140
134
128
125

Anmärkning 1: Färgerna som föreslås i tabellen är endast rekommendationer och andra
beteckningar får användas om det är i enlighet med golfkulturen i landet.
Anmärkning 2: Det rekommenderas att alla tee värderas för herrar där det är praktiskt
genomförbart. För damer är en värdering vanligtvis onödig där den totala längden på banan
överskrider 5800 meter.
Svensk tillämpning: Klubb som har en eller flera tee kortare än damernas standardtee bör i
första hand upplåta banans främsta tee för damer. Tee som avviker mer än 1000 meter från
standardtee kräver en separat värdering
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2.4.3 Samtliga tee måste vara tillräckligt stora för att anses vara en tee i enlighet med Regler
för Golfspel. Alla tee måste ha en fast mätpunkt som bör placeras centralt på den förberedda
teeytan, minst fyra meter från den bakre kanten. Mätpunkten måste alltid vara synlig.
Vägledande kommentar: Juniorgolf
2.4.3
Genom att värdera tee för herrar och damer erhålls ett ypperligt sätt att anpassa banan
till förmågan hos juniorspelare, pojkar och flickor. Eftersom ålder är en avgörande
faktor, särskilt när det gäller avstånd, kan man göra särskilda junior- eller familjetee. En
värdering av dessa tee för herrar och damer bör ge stora möjligheter att erhålla en EGA
Handicap för alla åldersgrupper samt underlätta övergången från en tee till en annan
när spelfärdigheterna utvecklas.

2.5 Par
2.5.1 Par speglar den score som en scratchspelare normalt förväntas göra på ett bestämt hål.
2.5.2 Siffran för par på varje hål måste skrivas vid sidan av varje hål på scorekortet.
2.5.3 Par för varje hål måste fastställas av den anslutna klubben, eller den enhet som ansvarar
för klubben i fråga, (om inte annat har specificerats av det nationella förbundet) i relation till
den uppmätta längden och spelsvårigheten för varje hål och måste ligga inom följande avstånd
i meter för damers respektive herrars standardtee:
Par

Damer

Herrar

3

- - 200

- - 235

4

185 - 385

220 - 450

5

350 - +

415 - +

Exempel: L
genomsnittliga spelsvårighet kan hålet tilldelas par 4 eller 5 (för herrars standardtee).
Anmärkning: Endast i undantagsfall (med det nationella förbundets medgivande), kan par
från standardtee avvika från tabellen här ovan.
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Förklarande kommentar: Betydelsen av par
Par är inte någon speciellt bra måttstock på en golfbanas svårighetsgrad. Två banor som
har samma par kan vara väsentligt olika när det gäller längd och hålens utformning. Till
exempel: banorna A och B byggdes i likartad terräng och med samma relativa
svårighetsgrad.
Bana A: Fyra par 3-hål på 125 meter och fjorton par 4-hål på 270 meter. Den totala
längden är 4280 meter, par 68.
Bana B: Fyra par 3-hål på 200 meter och fjorton par 4-hål på 360 meter. Den totala
längden är 5840 meter, par 68.
Det är uppenbart att scratchspelare kommer att tycka att bana B är mycket mer
svårspelad. Båda banorna har par 68 men CR-värdena skulle kunna ligga någonstans
mellan 63.0 och 71.0.
Eftersom scoren räknas i relation till par justeras spelhandicapen med (CR-par) för bana
A med (- 5) och för bana B med (+ 3).

2.5.4 Par för banan ska inte ses som svårigheten för en scratchspelare. Svårigheten definieras
i Course Rating.

2.6 Period för lägesförbättring
2.6.1 Under den period för lägesförbättring som beslutats av det nationella förbundet, gäller

handicapgrundande förhållanden
Utanför perioden för lägesförbättring, gäller inte handicapgrundande förhållanden när en
nationella förbundet eller
golfdistriktsförbundet har gett sitt samtycke.
Svensk tillämpning:

är den 1 januari till den 31 december.

2.6.2
lättnad på det sätt som framställs i Regler för Golfspel.
2.6.3 En lokal regel som medger lägesförbättring kan införas av tävlingskommittén på en del
av hålen när förhållandena på dessa hål kräver det.
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Vägledande kommentar: lägesförbättring
in handicapronder när spelförhållandena annars inte skulle medge rimligt spel på grund
av ogynnsamma förhållanden på banan, extrem väta eller gyttja.
Perioden för lägesförbättring avser att medge handicapgrundande förhållanden trots
tillämpan
där sådana ogynnsamma förhållanden uppstår varje år, särskilt under vintermånaderna.
Nationella förbund kan besluta om period för lägesförbättring i sina egna länder i enlighet
med vad de bedömer vara nödvändigt på grund av väderförhållanden eller andra
förhållanden, till exempel från 1 november till och med 30 april.
Det finns åtskilliga alternativ för den lokala regeln men lägesförbättring får inte göras
obligatorisk och den lokala regeln bör tillämpas endast när förhållandena motiverar detta.
Det är en vida utbredd missuppfattning att lägesförbättring tillämpas i syfte att skydda
banan. Det handlar snarare om motsatsen med tanke på att spelaren får flytta bollen till en
plats med bra gräsväxt varifrån han sedan slår upp en torva. Eftersom lägesförbättring
strider mot den grundläggande principen att bollen ska spelas som den ligger ska
överdrivet tillämpande av lägesförbättring undvikas.

2.7 Tillåtna justeringar av en uppmätt bana
2.7.1 Varje ansluten klubb, eller den enhet som ansvarar för klubben i fråga, måste alltid
sträva efter att bibehålla längden på sin uppmätta bana för att kunna erbjuda spelarna goda
möjligheter att spela under handicapgrundande förhållanden.
2.7.2 Handicapgrundande förhållanden råder endast om en uppmätt bana har en uppmätt
längd som inte underskrider 2750 meter över 18 hål, eller 1375 meter över nio hål.
2.7.3 Handicapgrundande förhållanden råder inte när längden på den bana som spelas skiljer
sig från längden på den uppmätta banan med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter
över nio hål.
2.7.4 För att bibehålla samma egenskaper på banan som vid banvärderingen, och med
anledning av bestämmelserna i paragraf 2.7.3, får de teemarkeringar som utvisar området för
tees gränser (se Regler för Golfspel, Definitioner) normalt inte placeras mer än tio meter
framför eller tio meter bakom den tillämpliga mätpunkten.
Anmärkning: Detta spelrum på tio meter får överskridas endast under exceptionella
omständigheter. Detta kan endast accepteras om klubben, eller den enhet som ansvarar för
klubben i fråga, på grund av underhållsskäl (eller extrema väderförhållanden), tvingas flytta
teemarkeringarna utanför detta område. Trots det får avvikelsen på 100 meter i paragraf
2.7.3 inte överskridas. Om så sker, råder inte längre handicapgrundande förhållanden.
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2.7.5 Placeringarna av teemarkeringarna ska avpassas så att längden på den spelade banan
på ett ungefär motsvarar dess uppmätta längd från dag till dag. Detta åstadkoms genom att
använda såväl de främre som bakre delarna av tee i enlighet med banans kondition.
2.7.6 Det är tillåtet att använda en provisorisk green per nio hål, under förutsättning att
längden på den spelade banan inte avviker mer än vad som är tillåtet, se 2.7.3.
2.7.7 Klubben, eller den enhet som ansvarar för klubben i fråga, måste meddela
golfdistriktsförbundet när permanenta förändringar görs på banan. Permanenta
förändringar på banan kräver att golfdistriktsförbundet ser över nuvarande banvärdering
samt beslutar huruvida en ny banvärdering är nödvändig.
Vägledande kommentar: Course set-up och underhåll
En golfbana värderas efter sin faktiska spellängd och sin spelsvårighet under normala
spelförhållanden som bör råda under normal högsäsong när det flesta ronderna spelas.
Om längd och/eller spelsvårigheterna förändras kommer scorerna att påverkas och
handicap bli missvisande.
Målet för bankommittén och banpersonalen ska vara att bibehålla
banvärderingsförhållandena så oföränderliga som möjligt genom hela säsongen. Det
lönar sig att ta följande i beaktande:
 Variera svårigheten på flaggplaceringarna, det vill säga, sex svåra, sex
medelsvåra och sex lätta.
 Variera placeringen av teemarkeringarna inom ramen för den uppmätta
längden.
 Behåll de parametrar som erhölls vid värderingen, där de viktigaste är längd,
ruffhöjd, bredden på landningsområdena och snabbheten på greenerna.
 Överväg att ansöka om en tidsbegränsad värdering hellre än att förklara banan
vara icke handicapgrundande om stora reparationer eller ombyggnad har
planerats. En sådan situation kan uppstå om ett hål måste kortas av väsentligt,
provisoriska tee används, bunkrar byggs om och tas ur spel eller om längden på
banan måste minskas med mer än 100 meter. Kontakta golfdistriktsförbundet
för rådgivning.
CBA har skapats i syfte att kompensera då ogynnsamma förhållanden avviker så pass
långvariga perioder av torka kan till exempel påverka rullen på en golfbana. Sådana
förhållanden kan göra banan väsentligt längre eller kortare än normalt. Det kan också
påverka banskötseln. Kraftiga regnskurar kan göra det omöjligt att klippa ruffen på
normalt sätt, långa perioder av torka kan leda till en situation där det överhuvud taget
inte finns någon ruff alls att klippa.
Paragraf 15 i Handbok för USGA:s banvärderingssystem ger bra och detaljerade råd om
hur man bibehåller banvärderingens parametrar och om potentiell inverkan på
banvärderingens värden.
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Del 3. Handicapsättning
3.1 Rättigheter och skyldigheter för ett nationellt förbund
Ett nationellt förbund:

3.1.1 Har behörighet att administrera EGA Handicapregler inom sitt eget land, under EGA:s
övergripande jurisdiktion.
3.1.2 Får inte förändra eller avvika från bestämmelser och specifikationer i EGA
Handicapregler såvida det inte har uppgetts att det nationella förbundet har valfrihet när det
gäller en särskild del av EGA Handicapregler (se bilaga Z). Det främsta skälet är att uppnå
enhetlighet i fråga om tillämpning hos samtliga nationella förbund.
3.1.3 Måste utnämna en kommitté, den nationella handicapkommittén, för att administrera
EGA Handicapregler i det egna landet.
Anmärkning: Den nationella handicapkommittén kan kombineras med den nationella
regelkommittén eller någon annan organisation med liknande kontrollerande uppgifter.
3.1.4 Kan delegera vilken del som helst av sin jurisdiktion till ett golfdistriktsförbund.
Svensk tillämpning: Se avsnitt 3.2.
3.1.5 Måste säkerställa att alla banor som har godkänts av det nationella förbundet för
handicapsättning är ban- och slopevärderade enligt USGA:s banvärderingssystem.
3.1.6 Måste skaffa licens från EGA för att få använda EGA Handicapregler.
3.1.7 Måste säkerställa integriteten för de EGA Handicap som sätts under dess jurisdiktion.
3.1.8 Får ta på sig ansvaret som handicaporgan.
Anmärkning: Om ett nationellt förbund tar på sig ansvaret som handicaporgan ska det också
uppfylla de åtaganden som fastställs i paragraf 3.3 och 3.4, om dessa är tillämpliga.
3.1.9 Har rätt att när som helst erhålla all typ av information som avser handicapsättning
från golfdistriktsförbunden och/eller anslutna klubbar.
3.1.10 Måste lösa varje tvist eller tveksam fråga som hänskjuts till det nationella förbundet.
Dess beslut är slutgiltigt. Om det nationella förbundet inte kan komma fram till ett beslut,
måste det överlämna tvisten eller den tveksamma frågan till EGA:s Handicap- och
Banvärderingskommitté, vars beslut är slutgiltigt.
Anmärkning: När ett nationellt förbund utövar sina befogenheter, måste det acceptera och
tillämpa de korrekta lagenliga tillvägagångssätten.
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3.1.11 Får efter eget gottfinnande upphäva tillämpningen av CBA för en eller flera
handicapgrupper och ge anslutna klubbar denna rätt för enskilda tävlingar (se avsnitt 3.7 och
bilaga Z).
3.1.12 Kan stipulera begränsningar för ronder över nio hål och handicapgrundande
sällskapsronder enligt paragraf 3.6.1 c och paragraf 3.8.
Svensk tillämpning: se paragraf 3.6.1c och avsnitt 3.8 (1-4).
3.1.13 Måste fastställa förfarandet för registrerande av handicapgrundande sällskapsronder,
om tillämpligt.
3.1.14 Måste fastställa period för lägesförbättring.
Svensk tillämpning: Perioden för lägesförbättring är den 1 januari till den 31 december.
3.1.15 Kan kräva ett godkänt regelprov (som inkluderar etikett) innan en spelare tilldelas en
EGA Handicap.
Svensk tillämpning: Godkänt regelprov är inget krav för tilldelning av en EGA Handicap.
3.1.16 Måste fastställa förfarandet för indragning av EGA Handicap i enlighet med paragraf
3.13 och 3.14.
3.1.17 Måste besluta vilket förfaringssätt som en spelare som är missnöjd med ett beslut
under paragraf 3.13 och 3.14, kan åberopa.
3.1.18 Har valmöjlighet att besluta att Tävlingshandicap är en förutsättning för att anmäla sig
till en tävling alternativt för att tas med i resultatlistan.
Svensk tillämpning: Svensk klubb har rätt att kräva att för att tävlare ska tas med i
resultatlistan krävs att spelaren har Tävlingshandicap. Tävlingshandicap erhålles av spelare
som registrerat minst fyra handicapronder föregående år alternativt innevarande år. Spelare
i handicapgrupp 6 har alltid Tävlingshandicap. Spelare som under året erhåller sin första
handicap i någon av handicapgrupperna 1-5 har Tävlingshandicap såväl innevarande år som
nästa år.
3.1.19 Måste granska EGA Handicapen för samtliga spelare med en EGA Handicap på + 1.0 och
bättre för att kunna kontrollera en korrekt anmälan till nationella och internationella
mästerskap som kräver en högsta EGA Handicap.
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Vägledande kommentar:
Syftet med att granskning av spelare med låg handicap
Syftet med att granska spelare med en låg handicap är att säkerställa att deras handicap
har upprätthållits i enlighet med EGA Handicapregler och i synnerhet att samtliga scorer
har registrerats korrekt. För att främja granskningen kräver det nationella förbundet att
alla handicap-organ, som en del av handicaprevideringen, överlämnar samtliga
handicaputdrag för spelare med låg handicap (eliten och spelare med mycket låg
handicap) identifierade av det nationella förbundet enligt paragraf 3.1.19 och alla
ytterligare spelare föreskrivna av det nationella förbundet. Granskningen måste baseras
på jämförelsen mellan dessa förteckningar och ett stort urval scorer från nationella och
internationella tävlingar.
Erfarenheten har visat att spelare med ett ofullständigt handicaputdrag tenderar att ha en
lägre handicap än vad de är berättigade till. Samtidigt som det inte påverkar
slagspelstävlingar scratch, har det en viktig betydelse vid anmälan till prestigefyllda
tävlingar och möjligen också vid beräkningen av CBA. Genom en granskning kan det
nationella förbundet bättre försäkra sig om ett jämt startfält och undvika att skapa
orättvisa åt spelare som lever upp till sina skyldigheter.

3.2 Rättigheter och skyldigheter för ett golfdistriktsförbund
Ett golfdistriktsförbund:

3.2.1 Måste administrera det ansvar som delegerats av dess nationella förbund.
3.2.2 Har rätt att, när om helst, erhålla information relaterad till handicapsättning från
anslutna klubbar under dess jurisdiktion.
3.2.3 Måste utse en kommitté som utför fastställda skyldigheter såsom föreskrivits. Denna
kommitté kan kombineras med en annan kommitté med liknande kontrollerande funktioner
om detta anses lämpligt.
3.2.4 Kan ta på sig ansvaret som handicaporgan om det nationella förbundet så bestämmer.

3.3 Rättigheter och skyldigheter för en ansluten klubb
En ansluten klubb:

3.3.1 Är handicaporgan för alla de medlemmar för vilken den är hemmaklubb och lyder under
det nationella förbundets övergripande jurisdiktion (om tillämpligt) och
golfdistriktsförbundet där så tillämpligt.
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Undantag: Ett nationellt förbund (eller ett golfdistriktsförbund om ansvaret delegerats till
detta) får, om det så önskar, ta på sig ansvaret som handicaporgan för medlemmarna på en
ansluten klubb under sin jurisdiktion.
3.3.2 Måste säkerställa att EGA Handicapregler tillämpas korrekt på klubben. Underlåtenhet
att rätta sig efter detta krav ger det nationella förbundet rätt att återkalla klubbens rätt att
agera som handicaporgan eller ställa sådana villkor som det nationella förbundet finner
lämpligt.
3.3.3 Kan efter eget val förelägga om krav på Tävlingshandicap för att delta i tävlingar.
Anmärkning: Kravet kan gälla alla tävlingar arrangerade på en ansluten klubb eller en
enstaka tävling.
3.3.4 Måste utnämna en handicapkommitté för att utföra de förpliktelser som fastställs i
avsnitt 3.4 samt säkerställa integriteten för de EGA Handicap som utfärdas av klubben.
Denna kommitté får kombineras med en annan kommitté som har en liknande
kontrollerande funktion om detta anses lämpligt.
3.3.5 Är ansvarig för att EGA Handicap upprätthålls i enlighet med de tillvägagångssätt som
framställs i EGA Handicapregler och i enlighet med vilket specifikt tillvägagångssätt som
helst som krävs av det nationella förbundet.
Anmärkning: Alla klagomål som rör tillämpning av EGA Handicapregler, som inte kan lösas
av den anslutna klubben, måste framföras till det nationella förbundet, eller
golfdistriktsförbundet om ansvaret delegerats till detta, som kan välja att utföra en sådan
undersökning som det finner lämpligt. Om det efter en sådan undersökning visar sig att den
anslutna klubben har brutit mot sina skyldigheter, ska den anslutna klubben vända sig till det
nationella förbundet eller golfdistriktsförbundet för instruktion om hur den ska korrigera
problemen. Misslyckande med att lösa problemen kan utgöra skäl för det nationella
förbundet att förklara att handicap på den anslutna klubben inte är giltiga EGA Handicap.
3.3.6 Måste bevara samtliga medlemmars handicaputdrag från åtminstone nuvarande och
föregående kalenderår, om inte det nationella förbundet tar på sig ansvaret för att föra
sådana register.
Svensk tillämpning: SGF har ansvar för att samtliga medlemmars handicaphistorik bevaras i
GIT.

3.4 Rättigheter och skyldigheter för handicapkommittén
Handicapkommittén:

3.4.1 Måste ha listor på vilka spelarnas namn ska antecknas före varje tävlingsrond och
handicapkommittén måste ha tillvägagångssätt för att försäkra sig om att alla scorekort,
inklusive ofullständiga kort, (NR), lämnas in till handicapkommittén.

30

Svensk tillämpning: I Sverige föranmäler spelaren sin rond i GIT vid bokning av starttid i
terminalen på klubben eller till sin markör senast på 1:a tee.
3.4.2 Måste säkerställa att CBA , när den tillämpas, räknas ut i enlighet med avsnitt 3.7 efter
avslutandet av varje rond i en handicaptävling, se också EGA Online - CBA.
3.4.3 Måste säkerställa att varje medlems EGA Handicap registreras på det sätt som det
nationella förbundet kräver och se till att dessa handicap alltid finns tillgängliga.
3.4.4 Måste säkerställa att alla handicapgrundande scorer registreras så fort som möjligt och
att alla EGA Handicap har beräknats korrekt i relation till scorer registrerade i kronologisk
ordning.
3.4.5 Måste, när en spelare byter hemmaklubb, informera den nya hemmaklubben om
dennes EGA Handicap och ställa en kopia på spelarens handicapregister för det nuvarande
och föregående året till denna klubbs handicapkommitté.
Svensk tillämpning: Den nya hemmaklubben kan ta del av spelarens handicaphistorik i GIT.
3.4.6 Måste utöva sin befogenhet att dra in de handicap såsom beskrivs i avsnitt 3.13 och
3.14 samt rättigheten att justera de handicap såsom beskrivs i avsnitt 3.16. Måste också
underrätta spelarna i enlighet med detta.
Anmärkning: När handicapkommittén utövar sina befogenheter måste den acceptera och
tillämpa korrekta och lagenliga tillvägagångssätt.
3.4.7 Har, på dagen då den handicapgrundande tävlingsronden spelas och innan spelet
påbörjas, rätt att förklara en rond i denna tävling som icke handicapgrundande rond på
grund av exceptionellt dåligt väder och/eller dåliga banförhållanden, se också paragraf 3.6.2 i.
Anmärkning: Handicapkommittén bör aldrig beröva en tävling dess status som
handicapgrundande tävling bara för att kringgå bestämmelserna för EGA Handicapregler och
förhindra att scorer räknas i handicapsyfte. En sådan handling strider mot andan i EGA
Handicapregler. Handicapkommittén ska ge spelare möjlighet att lämna in så många
handicapgrundande scorer som möjligt.
3.4.8 Måste, utföra en handicaprevision av samtliga medlemmars EGA Handicap åtminstone
en gång per år men även av någon spelare på begäran, se avsnitt 3.15. Se även EGA Online Handicaprevidering.
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Vägledande kommentar:
Syftet med och sammansättning av handicapkommittén
Administrativ personal och klubbdirektörer på ett ständigt ökande antal klubbar ställs
inför daglig hantering av handicapärenden. För att hjälpa dem med denna uppgift har
Handicapregler 2016-2019 kompletterats med datorbaserade beräkningsmetoder där de
flesta funktioner kan skötas på ett automatiserat sätt. Det är emellertid fortfarande
viktigt för handicapkommittén att vara ansvarig för den korrekta tillämpningen av
paragraferna och särskilt att ha ansvar för handicaprevisionen. Beslutet om vilka
handicap som ska justeras och med hur mycket åvilar handicapkommittén.
Handicapkommittén har den slutgiltiga befogenheten att bestämma huruvida de
handicapgrundande förhållandena har uppfyllts men kan delegera uppgiften till
tävlingskommittén.
Kunskap om EGA Handicapregler och dess syfte är en förutsättning för dess medlemmar;
kommitténs kompetenser bör tryggas enligt en princip som bygger på kontinuitet.
Kommittén med ansvar för handicapsättning (denna kan emellertid också ha andra
ansvarsområden) måste bestå av minst tre medlemmar, helst av båda könen.

3.5 Rättigheter och skyldigheter för spelaren
Spelaren:

3.5.1 Får bara ha en EGA Handicap vilken måste tilldelas och registreras av hans
handicaporgan. Denna handicap gäller överallt där EGA Handicapregler tillämpas.
3.5.2 Måste, om han är medlem i fler än en ansluten klubb, välja en ansluten klubb som sin
hemmaklubb och underrätta såväl denna klubb som övriga klubbar om sitt val.
3.5.3 Får inte byta hemmaklubb på annat sätt än att genom att i förväg meddela bytet, som
endast kan träda i kraft i slutet av ett kalenderår såvida spelaren inte har sagt upp sitt
medlemskap på hemmaklubben, eller de båda anslutna klubbarna går med på att bytet sker i
ett tidigare skede.
3.5.4 Måste, före spelet av en handicapgrundande rond, säkerställa att hans anmälan har
registrerats på det sätt som krävs.
3.5.5 Måste se till att samtliga handicapgrundande scorer, oavsett om dessa fullföljts eller
inte, lämnas in till hans handicaporgan. Om ronden spelas på en annan ansluten klubb än
spelarens hemmaklubb, är spelaren skyldig att rapportera dessa scorer till sin hemmaklubb.
Svensk tillämpning: Kravet på att lämna in scorekortet är tillgodosett när scoren registrerats i
GIT.
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3.5.6 Måste, före deltagande i varje tävling på varje ansluten klubb, se till att tillämpliga
justeringar av hans EGA Handicap har gjorts.
3.5.7 Måste registrera den höjning eller sänkning av sin EGA Handicap som krävs efter en
handicapgrundande rond som ännu inte registrerats på handicaputdraget. Justeringen ska
göras i enlighet med systemet för justering av buffertzonen (CBA) om kännedom om denna
finns. Om CBA inte är känd, ska den justeras mot CBA = 0.
3.5.8 Måste ange sin nuvarande spelhandicap på alla scorekort som lämnas in efter en
handicapgrundande rond (Regler för Golfspel, regel 6-2b). Spelaren bör också, med tanke på
handicapjustering, ange sin nuvarande EGA Handicap på scorekorten, även om ronden spelas
i en scratchtävling.
3.5.9 Måste alltid sträva efter att rätta sig efter syfte och mål med de grundläggande
principerna bakom EGA Handicapregler.

3.6 Handicapgrundande scorer

3.6.1 För att accepteras i handicapsättande syfte måste handicapgrundande scorer uppfylla
följande krav:
Ronden måste spelas under handicapgrundande förhållanden.
Ronden måste spelas på en bana på en ansluten klubb eller en bana godkänd av det
nationella förbundet som värderats i enlighet med USGA:s banvärderingssystem.
Alternativt spelades ronden i ett land utanför det nationella förbundets jurisdiktion, på en
bana värderad i enlighet med USGA:s banvärderingssystem eller i enlighet med CONGU:s
Standard Scratch Score System.
c. Ronden måste bestå av 18 hål. Spelare i handicapgrupp 2-6 räknar också ronder över nio
hål. En rond över nio hål kan inte vara del av en score över 18 hål.
Anmärkning: Det nationella förbundet kan begränsa handicapgrundande scorer över nio
hål för andra handicapgrupper och/eller antalet handicapgrundande scorer över nio hål
som får registreras under ett kalenderår. Ändå, om nationella förbund åberopar dessa
möjligheter rekommenderas de starkt att tillåta 9-hålsronder i den utsträckning som är
nödvändig för spelare, särskilt i handicapgrupperna 4-6, för att registrera tillräckligt
många handicapronder.
Svensk tillämpning: Handicapgrupp 2, 3, 4 och 5 äger rätt att spela handicapronder över
nio hål. Ingen begränsning gäller för antalet handicapronder över nio hål under ett
kalenderår.
d. Ronden måste spelas antingen i en tävling som arrangerades av, i) en ansluten klubb, ii)
ett golfdistriktsförbund, iii) ett nationellt förbund, iv) andra organisationer godkända av
det nationella förbundet eller som en handicapgrundande sällskapsrond, se avsnitt 3.8.
e. Ronder spelade utanför det nationella förbundets jurisdiktion i en tävling som har
arrangerats av en till ett nationellt förbund ansluten klubb eller en annan organisation
som godkänts av det nationella förbundet måste rapporteras.
f. Scoren måste räknas om till poängbogey.
a.
b.
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3.6.2 Oaktat kraven i paragraf 3.6.1, är en score en handicapgrundande score även om:
a.

ronden är annullerad av tävlingsko

b.

ronden är fastställd av justeringen av buffertzonen (CBA)

c.

spelaren är diskvalificerad på grund av acceptabla skäl när det gäller handicapsättning på
det sätt som
handicap-

d.

ronden är spelad med en lokal regel för

e.

ronden är en singelrond i en partävling eller eclectic där spelare som är partners inte
spelar i samma grupp.

f.

spelaren lämnar in en ofullständig score (ett NR) som ligger inom buffertzonen eller bättre.
Se vägledande kommentar om No Return.

g

spelaren underlåter att lämna in en score eller lämnar in en ofullständig score
som
ligger under buffertzonen och tävlingskommittén har beslutat att inte acceptera skälen
för NR. Se vägledande kommentar om No Return.

h.

ronden spelas i en tävling där olika grupper startar ronden från olika tee (det vill säga
kanonstart/shotgunstart).

i.

tävlingen förklaras vara icke handicapgrundande i enlighet med paragraf 3.4.7 men
spelaren bestämde sig för att spela en handicapgrundande sällskapsrond i enlighet med
avsnitt 3.8.

, se avsnitt 2.6.

3.6.3 Oaktat kraven i paragraf 3.6.1 och avsnitt 3.8 (handicapgrundande sällskapsrond) är en
score inte handicapgrundande om:
ronden, om den inte är en handicapgrundande sällskapsrond, som spelas i en tävling som
arrangerades av en tredje part, som inte är godkänd av ett handicaporgan det nationella
förbundet.
b. ronden annulleras på grund av tävlingskommitténs beslut och scoren är ofullständig och
låg under buffertzonen i handicapgrupperna 1-5, eller under 36 poäng i poängbogey i
handicapgrupp 6 (se Bilaga Z).
c. spelaren är diskvalificerad på grund av skäl oacceptabla för handicapsättning på det sätt
ri
a.

d. ronden spelas i en tävling där spelaren spelade tillsammans med en eller flera partners
(undantag partävling, se 3.6.2 e).
e. spelaren beslutar att förklara ronden vara en NR och tävlingskommittén beslutar att
acceptera skälet för den avbrutna scoren. Se vägledande kommentar om No Return.
f. ronden spelas som en del av en Pro-Am-tävling.
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Vägledande kommentar:
Godkända handicapronder i händelse av diskvalifikation
I enlighet med paragraf 3.6.2 c kan bara vissa handicapgrundande scorer, för vilka
spelaren har diskvalificerats, accepteras för handicapjustering. Detta gäller generellt när
en score kan fastställas trots diskvalifikation för tekniska överträdelser av reglerna.
En justerad score kan behöva beräknas. För att kunna tillämpa ett resultat som
åstadkommits i enlighet med a till h här nedan för handicapsättning, måste
handicapkommittén noggrant undersöka alla detaljer.
Anmärkning: Alla pliktslag måste tas med i beräkningen liksom den korrekta handicapen
samt resultatet på samtliga hål.
a. Regel 3-4: Spelaren vägrar att tillämpa en regel i slagspel (inklusive poängbogey och
bogey-tävling) vilket påverkar en annan spelares rättigheter.
b. Regel 6-2b: Den handicap som markerats på scorekortet är högre än den han är
berättigad till. Den korrekta handicapen ska användas för att räkna ut den justerade
scoren.
c. Regel 6-3: Spelaren underlåter att slå ut på första tee på den av tävlingskommittén
utsatta starttiden men lämnar likväl in sitt scorekort.
d. Regel 6-6b: Scorekortet har inte signerats av spelaren eller markören såvida inte
markören har tungt vägande skäl för att inte skriva under scorekortet.
e. Regel 6-6d: Angiven score är lägre än aktuell score på ett hål.
f. Regel 6-7: Tävlaren fördröjer spelet vid upprepade tillfällen.
g. Regel 6-8: Tävlaren avbryter spelet.
h. Regel 14-3b: Användande av hjälpmedel för avståndsmätning.
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Vägledande kommentar:
Icke godkända handicapronder i händelse av diskvalifikation
Resultat som har blivit diskvalificerade på grund av tekniska överträdelser när det inte
går att fastställa hur stor fördel spelaren kan ha tillskansat sig genom att bryta mot en
regel accepteras inte för handicapsättning:
a. Regel 1-2: Allvarligt brott mot regeln när det gäller att avsiktligt vidta åtgärder för
att påverka sin bolls rörelse eller förändra de fysiska förutsättningarna.
b. Regel 1-3: Tävlare kommer överens om att åsidosätta en regel för att undvika plikt.
c. Regel 4-1, 4-2, 4-3 och 4-4: Användande av en eller flera klubbor som inte
överensstämmer med, eller användande som på annat sätt bryter mot reglerna.
d. Regel 5-1 och 5-2: Användande av en boll som inte överensstämmer med, eller
användande som på annat sätt bryter mot reglerna.
e. Regel 6-4: Användande av mer än en caddie (vilket leder till diskvalifikation).
f. Regel 7-1b: Övning på tävlingsbanan på dagen för och före tävlingen.
g. Regel 11-1 eller 14-3: Användande av en otillåten peg, konstlade hjälpmedel eller
ovanlig utrustning (utom en avståndsmätare).
h. Regel 22-1: Överenskommelse om att inte lyfta en boll som kan vara till hjälp för
någon tävlare.

Vägledande kommentar: No Return
Varje spelare som deltar i en handicapgrundande tävling förväntas fullfölja ronden.
Ett icke inlämnat scorekort (NR) indikerar en rond som inte har fullföljts och/eller för
vilken inget scorekort har lämnats in och dessutom, endast i slagspel, när ingen score har
noterats på ett eller flera hål, av någon anledning som spelaren anger.
Alla resultat som har presterats i en handicapgrundande rond eller i en
handicapgrundande sällskapsrond måste lämnas in oavsett om de är fullständiga eller
inte. I händelse av en NR för handicapjusterande syfte, ska handicapkommittén först och
främst överväga huruvida spelaren hade möjlighet att lämna in scorekortet eller inte. Om
han inte hade det, och om detta berodde på skada eller speciella förhållanden på banan,
ska scoren förklaras som icke handicapgrundande, såvida spelarens resultat inte redan
låg inom buffertzonen eller bättre vid tillfället. Om spelaren hade möjlighet att fullfölja
ronden men valde att inte göra det, ska handicapkommittén antingen tillämpa det
faktiska antalet slag (justerad score i enlighet med paragraf 3.6.2 f) eller höja handicapen
med 0,1, se paragraf 3.6.2g.
Eftersom ett ofullständigt scorekort och en NR kan resultera i att spelarens handicap höjs,
har handicapkommittén rätt att anse den som icke handicapgrundande i de fall spelaren
endast hade möjlighet att spela några hål. Avsnitt 3.13 och 3.14 i EGA Handicapregler ger
möjlighet att överväga disciplinära åtgärder om kommittén är övertygad om att ett
scorekort inte har lämnats in för att på så sätt otillbörligt manipulera EGA
Handicapregler. Inga scorekort ska delas ut till spelare där det är uppenbart att dagsljuset
inte kommer att räcka till för att fullfölja ronden.
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3.7 CBA (Justering av buffertzonen)
3.7.1 Om CBA tillämpas (se bilaga Z) ska med undantag för tävlingar över nio hål, CBA
beräknas efter varje avslutad handicap-grundande tävlingsrond enligt det förfaringssätt
som specificeras i EGA Online - CBA.
3.7.2 Endast spelare i handicapgrupp 1-4 ska tas med i beräkningen för CBA. Det beräknade
CBA-resultatet ska emellertid tillämpas på spelare i handicapgrupperna 1-5.
Svensk tillämpning: Spelare som saknar Tävlingshandicap ska inte inkluderas i CBAberäkningen.
3.7.3 CBA-värdena är +1, 0, -1, -2, och -2& RO (Reduction Only, det vill säga endast sänkning). När beräkningen indikerar att de inlämnade scorerna är -2&RO, tillämpas en justering
med -2 i buffertzonen för att bestämma vilka scorer som leder till handicapsänkning.
3.7.4 En CBA-justering innebär en justering av buffertzonen uppåt eller nedåt med lika
många poäng. Detta får till följd att spelarens buffertzon justeras uppåt eller nedåt.
Handicapen justeras i enlighet med paragraf 3.12.3 till 3.12.10 efter tillämpande av CBA.
Exempel: En spelare i handicapgrupp 1 lämnar in en score på 33 poäng och CBA beräknas till
-2. Hans buffertzon skulle normalt ligga mellan 35 och 36, men hamnar nu på 33 till 34 och
därmed förblir handicapen oförändrad.
3.7.5 För att beräkna CBA måste tävlingen ha ett startfält på minst tio (10) spelare i
handicapgrupp 1-4.
3.7.6 Om en tävling spelas över fler än en dag måste separata CBA-värden beräknas för varje
dag.
3.7.7 Två tävlingar på samma dag får läggas ihop för att beräkna CBA när tävlingsformerna är
jämförbara.
Exempel: Klubbmästerskap i slagspel spelas under samma dag för herrar, damer och juniorer.
De tre tävlingarna får kombineras för att beräkna en CBA.
3.7.8 Om ronden har annullerats av tävlingskommittén av vilket giltigt skäl som helst, räknas
bara scorer inom eller bättre än buffertzonen (se 3.6.2 a, 3.6.3 b) och CBA är då lika med 0.
3.7.9 Det nationella förbundet har rätt att välja (se bilaga Z) att CBA inte ska gälla för alla eller
utvalda handicapgrupper. Det nationella förbundet kan överlåta denna rättighet till anslutna
klubbar att gälla för utvalda tävlingar.
Svensk tillämpning: I Sverige beräknas CBA för tävlingsronder över 18 hål som administreras
i GIT Tävling. Det beräknade CBA-resultatet tillämpas på spelare i handicapgrupperna 1-5.
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Förklarande kommentar: Computed Buffer Adjustment (CBA)
Syfte

USGA:s

USGA:s banvärdering måste återspegla förhållanden

emellertid att ronder spelas när varken väder- eller banförhållandena är normala och enligt
EGA Handicapregler påverkas handicapen direkt av sådana ronder. CBA-beräkningen
utvecklades i syfte att kunna avgöra när förhållandena avviker så mycket från de normala,
i handicapsättande syfte, för att närma sig de värden som skulle ha gällt under normala
förhållanden.
Målscore
För beräkning av CBA kontrolleras normala förhållanden genom att undersöka den procent
spelare inom varje handicapgrupp som presterat inom buffertzonen. Resultatet jämförs med
vad som borde ha förväntats under normala förhållanden varefter beslut tas huruvida någon
kompensation är nödvändig för att scorerna ska kunna användas i handicapjusterande syfte.
Denna kan vara uppåt eller nedåt, och när förhållandena är extrema beslutas att tävlingen
bara gäller för sänkning (RO).
Buffertzoner
Kompensationen utförs med en förskjutning av buffertzonen medan spelarens score förblir
densamma. En förskjutning av buffertzonen kommer att påverka den effekt som spelarens
score har på hans handicap när den matas in i systemet.
Exempel: En spelare i handicapgrupp 3 (buffertzon 33-36) får 32 poäng och CBA = -1 (sämre
förhållanden än normalt). Ingen justering av spelarens EGA Handicap. Buffertzonen blir 3235. Om spelaren hade fått 36 poäng hade handicapen sänkts med 0,3.
Betydelsen av CBA
Eftersom CBA bygger på en jämförelse av scorer mot förväntade resultat från spelare i
handicapgrupperna 1 4, kan det hända att en tävling med ett stort antal spelare under
utveckling, alternativt spelare med för låga handicap, producerar ett otillförlitligt utfall. Det
är orsaken till att spelare med högre handicap inte tas med i beräkningen. Om t.ex. ett stort
antal nybörjare under utveckling deltar i en tävling kan det hända att CBA pekar på +1 även
under ganska normala, eller till och med sämre, förhållanden.
Spelare med för låg handicap kommer att ha motsatt påverkan, vilket går tvärt emot vad som
borde hända, justering uppåt av de (felsatta) handicapen. Dessa effekter visar att det är av
största vikt att korrekt tillämpa handicaprevisionen (se paragraf 3.15) och handicapjustering
baserad på allmän spelstandard (se avsnitt 3.16).
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3.8 Handicapgrundande sällskapsrond
3.8.1 En handicapgrundande sällskapsrond som uppfyller villkoren i paragraf 3.8.2, 3.8.3,
3.8.4 och 3.8.5, räknas i handicapsättande syfte.
3.8.2 Ett nationellt förbund måste fastställa vilka villkor som gäller för att få spela en
handicapgrundande sällskapsrond (se bilaga Z) och kan begränsa antalet handicapgrundande
sällskapsronder.
Svensk tillämpning: Det finns ingen begränsning för antalet handicapgrundande
sällskapsronder i handicapgrupperna 2-6.
3.8.3 Spelare får endast lämna in scorer från handicapgrundande sällskapsronder som
spelats på banor där det nationella förbundet tillåter inlämnade av scorer från
handicapgrundande sällskapsronder.
Anmärkning: Spelaren kan t.ex. begränsas till sin hemmabana. Spelaren får lämna in högst
en handicapgrundande sällskapsrond över 9 hål per dag.
Svensk tillämpning: Handicapgrundande sällskapsrond kan spelas utan begränsning med
avseende på bana.
3.8.4 Endast spelare med EGA Handicap i handicapgrupp 2 6 får använda sig av
handicapgrundande sällskapsronder för handicapsättning.
Anmärkning 1: Det nationella förbundet kan undanta vilken som helst av
handicapgrupperna 2-6 från möjligheten att lämna in en handicapgrundande sällskapsrond i
handicapgrundande syfte, men nationella förbund rekommenderas starkt att tillåta
handicapgrundande sällskapsronder i den utsträckning som är nödvändig för spelare,
särskilt i handicapgrupperna 4-6, för att registrera tillräckligt många handicapronder.
Svensk tillämpning: Handicapgrundande sällskapsrond gäller för handicapgrupp 2-6. För
handicapgrupp 1 gäller att spelare som inte hade minst fyra registrerade handicapronder
föregående år har rätt att komplettera sina tävlingsronder innevarande år upp till totalt fyra
stycken handicapgrundande sällskapsronder för att erhålla Tävlingshandicap för
innevarande år.
Anmärkning 2: Trots ovanstående begränsning måste ett nationellt förbund, som infört en
möjlighet för klubbar att ställa krav på Tävlingshandicap för att få delta i tävling alternativt
tas med i resultatlistan, tillåta en spelare som fråntagits möjligheten att använda sig av
handicapgrundande sällskapsrond, i syfte att få en Tävlingshandicap.
3.8.5 Spelaren måste föranmäla den handicapgrundande sällskapsronden som sådan innan
han påbörjar ronden. Anmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9 eller 18 hål)
samt andra uppgifter som krävs av spelarens nationella förbund.
Svensk tillämpning: Som föranmälan godkänns även att spelaren informerar sin markör på
1:a tee.
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3.8.6 Spelaren måste anteckna samma uppgifter som nämns i paragraf 3.8.5 på sitt scorekort
och han måste lämna in scorekortet undertecknat av såväl markören som honom själv.
Svensk tillämpning: Kravet på att lämna in scorekortet är tillgodosett när den registrerats i
GIT.
3.8.7 Om spelaren, efter att ha föranmält en handicapgrundande sällskapsrond, inte
registrerar resultatet, kommer en NR att registreras.
3.8.8 En spelares EGA Handicap kan inte sänkas till en handicapgrupp som undantagits från
att spela en handicapgrundande sällskapsrond.
Exempel 1: En spelare med EGA Handicap 4,7 spelar en handicapgrundande sällskapsrond
på 41 poäng. Hans EGA Handicap kommer bara att sänkas med 0,2 till 4,5 och inte med 0,7.
Exempel 2: När det nationella förbundet inte tillåter handicapgrundande sällskapsrond för
spelare i handicapgrupp 2 och en spelare med en EGA Handicap på 12,0 spelar en
handicapgrundande sällskapsrond på 41 poäng kommer hans EGA Handicap endast att
sänkas med 0,5 till 11,5 och inte med 1,2.

Förklarande kommentar: Handicapgrundande sällskapsronder
EGA:s handicapsystem bygger (liksom andra handicapsystem) på förutsättningen att
varje spelare lämnar in tillräckligt många scorer för att tillhandahålla ett rimligt underlag
för sin spelstyrka.
Även om handicapkommittéer kan anse att det under spelsäsongen finns ett rikligt utbud
av möjligheter att deltaga i golftävlingar har erfarenheten visat att många spelare har
svårt att lämna in tillräckligt många scorer för att upprätthålla en handicap som speglar
deras allmänna spelstandard. Detta kan bero på:
- arbete eller familjeåtaganden som hindrar spelaren från att delta i tävlingar.
- svårt att få passande starttider på önskade dagar.
- minskande lust att spela tävlingsgolf på regelbunden basis.
Handicapgrundande sällskapsrond har skapats för att tillhandahålla ett sätt att
komplettera tävlingsscorer i handicapsättande syfte. Avsikten är att öka den ibland
sparsamma faktamängden från tävlingsgolf och göra det möjligt för spelare att registrera
fler handicapronder. Eftersom åtagandet att lämna in en score, bra eller dålig, görs innan
ronden påbörjas och handicapförhållanden måste gälla kan den handicapgrundande
sällskapsronden formellt jämföras med en tävlingsrond. Det bör likväl noteras, att CBAberäkningen inte är tillämplig i samband med handicapgrundande sällskapsrond. Det är
föga troligt att spelare som går ut för att spela en handicapgrundande sällskapsrond
avsiktligt skulle välja en typisk CBA -2 dag.
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3.9 EGA spelhandicap; Spelhandicap
3.9.1 Spelhandicap är det antal handicapslag som en spelare får ifrån en viss tee på den bana
som spelas.
3.9.2 Om spelhandicapen
handicapslag till banan, med början på hål med handicapindex 18.
3.9.3 En spelares spelhandicap bestäms genom att tillämpa hans EGA Handicap på
nedanstående formel för spelhandicap:
a) Formeln för spelhandicap för handicapgrupperna 1-5 är:
Spelhandicap = EGA Handicap x (SR / 113) + (CR-Par)

Anmärkning: Spelhandicapen uttrycks i heltal. 0,5 avrundas uppåt. Det betyder att -0,5 [=
scratch] och -1,5 [
1,5] till b) Formeln för spelhandicap för handicapgrupp 6 är:
Spelhandicap = EGA Handicap + Spelhandicapdifferentialen

3.9.4 För en rond över nio hål kan ett nationellt förbund välja att beräkna spelhandicap på ett
alternativt sätt med utgångspunkt från CR och SR beräknade för nio hål, se nedan:
a) Formeln för spelhandicap för handicapgrupperna 2-5 är:
Spelhandicap = EGA Handicap x 9-hål SR / 113 + (9-hål CR
2

9-hål Par )

2

Exempel 1: En spelares EGA Handicap är 11,8. Han spelar de första nio hålen på en bana från
gul tee.
Gul tee herrar
18 hål

Första 9

Andra 9

Banvärde

72.4

35.8

36.6

Slopevärde

127

122

132

Par

72

35

37

Handicapslag

14

7*

6*

* Spelhandicaperna för två 9-hålsronder, om man summerar dem, behöver inte
nödvändigtvis bli densamma som spelhandicapen för 18 hål. Detta beror på att relationen
mellan CR, SR och Par kan skilja sig mellan de två 9-hålsslingorna.
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Antalet handicapslag spelaren erhåller är:

Spelhandicap = 11.8 x 122 / 113 + (35.8 2
a) Formeln för spelhandicap för handicapgrupp 6 är:
Spelhandicap ( Handicapgrupp 6) = EGA Handicap + 9-hål Spelhandicapdifferentialen
2
Exempel 2: En spelares EGA Handicap är 40. Han spelar desamma första nio hålen som i
exempel 1. Från denna tee, är spelhandicapen 20 för EGA Handicap 36.0, och därför är
spelhandicapdifferentialen för dessa 9 hål (se Definitioner) 2 (20-18).
Spelhandicap = 40 + 2 = 22
2
Svensk tillämpning: I Sverige anges alltid värderingen över 18 hål. Vid handicaprond fördelas
spelhandicapen över 18 hål. Vid spel över nio hål beräknas alltså poängen i poängbogey med
hjälp av fördelningen av spelhandicapen över 18 hål.
3.9.5 En spelares spelhandicap kan också bestämmas genom att tillämpa hans EGA Handicap
på en slopetabell för en nio- eller 18-hålsbana, se bilaga B.
3.9.6 Reducerad spelhandicap är det antal handicapslag som en spelare får (eller ger) i en
handicap-tävling. Det är den procentuella del av spelhandicapen som tävlingskommittén har
bestämt.
3.9.7 Handicapslag fördelas hål för hål i enlighet med handicapindex på scorekortet. I en 9hålstävling fås slagen i enlighet med tillämplig handicapindex.
Exempel: När en spelare får sju slag i en i en niohålstävling (med jämna handicapindex) får
han slag på de hål som har handicapindex, 2, 4, 6, 8, 10, 12 och 14.
3.9.8 En EGA Handicap kan omvandlas till en spelhandicap som är högre än handicapgränsen.
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Förklarande kommentar: Plushandicap
Golfhandicap var ursprungligen avsedd för slagspel. Den fastställdes enligt förhållandet till
scratchspelaren och var slag som spelaren fick dra av ifrån sin score. När det blev
nödvändigt att handicapsätta en spelare som visat att han var bättre än den teoretiske
scratchspelaren, hellre än att då justera scratchspelarens handicap samt alla andra
spelares handicap uppåt i listan, godkändes konceptet med att lägga till slag till en score
och sådana handicap fick benämningen plushandicap. När en nettoscore fastställs genom
att dra ifrån en spelares handicap ifrån bruttoscoren, blir plushandicapen matematiskt en
negativ siffra och läggs därför till bruttoscoren. Så låga handicap som plus 5 har erhållits.

Förklarande kommentar: Niohålsronder
Det finns en viss likhet med handicapgrundande sällskapsronder i resonemanget om
införande av niohålstävlingar och handicapgrundande sällskapsronder över nio hål. Än
en gång, för att svara upp mot kraven från arbete och familjeliv eller bristande fysisk
förmåga, har niohålsscorer införts för att tillhandahålla fler möjligheter att lämna in
scorer från handicap-grundande ronder.
Sedan införandet har handicapgrundande ronder över nio hål blivit mycket populära i
många länder, där de ibland har uppgått till 30% av samtliga ronder för en särskild grupp
av spelare, såsom seniorer och deltagare i kvällstävlingar med begränsat utnyttjande av
dagsljuset.
Den traditionella golfronden, det vill säga över 18 hål, anses emellertid fortfarande vara
det bästa formatet för att sätta handicap.
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3.10 Poängbogey
3.10.1 För handicapsättning måste alla handicapgrundande scorer räknas om till poängbogey
baserat på en reducerad spelhandicap av 100% x spelhandicap.
3.10.2 För handicapsättning ges poäng i poängbogey i relation till par på varje hål enligt
följande:
Nettoscore på ett hål
Poäng
Mer än ett över par eller No Return
0
Ett över
.
1
2
Ett under par
3
Två under par
4
Tre under par
....................... 5
Fyra under par
6
3.10.3 Spelaren måste lägga till 18 poäng till ett resultat över nio hål för att få en
handicapgrundande score som kan registreras på hans handicaputdrag. Handicapgrundande
scorer över nio hål måste klart kunna identifieras i spelarens handicaputdrag, se bilaga A.
3.10.4 Om det är tillämpligt (se bilaga Z) måste CBA beräknas efter varje färdigspelad rond i
en tävling över 18 hål genom att följa den metod som fastställs i EGA Online - CBA.
3.10.5 Varje score i en handicapgrundande par/bogeytävling måste räknas om till
poängbogey genom att lägga till 36 poäng till spelarens slutresultat.
Exempel:
2 under
:
-2
+36
=
34 poäng
5 över
:
+5
+36
=
41 poäng
All square :
0
+36
=
36 poäng
3.10.6 Under normala förhållanden går en spelare exakt på sin handicap när han lämnar in en
score på 36 poäng i poängbogey.
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Förklarande kommentar: Poängbogey
Syftet med att tillämpa poängbogeymetoden för handicapsättning är att minska påverkan
av en synnerligen dålig score på ett hål som inte med rätta speglar spelarens allmänna
spelstandard.
Detta begränsar påverkan resultatet på ett dåligt hål har på en totalscore för
handicapberäkning. Det gör också att en NR på ett hål i en slagspelstävling kan omvandlas
till en score i handicapsättande syfte. Andra handicapsystem tillämpar liknande metoder
Poängbogeyresultat är ett mått på en prestation gentemot par. Systemet har utformats så
att en spelare som går på sin handicap scorar 36 poäng på 18 hål i poängbogey. EGA
Handicapregler justerar handicap genom att fastställa prestation gentemot banvärdering
så att antalet erhållna slag inkluderas i formeln för EGA spelhandicap (CR-Par). Detta för
att ge utrymme för alla skillnader mellan banvärdering och Par, så att en spelare som
spelar på sin handicap scorar 36 poäng.

3.11 Erhållande av EGA Handicap
3.11.1 En EGA Handicap kan bara erhållas av en medlem i en ansluten klubb, en individuell
medlem av ett nationellt förbund, eller en individuell spelare vars handicap registreras och
administreras av ett nationellt förbund.
3.11.2 Högsta EGA Handicap är 54 för både herrar och damer. En EGA Handicap kan
omvandlas till en spelhandicap som överskrider denna siffra.
Anmärkning: Ett nationellt förbund får begränsa handicapgrupp 6 till 45.
3.11.3 För att få en EGA Handicap måste en spelare lämna in minst ett poängbogeyresultat
över 18 eller två 9-hålsresultat. Det rekommenderas starkt att den första handicapen som
erhålls enligt denna paragraf sätts av handicapkommittén och vid behov bör en justering på
allmän spelstandard enligt Avsnitt 6.16 göras.
3.11.4 Ronder som ska räknas för att erhålla en EGA Handicap måste spelas på spelarens
hemmaklubb eller någon annan bana som accepterats och godkänts av hans handicaporgan.
En spelare som inte är medlem på en ansluten klubb måste spela dessa ronder under
handicapgrundande förhållanden på en bana på en ansluten klubb eller någon annan bana
som accepterats och godkänts av det nationella förbundet i enlighet med eventuella
ytterligare föreskrifter från det nationella förbundet. Varje score måste signeras av markören
och spelaren.
Svensk tillämpning: I Sverige godkänns alla banor som har en godkänd banvärdering enligt
USGA eller tillämpar CONGU:s SSS-system.
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Den spelhandicap som en spelare får under denna rond är:
54 + Spelhandicapdifferentialen

Den spelhandicap som en spelare får för en niohålsrond på klubb som har CR och SR
beräknade för nio hål är:
54/2 + 9-hål Spelhandicapdifferentialen

Denna siffra kan också fås fram genom att tillämpa högsta EGA Handicap i Tabellen för
spelhandicap på den bana som spelas.
Svensk tillämpning: I Sverige anges alltid värderingen över 18 hål. Vid handicaprond fördelas
spelhandicapen över 18 hål.
3.11.5 Den första EGA Handicapen måste beräknas på basis av de poängbogeyscorer som har
lämnats in. Om scoren erhölls över nio hål, ska 18 poäng adderas till de båda
poängbogeyresultaten, för att få fram den bästa scoren:
Första EGA Handicap = 54 - (PB-resultat - 36 )
Svensk tillämpning: I Sverige sänks spelarens handicap i två steg. Först till EGA Handicap och
därefter beroende av hur många poäng som finns kvar enligt beräkningen i paragraf 3.12.7
till en lägre handicap.
3.11.6 Handicapkommittén kan tilldela en spelare en lägre första EGA Handicap om den har
skäl att anse att en lägre EGA Handicap är mer skälig med tanke på spelarens allmänna
spelstandard. I exceptionella fall kan en högre EGA Handicap tilldelas än vad scoren anger.
3.11.7 Det nationella förbundet har valmöjlighet att kräva att en spelare endast tilldelas en
EGA Handicap under förutsättning att han eller hon godkänts i ett prov på regler och etikett.
Svensk tillämpning: Svenska Golfförbundet kräver inte att en spelare som tilldelas en EGA
Handicap har godkänts på ett kunskapsprov.
3.11.8 En spelare utan handicap får inte tilldelas en EGA Handicap i handicapgrupp 1 utan
skriftligt intyg från det nationella förbundet eller sanktionerat golfdistriktsförbund.
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Vägledande kommentar: Tilldelning av första handicap
Motivet för att tilldela en spelare en EGA Handicap enligt Avsnitt 3.11 så fort denne
registrerat minst ett poängbogeyresultat över 18 hål (eller två över 9 hål), är att göra
handicapsystemet tillgängligt för så många spelare som möjligt för att därigenom främja
golfspelet. Det ger också nya spelare möjlighet att omedelbart kunna övervaka
utvecklingen av den egna prestationen.
Tillvägagångssättet som anges i Paragraferna 3.11.4-3.11.5 syftar till att fastställa ett
ungefärligt värde motsvarande, eller lägre än, scoren från ronden. Allteftersom spelare
registrerar ytterligare scorer blir det möjligt att utveckla en bättre förståelse för deras golf
förmåga. Systemet ger det nationella förbundet rätt att ge valmöjlighet att ställa krav på
EGA Handicap för att få delta i tävlingar.
Handicapkommittéer rekommenderas att noga övervaka hur spelare som nyligen fått sin
första handicap utvecklas och att vid behov göra en Handicaprevision. När en spelare har
registrerat åtta scorer, är det möjligt för handicapkommittén att göra en handicaprevision
(se Avsnitt 3.15).
Statistisk sett skulle tilldelning av första EGA Handicap baserad på åtta scorer
tillsammans med en Handicaprevison enligt Avsnitt 3.15 kunna ge en första handicap i
överensstämmelse med systemet. Det måste dock betraktas som omöjligt att kräva så
många scorer av en spelare som är angelägen om att snabbt som möjligt få tillgång till EGA
Handicapregler.
Det är värt att notera att Handicapkommittén får tilldela en första EGA Handicap annat än
med stöd av paragraf 3.11.5 om den har skäl att tro att en sådan handicap är mer
rättvisande för spelarens förmåga.
Följande faktorer kan beaktas:
- Tidigare spelhistorik och varje lägre handicap som tidigare hafts på hemmaklubben
eller någon annan klubb. Detta är av största vikt.
- Tidsperiod under året och rådande väderförhållanden när scorerna presteras.
- Information ifrån andra spelare.
- En handicap som hafts under ett annat handicapsystem.
- Annan väsentlig idrottsprestation.
- Tilldelning av en första handicap i handicapgrupperna 2 eller 3 kan indikera på
tidigare erfarenhet om det inte finns andra uppenbara anledningar.
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3.12 Förändring av handicap
3.12.1 Registrering av handicapgrundande scorer måste göras med utgångspunkt från poäng.
Handicapkommittén måste registrera spelarens handicapgrundande scorer i kronologisk
ordning.
3.12.2 En spelares handicaputdrag (exempel i bilaga A) måste innehålla:
a. datum för ronden
b. information om var någonstans ronden spelades
c. scoren och typ av rond (niohålsronder och 18-hålsronder måste klart identifieras)
d. CBA, om tillämpligt, (se bilaga Z)
e. resultatet omräknat till poängbogey
f. den reviderade EGA Handicapen
g. övrig information som kan komma att krävas av det nationella förbundet, till exempel
banvärdet, Slope Rating, par.
Anmärkning: Justerade (handicap)ronder är poängbogeyresultat beräknade av
handicapkommittén baserade på resultatet från en niohålsrond, en diskvalifikation eller en
NR, se avsnitt 3.6.
3.12.3 Om en spelare lämnar in en handicapgrundande score inom sin tillämpliga buffertzon
förblir hans EGA Handicap oförändrad.
3.12.4 Om en spelare lämnar in en handicapgrundande score med färre poäng än hans
buffertzon eller lämnar in en NR höjs hans EGA Handicap med 0,1 för handicapgrupp 1 till 5.
Anmärkning: Särskilda förutsättningar kan gälla där det nationella förbundet valt att
behandla spelare i handicap grupp 4 och/eller 5 på samma sätt som spelare i handicapgrupp
6, se bilaga Z. Gäller ej Sverige.
3.12.5 Om en spelare lämnar in en handicapgrundande score med fler poäng än inom sin
buffertzon sänks hans EGA Handicap med ett steg per poäng utöver buffertzonen. Hur stor
sänkningen blir per poäng bestäms av hans handicapgrupp.
Anmärkning: Handicapjusteringar baserade på tävlingsscorer över 18 hål (paragraf 3.12.4,
3.12.5 och 3.12.6) tillämpas sedan buffertzonen har justerats i enlighet med CBA-förfarandet,
se beskriven i avsnitt 3.7.
3.12.6 EGA Handicap måste justeras som beskrivs nedan:
Anmärkning: Speciella förutsättningar kan gälla för handicapgrupperna 4 och/eller 5, se
bilaga Z.
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18-hålsscorer

9-hålsscorer

Poäng i
poängbogey
under
buffertzonen:
endast höjning

plus - 4.4

35 36

-

0.1

0.1

2

4.5 - 11.4

34 36

35 - 36

0.1

0.2

3

11.5 - 18.4

33 36

35 36

0.1

0.3

4

18.5 - 26.4

32 36

34 36

0.1

0.4

5

26.5 - 36.0

31 36

33 36

0.1

0.5

6

37-54

-

-

-

1*

Handicap
grupp

EGA
Handicap

1

Buffertzon

Minskning
för varje
poäng över
buffertzonen:

*I handicapgrupp 6 minskas med ett helt slag för varje poäng över 36 poäng.
Exempel:
Om en spelare med handicap 11,2 lämnar in en poängbogeyscore på 32 poäng, höjs hans
handicap till 11,3. Om han sedan lämnar in en score på 42 poäng, sänks hans handicap med
(42-36) x 0,2 = 1,2, och hans EGA Handicap blir 10,1.
3.12.7 När en spelares EGA Handicap ska sänkas från en högre handicapgrupp till en lägre
handicapgrupp, måste den sänkas enligt den högre handicapgruppen fram tills dess att hans
EGA Handicap för honom in i den lägre gruppen, inom vilken EGA Handicapen sedan sänks
enligt den lägre handicapgruppen till rätt nivå.
Exempel:
Om en spelare med handicap 19,1 (handicapgrupp 4) lämnar in en poängbogeyscore på 42
poäng, sänks hans EGA Handicap enligt följande:
19,1 (2 x 0,4) = 19,1 0,8 = 18,3, vilket för honom ner i handicapgrupp 3, där handicapen nu
sänks med 0,3 per poäng vilket ger 18,3 (4 x 0,3) = 18,3 1,2 = 17,1.
3.12.8 Höjningar och sänkningar av en spelares EGA Handicap måste göras och registreras
av handicaporganet så snart som det är praktiskt möjligt.
Anmärkning: Det är spelarens ansvar att höja och sänka sin EGA Handicap när så krävs efter
en handicapgrundande rond där scoren ännu inte har hunnit registrerats i hans
handicaputdrag, se paragraf 3.5.7.
3.12.9 En spelares EGA Handicap kan inte sänkas genom spel av en handicapgrundande
sällskapsrond till en handicapgrupp som har undantagits från att spela handicapgrundande
sällskapsronder.
3.12.10 En spelares EGA Handicap kan inte sänkas genom en 9-håls handicapgrundande
score till en handicapgrupp som inte har rätt att lämna in 9-hålsscorer.
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3.13 Indragning och förlust av handicap
3.13.1 En spelares nationella förbund eller handicaporgan kan dra in en spelares handicap om
han, enligt dess uppfattning, medvetet har underlåtit att rätta sig efter de krav som ställs av

EGA Handicapregler.
3.13.2 Om handicapkommittén, efter vederbörlig undersökning, med säkerhet konstaterar
att en spelare har underlåtit att rapportera (lämna in) handicapgrundande scorer, kan
spelarens EGA Handicap dras in under så lång tid som handicapkommittén anser lämpligt i
syfte att skaffa nödvändig information för att återinsätta och justera spelarens handicap.
3.13.3 Spelaren måste underrättas om indragningsperioden och om alla andra uppsatta
villkor. Ingen spelares handicap får dras in utan att först ge spelaren möjlighet att inställa sig
inför handicaporganets handicapkommitté (i distriktet eller på klubben).
3.13.4 När det gäller förseelser som strider emot någon föreskrift som utfärdats av det
nationella förbundet ska, med mindre än att det nationella förbundet beslutar annorlunda,
disciplinära ärenden som gäller en påstådd förseelse på en spelares hemmaklubb inledas och
avgöras av hans eller hennes hemmaklubb. I alla andra fall måste spelarens handicaporgan
behandla och besluta i frågan.
3.13.5 Om en spelare är medlem på fler än en ansluten klubb får en klubb som inte är hans
hemmaklubb inte dra in hans EGA Handicap.
3.13.6 Om en spelares medlemskap har dragits in av hans hemmaklubb ska hans EGA
Handicap dras in tills medlemskapet har återinrättats alternativt nytt medlemskap i annan
hemmaklubb inrättats.
3.13.7 En spelare är inte berättigad till att deltaga i eller anmäla sig till en golftävling som
kräver en EGA Handicap så länge som hans handicap är indragen.
3.13.8 Indragande av en spelares handicap gäller på alla anslutna klubbar där spelaren är,
eller blir, medlem under tiden för indragningen.
3.13.9 Nationella förbund måste avgöra tillämplig överklagandeprocedur för en spelare som
är missnöjd med ett beslut under paragraf 3.13.1 3.13.8.
Anmärkning: När handicapkommittén utövar sina befogenheter såsom beskrivs i paragraf
3.13.1 3.13.7, måste den säkerställa att de överensstämmer med eventuella lagenliga
förfaranden.
Svensk tillämpning: Klagomål rörande tillämpningen av EGA:s handicapsystem skall, när de
inte kan hanteras på klubbnivå, hänskjutas i första hand till vederbörande GDF, i andra hand,
dock endast i ärenden av principiell natur, till SGF:s regelkommitté. Erforderlig utredning

50

skall genomföras. Om klubben befinnes ha hanterat systemet felaktigt kan vederbörande
golfdistriktsförbund påbjuda lämpliga åtgärder.
3.13.10 Med undantag för då en spelare flyttar från ett handicaporgan till ett annat upphör en
spelares EGA Handicap att gälla i samma ögonblick som han upphör att vara medlem i en
ansluten klubb eller i ett nationellt förbund.

3.14 Återinställande av handicap
3.14.1 En spelare vars EGA Handicap har dragits in enligt bestämmelserna i paragraf 3.13.1
och 3.13.2 kan återfå sin EGA Handicap på ett sätt som handicapkommittén i hans
handicaporgan bestämmer i enlighet med bestämmelserna i paragraf 3.14.3.
3.14.2 Om en spelares EGA Handicap ska återinrättas inom tolv månader från det datum då
den drogs in eller förlorades i enlighet med paragraf 3.13.6 eller 3.13.10, ska den, med
undantag för exceptionella fall, återinrättas i form av samma handicap som spelaren senast
hade. I alla andra fall tilldelas spelares en ny EGA Handicap sedan han har uppfyllt kraven i
avsnitt 3.11.
Anmärkning: Om tillämpligt ska en Handicaprevision genomföras innan handicapen
återinrättas.
3.14.3 När en spelare tilldelas en ny EGA Handicap måste handicapkommittén noga beakta
den handicap som spelaren senast hade. En handicap i handicapgrupp 1 får inte tilldelas utan
skriftligt tillstånd av det nationella förbundet eller sanktionerat golfdistriktsförbund
Svensk tillämpning: Klagomål rörande tillämpningen av EGA:s handicapsystem skall, när de
inte kan hanteras på klubbnivå, hänskjutas i första hand till vederbörande GDF, i andra hand,
dock endast i ärenden av principiell natur, till SGF:s regelkommitté. Erforderlig utredning
skall genomföras. Om klubben befinnes ha hanterat systemet felaktigt kan vederbörande
golfdistriktsförbund påbjuda lämpliga åtgärder.

3.15 Handicaprevision
3.15.1 Ett handicaporgans handicapkommitté måste genomföra en Handicaprevision minst
en gång per år, gärna i slutet av året. Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i
handicapgrupp 1-5.
Anmärkning: Utöver detta kan en spelare, när som helst, begära en handicaprevision enligt
paragraf 3.15.3 och det regelverk som satts upp av det nationella förbundet.
3.15.2 Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som
registrerats de senaste tolv månaderna (se EGA Online - Handicaprevision).
Anmärkning: Perioden kan utsträckas till 24 månader för spelare som har färre än åtta
registrerade scorer.
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Svensk tillämpning: Perioden är utsträckt till 24 månader för spelare som har färre än åtta
registrerade ronder.
3.15.3 Det rekommenderas att handicapkommittén gör alla lämpliga handicapjusteringar
(uppåt eller nedåt). Emellertid ska justeringar alltid i slutändan avgöras av
handicapkommittén.
Anmärkning 1: Det nationella förbundet eller sanktionerat golfdistriktsförbund måste
bekräfta alla gjorda justeringar som rekommenderats av handicaprevisionen för spelare med
EGA Handicap i handicapgrupp 1 eller spelare i handicapgrupp där spelaren i fråga skulle
hamna i handicapgrupp 1 efter revision.
Anmärkning 2: Den maximala justeringen är beroende av vilken handicapgrupp spelaren
tillhör (se EGA Online - Handicaprevision).
Svensk tillämpning: Justeringen skall godkännas av golfdistriktsförbundet.

Förklarande kommentar: Handicaprevision
Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma huruvida förmågan att
scora hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande EGA
Handicap. Handicaprevisionen är en nödvändig del av EGA Handicapregler.
Den har utformats för att kontrollera att spelarna har handicap som någorlunda speglar
deras förmåga.
För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut finns en
handicaprevionsrapport att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars prestationer, i
förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför felmarginalen. Sådana spelares
handicap bör övervägas för justering. Andra bevis om en spelare förmåga kan också
övervägas.
Om alla parter, särskilt handicaporganet och spelarna, fullföljer sina skyldigheter, kommer
de allra flesta spelarna inte att behöva någon justering under handicaprevisionen.

3.16 Allmän spelstandard
3.16.1 Handicapkommittén kan, efter eget gottfinnande, justera EGA Handicap för spelare
som av individuella skäl har undantagits från proceduren handicaprevision, men då endast
enligt paragraferna 3.16.2-3.16.7.
3.16.2 När en handicapkommitté har tydliga bevis för att en spelares aktuella EGA Handicap
inte speglar hans allmänna spelstandard kan handicapkommittén justera den EGA
Handicapen på ett sätt som den finner lämpligt, dock inte med mindre än ett helt slag.
3.16.3 Om handicapkommittén anser att EGA Handicapen hos en spelare i handicapgrupp 1
bör sänkas eller att EGA Handicapen hos en spelare i handicapgrupp 2 bör sänkas ned till

52

handicapgrupp 1, måste handicapkommittén överlämna ärendet till det nationella förbundet
eller sanktionerat golfdistriktsförbund.
Svensk tillämpning: Sänkningen ska godkännas av golfdistriktsförbundet.
3.16.4 När handicapkommittén hos handicaporganet beslutar huruvida den ska genomföra
eller rekommendera en justering av en spelares EGA Handicap måste den överväga all
tillgänglig information rörande spelarens förmåga att spela golf. Särskilt:
- antalet spelade ronder
- antalet spelade ronder i proportion till antalet handicapgrundande scorer som har
lämnats in
- antalet handicapgrundande scorer som nyligen lämnats in, inte bara scorer på och
under hans EGA Handicap, utan också scorer inom eller sämre än buffertzonen
- spelarens prestationer i matchspels- och fyrbolls- (match/slagspel) tävlingar samt
andra icke handicapgrundande ronder
Anmärkning 1: Handicapkommittén bör vara särskilt vaksam på såväl sådana spelare där
man känner till att deras allmänna spelstandard är på väg att förbättras, som på spelare där
medicinska eller andra skäl kan komma att ha en negativ påverkan på deras förmåga att
prestera.
Anmärkning 2: Handicapkommittén kan använda rapporten från handicaprevisionen för
att identifiera spelare vars EGA Handicap är i behov av en justering på allmän spelstandard
och för att bestämma en lämplig (justerad) EGA Handicap.
3.16.5 Handicapkommittén måste meddela spelaren om varje förändring av hans EGA
Handicap under detta avsnitt och förändringen träder i kraft samtidigt som han blir
medveten om förändringen.
Anmärkning: Om spelaren är missnöjd med kommitténs beslut, måste han ges möjlighet att
få framträda inför kommittén. Vid detta möte ska spelaren också informeras om sina
rättigheter och skyldigheter såsom de utrycks i EGA Handicapregler. När
handicapkommittén utövar de befogenheter som beskrivs i paragraf 3.16.1 3.16.4 måste
den samtidigt agera i enlighet med lagenliga procedurer.
3.16.6 Nationella förbund beslutar om tillämplig överklagandeprocedur för en spelare som är
missnöjd med ett beslut under paragraf 3.16.1 3.16.5.
Svensk tillämpning: Klagomål rörande tillämpningen av EGA:s handicapsystem skall, när de
inte kan hanteras på klubbnivå, hänskjutas i första hand till vederbörande GDF, i andra hand,
dock endast i ärenden av principiell natur, till SGF:s regelkommitté. Erforderlig utredning
skall genomföras. Om klubben befinnes ha hanterat systemet felaktigt kan vederbörande
golfdistriktsförbund påbjuda lämpliga åtgärder.
3.16.7 Handicapkommittén eller den kommitté som organiserar en tävling på en klubb som
inte är handicaporgan får, om den har giltiga skäl att anse att spelarens EGA Handicap är för
hög, sänka hans handicap. All sänkning som sker under denna paragraf ska endast tillämpas
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på den tävling för vilken den utförs. Spelares hemmaklubb måste informeras och
tillhandahållas samtliga detaljer.

Vägledande kommentar: Justering på allmän spelstandard
Handicapkommittén bör justera spelarens handicap mellan två handicaprevisioner om
det finns övertygande bevis för att hans handicap inte speglar hans aktuella spelstandard.
Det är viktigt att notera att en enskild, mycket bra eller mycket dålig score, inte är ett
giltigt skäl att sänka eller höja hans handicap mer än vad regelverket föreskriver. En
justering på allmän spelstandard är precis vad den säger: en sänkning eller höjning som
baseras på spelarens allmänna prestanda. Om det förekommer ett mönster som indikerar
att handicapen och de aktuella scorerna inte stämmer överens är handicapkommittén i
sin fulla rätt att utföra justeringen.
Justeringar på allmän spelstandard är reaktioner på situationer som kan uppstå under
året och bör utföras enligt samma grundläggande kriterier som används i
handicaprevisionen.
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Bilaga A Handicaputdrag
NA kod

Spelare:

Fru P A R Grönkulla

Kod:

Hemmaklubb:

Svinga Golfklubb

Andra klubbar:

Standardtee:

CR = 71.2 ; SR = 128 ; PAR = 72

H/D

1
Speldatum

2
Datum

3

4

Rond Bana

01.01.12

5

6

Händelse

Score

7

8

Föd.data: 19720118

9

Poäng CBA Buffertzon

ÅHR

10
Ny hcp

11
HCP
Status

16.1

EGA

15.08.11

15.08.11

1

H.G. & C.C.

SS 18

92

33

+1

(34 - 37)

16.1

T-hcp

14.08.11

14.08.11

1

H.G. & C.C.

SS 18

90

36

-1

(32 - 35)

16.0

T-hcp

13.08.11

13.08.11

1

H.G. & C.C.

SS 18

89

37

0

33 - 36

16.3

T-hcp

16.6

T-hcp

01.01.11

ÅHR

01.08.10

02.08.10

1

Svinga GK

PAR 18

+1

37

0

33 - 36

16.6

T-hcp

08.07.10

08.07.10

1

Svinga GK

PB 9

17

35

--

35 - 36

16.9

T-hcp

03.07.10

04.07.10

1

Svinga GK

PB 18

31

31

0

33 - 36

16.9

T-hcp

-4
03.06.10

03.06.10

1

H.G. & C.C.

PB 18

29

29

RO

(29 - 32)

16.8

T-hcp

10.04.10

10.04.10

2

Svinga GK

SS 18

92

35

-2

(31 - 34)

16.8

T-hcp

10.04.10

10.04.10

1

Svinga GK

SS 18

NR/DQ

33

+1

(34 - 37)

17.1

T-hcp

03.04.10

04.04.10

1

Svinga GK

EDS 18

30

30

--

33 - 36

17.0

T-hcp

24.03.10

24.03.10

1

Svinga GK

EDS 9

23

41

--

35 - 36

18.4

EGA

23.03.10

24.03.10

1

Svinga GK

EDS 18

31

31

--

33 - 36

18.4

EGA

18.4

EGA

01.01.10

ÅHR

27.08.09

27.08.09

1

Svinga GK

SS 18

98

31

-1

(32 - 35)

18.4

T-hcp

15.05.09

18.05.09

1

H.G. & C.C.

PB 9

15

33

--

35 - 36

18.3

T-hcp

21.03.09

21.03.09

1

Svinga GK

PB 18

34

34

0

33 - 36

18.2

T-hcp

18.2

T-hcp

01.01.09

Förkortningar:
SS = Slagspel
PB = Poängbogey
PAR = Partävling

ÅHR

9 = niohålsrond
NR = No Return
18 = 18-hålsrond
DQ = Diskvalifikation
EDS = Handicapgrundande sällskapsrond

Rekommendation: När detta är görligt rekommenderas att individuella spelare får tillgång
till sina egna handicaputdrag.
Svensk tillämpning: Spelaren kan när som helst hämta sitt handicaputdrag i Min Golf.
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Bilaga B. Tabell för spelhandicap

lopetabell
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Bilaga C. Reducerad spelhandicap i tävlingar
1. Spelare som tävlar från olika tee; eller herrar och damer som
tävlar från samma tee
Banvärdet återspeglar spelsvårigheten på en golfbana för en scratchspelare. Banvärdet och
slopevärdet, vilka tillsammans utgör ett av fundamenten i EGA Handicapregler, speglar
spelsvårigheten på en golfbana för spelare med en annan handicap än scratch. Den bana som
har en högre banvärdering är svårare. När spelare deltar i samma tävling men spelar från
olika tee (herrar mot damer men också herrar mot herrar eller damer mot damer) eller när
herrar och damer spelar från samma tee, ska den spelare som spelar från tee med den högre
banvärdet erhålla så många extra handicapslag att de motsvarar skillnaden emellan de olika
banvärdena. Formeln för EGA spelhandicap (se paragraf 3.9.3) kompenserar emellertid för
denna skillnad och justerar spelhandicapen automatiskt.
Olika tee kan också ha olika Par, men Par är inget mått på en banas svårighetsgrad. Par
inkluderas i formeln för spelhandicap eftersom EGA Handicapregler också baseras på
poängbogeyresultat (se förklarande kommentar om: Betydelsen av Par). I slagspel och
matchspel betyder det att när spelare deltar i samma handicaptävling men spelar från olika
tee med olika Par får de spelare som spelar från tee med ett högre par fler handicapslag vilka
motsvarar skillnaden mellan Par från olika tee. Först ska spelhandicapen bestämmas och
därefter adderas de extra slagen med spelhandicapen för den spelare (de spelare) som spelar
från tee med ett högre par.
Exempel 1: Om herrar tävlar från gul tee med par 71 mot damer från röd tee med par 72 i
slagspel och matchspel måste damerna lägga till ett slag till sin spelhandicap
Anmärkning: Det extra slaget (de extra slagen) ska inte tas med i handicapberäkningar.
Exempel 2: Fru A och herr B är partners i en mixed foursometävling (endast slag- eller
matchspel). Herrarna spelar från gul tee där par är 71 och damerna från röd tee där par är 72.
Fru A har spelhandicap 21 och herr B har 7. Fru A ska således lägga till ett slag till sin
spelhandicap, vilket betyder att hennes spelhandicap i praktiken blir 22. Spelhandicapen för
laget blir 50 % x (22 + 7) = 29 / 2 = 14.5  avrundat till 15.
Om en lägre handicap än full spelhandicap rekommenderas i dylika tävlingar (till exempel
fyrboll slagspel), måste den procentuella reduceringen av spelhandicap också påverka
justeringen av skillnaden mellan Par för herrar och damer. I detta fall, rekommenderas
följande procedur:
1. Bestäm spelhandicapen.
2. Tillämpa justeringen för skillnaden mellan Par för herrar och damer.
3. Beräkna reducerad spelhandicap för den spelform som gäller (till exempel 90 %).
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Exempel 3: I en slagspelstävling fyrboll spelar herrarna från gul tee där par är 71 medan
damerna spelar från röd tee med par 72.
Fru A har spelhandicap 16. Den reducerade spelhandicapen i denna tävling är 90 % av
hennes justerade spelhandicap: 90 % x {16 + (72 71)} = 90 % x 17 = 15,3  avrundat till 15.
Exempel 4: Fru A och herr B är partners i en mixed greensome (slagspel eller match).
Herrarna spelar från gul tee där par är 71 medan damerna spelar från röd tee där par är 72.
Herr B har spelhandicap 8 och fru A 21.
Den rekommenderade reducerade spelhandicapen är 60 % av den lägre handicapen + 40 % av
den högre handicapen:
Herr B får således 60 % av 8 = 4,8 slag.
Fru A får 40 % av sin justerade handicap: 40 % x (21 + 1) = 8,8 slag.
Laget erhåller 4,8 + 8,8 = 13,6  avrundat till 14.
Svensk tillämpning: I Sverige är banans par densamma oavsett tee.

2. Reducerad spelhandicap
EGA rekommenderar att följande reducerade spelhandicap tillämpas i nedanstående
spelformer. Ett nationellt förbund har rätt att göra rekommendationerna obligatoriska.
Handicaphänvisningarna refererar i samtliga fall till spelhandicap.
Svensk tillämpning: SGF anser att rekommendationerna gällande reducerad spelhandicap bör
följas. Även spelare med plushandicap får sin spelhandicap reducerad enligt nedanstående
rekommendationer. Skälet härtill är att relationen till medtävlarna ska behållas. Se Exempel i
Spel- och Tävlingshandboken paragraf 11.2.6.
2.1 Matchspel

Handicapslag erhålls i förhållande till handicapindex, se paragraf 3.9.7.
Singel:
Spelaren med den högre handicapen erhåller den fulla skillnaden mellan de två spelarnas
spel-handicap.
Foursome:
Den sida som har den högre summan av de två spelarnas sammanlagda spelhandicap erhåller
50% av den totala skillnaden mellan de två sidornas hoplagda handicap (0,5 slag avrundas
uppåt).
Exempel: Spelare A (spelhandicap 11) och B (spelhandicap 18) spelar en foursome match mot
spelare C (spelhandicap 6) och D (spelhandicap 12).
A och B erhåller:
50% x [(
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Den spelare med lägst spelhandicap, som måste spela på scratch, måste ge handicapslag till de
tre sämre spelarna baserat på 90% av skillnaden mellan spelhandicapen.
Greensome:
Den partner som har sidans lägre handicap erhåller 60% av sin spelhandicap och den partner
som har den högre spelhandicapen erhåller 40% av sin spelhandicap. Båda talen ska adderas
innan siffran avrundas. Den totala summan (= sidans spelhandicap) rundas sedan av (0,5
uppåt). Sidan med den högre spelhandicapen erhåller den totala skillnaden mellan de två
sidornas handicap. Om spelarna i ovanstående spelformer spelar från olika tee med olika par,
se paragraf 1 i denna bilaga.
2.2 Bogey- och Partävlingar, Poängbogey
Handicapslagen tas i enlighet med handicapindex, se paragraf 3.7.9.
Singel:
Spelaren erhåller 100% av sin spelhandicap.
Foursome:
Sidan erhåller 50% av summan av de två spelarnas spelhandicap. (0,5 avrundas uppåt).

Varje partner erhåller 90% av sin spelhandicap.
Greensome:
Den partner som har den lägre spelhandicapen erhåller 60% av sin spelhandicap och den
partner som har den högre spelhandicapen erhåller 40% av sin spelhandicap. Båda talen ska
adderas innan slutsumman rundas av. Denna totalsumma (= sidans spelhandicap) rundas av
(0,5 uppåt). Handicapslag som ska tas í enlighet med handicapindex.
2.3 Slagspel
Individuellt:
Spelaren erhåller 100% av sin spelhandicap.
Foursome:
Sidan erhåller 50% av summan av de två spelarnas spelhandicap (0,5 avrundas uppåt)

Varje partner erhåller 90% av sin spelhandicap.
Handicapslagen tas i enlighet med handicapindex.
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Greensome:
Den partner som har den lägre spelhandicapen erhåller 60% av sin spelhandicap och den
partner som har den högre spelhandicapen erhåller 40% av sin spelhandicap. Båda talen ska
adderas innan siffran avrundas. Slutsumman (sidans spelhandicap) rundas av (0,5 uppåt).

3. Anmärkningar:
Anmärkning 1: Reducerad spelhandicap i en handicaptävling måste fastställas av
tävlingsledningen i enlighet med de förhållanden, under vilka tävlingen ska spelas (Regler för
Golfspel, Regel 33-1).
Anmärkning 2: I en tävling som ska spelas under en längre tid får tävlingsledningen i
tävlingsbestämmelserna föreskriva att en spelares EGA Handicap kan komma att ändras
under tävlingens gång.
Anmärkning 3: I handicaptävlingar över 36 hål ska handicapslag ges eller tas på basis av två
18-hålsronder.
Anmärkning 4: Särspel hål-för-hål. När extrahål spelas i handicaptävlingar ska
handicapslagen tas i enlighet med handicapindex.
Anmärkning 5:

handicapindex 18.
Anmärkning 6: I en mixed foursome eller greensome tas handicapslagen enligt
handicapindex för herrar.
Svensk tillämpning: I Sverige har herrar och damer samma handicapindex.
Anmärkning 7: I en mixed fyrboll tas handicapslagen i enlighet med spelarnas respektive
handicapindex.
Anmärkning 8: När spelarna i ovanstående spelformer tävlar i samma tävling men spelar från
olika tee med olika par, görs ingen extra justering för skillnaden i par på deras spelhandicap
eftersom formeln för spelhandicap (se paragraf 3.9.3) kompenserar för denna skillnad. Se även
paragraf 1 i denna bilaga.
Anmärkning 9: När spelare utomlands tävlar i samma tävling men spelar från olika tee med
olika par i ovanstående spelformer, se paragraf 1 i denna bilaga.
Svensk tillämpning: I Sverige har herrar och damer samma handicapindex
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Bilaga D Rekommendationer för fördelning av handicapindex
Regel 33hålen som handicapslagen
För att uppnå en konsekvent hantering på anslutna klubbar rekommenderas att följande
beaktas när indexeringen görs:
- Det är ett fastställt faktum, att handicapindex praktiskt taget inte påverkar
poängbogeyresultatet och därmed inte heller handicapjusteringarna.
- I matchspel är det av största betydelse att de slag, som oavsett handicapskillnad
erhålls, sprids ut jämt över de 18 hålen.
- Fördelningen uppnås bäst genom att indexera de udda numren på den svårare av de
två niohålsslingorna, vanligtvis den längre, och de jämna numren på den andra
niohålsslingan.
- Svårighetsgraden på ett hål i förhållande till Par är en faktor för i vilken ordningsföljd
respektive handicapindex stipuleras.
- Svårighetsgraden kan ha sitt ursprung i bogeyvärderingen eller i en jämförelse av
medelscoren för en grupp klubbmedlemmar gentemot Par.
- Försök att åstadkomma en gemensam tabell över handicapindex för alla tee för herrar
och damer.
- Den spelare som ska erhålla slag behöver vanligtvis sin första kompensation på det
svåraste par 5-hålet följt av det svåraste par 4-hålet och därefter de följande par 5hålen, par 4-hålen och slutligen par 3-hålen.
- Ett mycket svårt par 3-hål kan gå före ett par 4-hål. Svåra hål i förhållande till par är
vanligtvis par 5-hål som inte kan nås på tre slag eller par 4-hål som inte kan nås på
två slag av en medelgolfare.
Indexeringen kan göras enligt följande:
- Dela upp de 18 hålen i sex grupper med tre hål i varje; 1, 2, 3 sedan 4, 5, 6 och så
vidare.
- Handicapindex 1 till 4 bör inte ges hål 1, 2, 3 eller 16, 17, 18.
- Summan inom de sex hålgrupperna bör ligga mellan 27 och 30.
- Om handicapindex 1 har givits på den första av de två niohålsslingorna, bör
handicapindex 2 ges på den andra.
- Alla udda handicapindex på första nio och alla jämna på andra, eller tvärtom, är att
föredra, också med tanke på niohålsronder.
- Undvik handicapindex 1 till 6 på intilliggande hål.
Exempel:
Ge handicapindex 1 till det svåraste av hål 7, 8, 9. För niohålsbanor hål 4, 5, 6.
Ge handicapindex 2 till det svåraste av hål 13,14,15.
Ge handicapindex 3 till det svåraste av hål 4,5,6. För niohålsbanor hål 7,8,9.
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Ge handicapindex 4 till det svåraste av hål 10,11,12.
Ge handicapindex 5 till det svåraste av hål 1,2,3.
Ge handicapindex 6 till det svåraste av hål 16,17,18.
Ge handicapindex 7 till 12 jämt över de sex grupperna, handicapindex 7 behöver inte passa in
i grupp 7, 8, 9
Ge handicapindex 13 till 18 på samma sätt.
Resultat:
Hål 1, 2, 3
Hål 4, 5, 6
Hål 7, 8, 9
Hål 10, 11, 12
Hål 13, 14, 15
Hål 16, 17, 18

handicapindex 5, 7, 15
handicapindex 3, 11, 13
handicapindex 1, 9, 17
handicapindex 4, 12, 14
handicapindex 2, 10, 18
handicapindex 6, 8, 16

Summa 27
Summa 27
Summa 27
Summa 30
Summa 30
Summa 30
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Bilaga Z

Systemalternativ för nationella förbund

Det finns ett antal paragrafer i EGA:s handicapsystem som gör det möjligt för varje nationellt
förbund att definiera direktiv för handicaporganen. Valmöjligheterna beskrivs i tillämplig
paragraf, eller i en kommentar till paragrafen. Hellre än att göra det i kommentaren, kan det
nationella förbundet lägga till sin nationella policy under samma paragraf i sin egen
översättning eller utgivning av EGA:s handicapsystem.
Del 1 Definitioner

Period för lägesförbättring enligt det nationella förbundets beslut. Se också 2.6.1 och 3.1.14.
Del 3 Handicapsättning
Paragraf 3.1.4.
Paragraf 3.1.8
Paragraf 3.1.11

Paragraf 3.1.12
Paragraf 3.1.15
Paragraf 3.1.18

Paragraf 3.6.1 c
Paragraf 3.8.2
Paragraf 3.8.3
Paragraf 3.8.4
Paragraf 3.11.2
Paragraf 3.12.2

Delegera befogenhet till golfdistriktsförbundet.
Åta sig ansvar som handicaporgan, och definiera för vilken grupp
av spelare.
Rätt att efter eget gottfinnande upphäva tillämpningen av CBA för
en eller flera handicapgrupper och ge klubbar denna rätt för
enskilda tävlingar (se också 3.7.9).
Besluta gränser för tillämpning av niohålsronder och
handicapgrundande sällskapsronder, se 3.6.1c och 3.8.1-5
Kräva godkänt prov på golfreglerna före handicapsättning.
Valmöjlighet att besluta att Tävlingshandicap är en förutsättning
för att anmäla sig till en tävling alternativt för att tas med i
resultatlistan.
Begränsa tillämpning av handicapgrundande scorer över nio hål
för vissa handicapgrupper samt antal av desamma per år.
Begränsning av antal handicapgrundande sällskapsronder per år.
Utse bana (banor) för handicapgrundande sällskapsronder.
Utelämna handicapgrupp 2-6 från handicapgrundande
sällskapsronder.
Begränsa handicapgrupp 6 till 45.
Handlingsfrihet att öka kraven på spelarens handicapregister.

