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Världshandicap 2020 
 

Information hämtad från https://golf.se/varldshandicapsystemet  
 
Från 2020 kommer dagens sex stora handicapsystem att bli ett. Genom nya  
världshandicapsystemet kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra  
och spela på lika villkor överallt. 
 
Några av de viktigaste detaljerna: 

 Din exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av de 20 senaste registrerade 
ronderna. Du ser din exakta handicap i Min Golf från 1 mars 2020. 

 Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. 
Inkluderar alla typer av golfare. 

 Det blir inga handicapgrupper.  
 Alla får registrera sällskapsronder. 
 Alla får registrera ronder från 9 hål och uppåt. 
 Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total poängbogey-

score i Min Golf. 
 Ingen förregistrering. Du behöver inte meddela eller registrera i förväg att du vill spela en 

handicaprond. Har du spelat enligt golfreglerna är det bara att registrera ronden i Min Golf. 
 Godkända spelformer. För att gälla som handicaprond gäller att du spelat ronden enligt 

reglerna för slagtävling, poängbogey eller maxantal slag (slaggolf). 
 
 
Hur räknas min nya handicap ut vid själva övergången? 
Din världshandicap räknas ut enligt grundregeln – snittet av de åtta bästa av dina 20 senast 
registrerade ronder. 
Systemet kommer att utgå ifrån dina befintliga registrerade ronder i Min Golf från 2017 och 
framåt, dock endast ronder spelade på svenska golfbanor. 
 
Vad händer om jag har färre än 20 registrerade ronder inför övergången? 
Då kommer genomsnittet räknas på ett färre antal ronder, utifrån en beräkningstabell som 
tar hänsyn till hur många ronder du registrerat sedan 2017. 
Utöver de ronder (1–19) du har registrerat kommer systemet också ge dig en så kallad 
"fiktiv handicaprond" som speglar din nuvarande handicap. Den används i beräkningen 
med syfte att det inte ska bli så dramatiska handicapförändringar vid övergången.  
Har du inte registrerat några ronder alls ser systemet och den fiktiva handicapronden till att 
din första världshandicap blir samma som din nuvarande handicap.  
 
Kommer min handicap att ändras mycket vid övergången? 
Det är svårt att exakt förutse hur din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande EGA-
handicap. Den kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå. 
Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap. 
Ett handicapsystem är alltid beroende av vad du matar in för data. Har du haft som vana att 
registrera dina ronder, både bra och dåliga, har du troligen en EGA-handicap som väl 
speglar din spelstandard. Det bör då inte bli så stor förändring när du får din 
världshandicap. 
  

https://golf.se/varldshandicapsystemet
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-hur-raknas-min-nya-handicap-ut-vid-sjalva-overgangen
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-vad-hander-om-jag-har-farre-an-20-registrerade-ronder-infor-overgangen
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-kommer-min-handicap-att-andras-mycket-vid-overgangen
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Hur räknas min handicap ut? 
Din handicap blir ett snitt av de åtta bästa handicapresultaten av dina tjugo senast 
registrerade ronder.  
Det enda du som golfspelare behöver göra är att titta i slopetabellen vad din spelhandicap 
är för den aktuella banan och teen, spela ronden enligt golfreglerna och registrera resultatet 
i Min Golf efteråt. Resten sköter datorsystemet. 
 
Vad beräknas genomsnittet på? 
Snittet räknas på ditt så kallade handicapresultat. Handicapresultatet är ett tal med en 
decimal som motsvarar det exakta handicap du faktiskt spelade på den ronden (se 

detaljerad definition: https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/ ) 
Systemet räknar ut handicapresultatet efter att du har registrerat ronden. Du ser 
handicapresultatet på alla dina registrerade ronder i Min Golf.  
 
Kommer det bli ett maxhöjningstak per kalenderår? 
Ja, det kommer att finnas ett tak som innebär att du max kan höja dig 5,0 över ditt lägsta 
exakta handicap under de senaste tolv månaderna löpande. Funktionen kallas Cap. Det 
bygger på att du har minst 20 registrerade ronder i din handicaphistorik. 
 
Vad händer om jag inte har 20 registrerade handicapronder? 
Då kommer snittet beräknas på ett färre antal ronder, med hänsyn till ditt antal registrerade 
ronder.  
 
Kan jag bli höjd över hcp 36? 
Ja, exakt handicap i världshandicapsystemet går från plushandicap till 54,0. 
Handicapgrupperna försvinner och alla golfspelare kommer att tillhöra en och samma 
kategori med samma förutsättningar. 
Ingen handicap ska vara ”finare” än någon annan. Spelare som har hcp 36,0–54,0 ska ses 
som riktiga golfare på samma sätt som de som har under 36,0. Det känns både riktigt och 
bra. 
 
Ska man registrera slag eller poäng i nya systemet? 
Du som spelare kommer att kunna välja mellan att registrera antal slag hål för hål eller ett 
totalt poängbogeyresultat. 
 
Vilka spelformer räknas som handicapgrundande? 
Slagtävling, maxantal slag (slaggolf) och poängbogey är de spelformer som även fortsatt 
gäller för handicapgronder i Sverige. 

 
Hur fungerar systemet om resultatet på ett hål stuckit iväg ordentligt? 
Ur ett handicapperspektiv räknar systemet maximalt nettodubbelbogey (samma som noll 
poäng i poängbogey) på det aktuella hålet, oavsett ditt faktiska antal slag eller om du inte 
hålat ut. 
 
Hur ofta och när kommer min handicap att uppdateras? 
Din handicap kommer att uppdateras efter varje rond du registrerar. Registrerar du ronden 
samma dag du spelat kommer din nya handicap synas i systemet följande dag. 
Detta eftersom datorsystemet gör en PCC-beräkning för aktuell bana och dag vid midnatt. 
  

https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-hur-raknas-min-handicap-ut
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-vad-beraknas-genomsnittet-pa
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-kommer-det-bli-ett-maxhojningstak-per-kalenderar
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-vad-hander-om-jag-inte-har-20-registrerade-handicapronder
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-kan-jag-bli-hojd-over-hcp-36
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-ska-man-registrera-slag-eller-poang-i-nya-systemet
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-vilka-spelformer-raknas-som-handicapgrundande
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-hur-fungerar-systemet-om-resultatet-pa-ett-hal-stuckit-ivag-ordentligt
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-hur-ofta-och-nar-kommer-min-handicap-att-uppdateras
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Kommer det gå att registrera 9- och12-hålsronder? 
Ja, du kommer att kunna registrera alla ronder där du spelat minst 9 hål. Såväl hela 18-
hålsronder som 9-hålsronder och 12-hålsronder eller vilket antal som helst mellan 9–17 hål 
så länge du spelat dem i korrekt ordningsföljd.  
Du fyller bara i de hål du spelat i Min Golf. Systemet räknar ut resten. 
 
 
Kommer det att bli obligatoriskt att registrera alla ronder från 2020? 
Det blir aldrig obligatoriskt att registrera sin rond. Detta då en handicaprond måste spelas 
enligt golfreglerna. 
Ronder du spelar själv utan markör eller träningsronder där du inte spelar enligt 
golfreglerna eller då du spelat spelformer som inte är godkända som handicapronder 
(slagtävling, slaggolf och poängbogey) får inte registreras i systemet. 
Vi uppmuntrar dock till att spela enligt golfreglerna och registrera så många handicapronder 
som möjligt, både bra och dåliga. Det ger dig en så rättvisande handicap som möjligt. 
 
 
Vilka är fördelarna med ett världshandicapsystem? 
Globalt 
Golf spelas i många länder, i olika format och uppsättningar på många typer av golfbanor. 
Med världshandicapsystemet blir det möjligt för alla golfare att spela på rättvisa grunder och 
mäta sig med sina tidigare resultat eller jämföra handicap med miljoner golfspelare över 
hela världen, oavsett var du spelar. 
Mer rättvisande 
Ett snittsystem är mer rättvisande och speglar bättre din faktiska spelstandard. I dag har vi 
ett system som i mångt och mycket baseras på vår allra bästa förmåga. Vi kan spela dåligt 
en hel säsong och sedan slå till med 44 poäng och en storsänkning. Med världshandicapen 
kommer vi få en mer rättvis handicap som mer speglar vår aktuella spelstandard och som 
baseras på ett genomsnitt av de åtta bästa resultaten på de 20 senast registrerade 
ronderna, 
Kortare ronder 
Golfen kommer att bli mer tillgänglig för alla typer av spelare. Det blir inga handicapgrupper 
och alla får registrera både sällskapsronder och kortare ronder från nio hål och uppåt. Det 
underlättar för dig som inte har tid eller möjlighet att spela 18 hål. 
 
Hur hänger världshandicapsystemet ihop med målet att snabba upp spelet? 
Världshandicapsystemet är skapat för att uppmuntra fler golfare att mäta och registrera sin 
prestation för att få en så rättvisande handicap som möjligt, men också för att göra golf 
roligare för alla. 
Därför är det viktigt att klubbarna utbildar nya golfare med högre handicap att plocka bollen 
upp vid det maximala hålresultatet och hålla ett bra speltempo. 
En annan fördel är att världshandicapen tillåter dig att registrera alla ronder du spelat, från 
9-hålsronder och uppåt. Fler kan utöva golf med samma förutsättningar, även du som har 
mindre tid att tillgå. 
  

https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-kommer-det-ga-att-registrera-12-halsronder
https://golf.se/varldshandicapsystemet#faq-kommer-det-att-bli-obligatoriskt-att-registrera-alla-ronder-fran-2020
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-vilka-ar-fordelarna-med-ett-varldshandicapsystem
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-hur-hanger-varldshandicapsystemet-ihop-med-malet-att-snabba-upp-spelet
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Kommer slope fortfarande att gälla? 
Ja, USGA Course Rating System (slopesystem) kommer att gälla för banvärdering i hela 
världen. Vi har haft det systemet i Sverige sedan länge, så för oss kommer det inte att bli 
någon skillnad. Samma slopetabeller kommer att gälla på svenska golfbanor, enda 
skillnaden blir att de kommer att gå upp till 54,0. 
Många andra länder har ett stort arbete med att värdera om alla sina golfbanor utifrån 
USGA Course Rating System. 
 
När max handicap blir 54, kommer det finnas banor med handicapgräns 36? 
Golfklubben/anläggningen beslutar precis som tidigare om det är några specifika krav för 
spel på deras banor, som handicapgräns eller andra krav. 
Redan i dag är det få klubbar som har en handicapgräns för att boka starttid och spela, och 
gissningsvis ytterst få som kommer att ha det fortsättningsvis. Det finns dock en del klubbar 
som har satt en max handicap per starttid.  
Den allmänna rekommendationen är att golfklubbarna öppnar upp sina golfbanor och 
skapar bra och inkluderande verksamhet för alla typer av golfare, från plushandicap till 
54,0.  
 
Kan jag registrera ronder jag spelar utomlands? 
Ja, vi rekommenderar att registrera så många ronder som möjligt, var i världen de än 
spelas. 
Det du behöver göra är att ta reda på course rating och slope rating för den bana och tee 
du spelar och fylla i det i Min Golf när du registrerar ronden. Du hittar ofta dessa värden på 
klubbens hemsida, slopetabell eller scorekort. 
 
Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Vilken klubb hanterar min 
handicap? 
Du bestämmer vilken av dina klubbar som är din hemmaklubb och ska hantera din 
handicap och informerar de övriga klubbarna om ditt val. Sedan ska du registrera alla 
ronder du spelar, oavsett land, i det valda landets system (till exempel Min Golf om du 
väljer en svensk hemmaklubb). 
 
Jag är medlem i en svensk och en utländsk klubb. Kommer systemen att vara 
sammankopplade? 
Nej, de kommer inte att vara sammankopplade. Om din handicap ändras behöver du 
kontakta den klubb du inte valt för att hantera din handicap (se frågan ovan), så får de 
manuellt ändra i det landets handicapsystem om du vid tillfälle ska spela tävling där. 

https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-kommer-slope-fortfarande-att-galla
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-nar-max-handicap-blir-54-kommer-det-finnas-banor-med-handicapgrans-36
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-kan-jag-registrera-ronder-jag-spelar-utomlands
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-jag-ar-medlem-i-en-svensk-och-en-utlandsk-klubb-vilken-klubb-hanterar-min-handic
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-jag-ar-medlem-i-en-svensk-och-en-utlandsk-klubb-vilken-klubb-hanterar-min-handic
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-jag-ar-medlem-i-en-svensk-och-en-utlandsk-klubb-kommer-systemen-att-vara-sammank
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/varldshandicapsystemet/#faq-jag-ar-medlem-i-en-svensk-och-en-utlandsk-klubb-kommer-systemen-att-vara-sammank

