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Världshandicap kommer 2020
På https://golf.se/varldshandicapsystemet
får du svar på dina frågor om nya världshandicap.
Här nedan finns några av dessa frågor och svar.
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
Max exakt handicap blir 54,0
Det blir inga handicapgrupper
Alla kommer att få registrera sällskapsronder
Alla kommer att få registrera niohålsronder

Rekommendation: registrera många ronder under 2019.
Du som spelare bestämmer om världshandicapsystemet blir bra. Registrerar du många
ronder (både bra och dåliga) kommer du att få ett världshandicap som speglar din
spelstandard.
Hur räknas min nya handicap ut vid själva övergången?
Befintliga registrerade ronder i Min Golf kommer att användas för att beräkna din
världshandicap. Systemet kommer att gå tillbaka några år tillbaka i tiden
(exakt antal är inte klart, men minst två år) för att räkna ut din nya handicap.
Vad händer om jag har färre än 20 registrerade ronder inför övergången?
Då kommer genomsnittet räknas på ett färre antal ronder, med hänsyn till ditt antal
registrerade ronder.
Kommer min handicap att ändras mycket vid övergången?
Det är svårt att exakt förutse hur din nya världshandicap blir jämfört med nuvarande
EGA-handicap. Det kan både bli högre, lägre eller ligga kvar på samma nivå.
Spelare vars handicap är på väg upp får generellt en högre världshandicap
Kommer det bli ett maxhöjningstak vid övergången?
Frågan diskuteras och svaret kommer under hösten/vintern 2019 när alla detaljer är klara.
Hur räknas min handicap ut?
Din handicap blir ett snitt av de åtta bästa av de tjugo senaste registrerade
handicapgrundande ronderna.
Det enda du som golfspelare behöver göra är att ta reda på din spelhandicap för
den aktuella banan, spela ronden och registrera resultatet efteråt. Resten sköter
datorsystemet.
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Vad beräknas genomsnittet på?
Genomsnittet räknas på ditt så kallade handicapresultat. Handicapresultatet är det exakta
handicap du faktiskt spelade på den ronden (se detaljerad definition i frågan nedan).
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. 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 räknas på ett färre antal ronder, med hänsyn till ditt antal
registrerade ronder.
Kan jag bli höjd över hcp 36?
Ja, officiell handicap blir 54. 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?
Slagspel, maxantal slag (slaggolf) och poängbogey är de spelformer som ska gälla
för handicapgrundande ronder i Sverige.
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
Kommer det gå att registrera 12-hålsronder?
Ja, du kommer att kunna registrera 12-hålsronder.
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 använder som träningsrond och
slår fler bollar etcetera är inte handicapgrundande och 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.

När 54 blir officiell handicap, kommer det fortfarande finnas banor med
handicapgräns 36 för att få spela?
Golfklubben/anläggningen beslutar precis som tidigare om det är några specifika krav för
spel på deras banor, som handicapgräns eller andra krav. Med det sagt är det redan idag få
klubbar som har en handicapgräns och gissningsvis ytterst få som kommer att ha det
fortsättningsvis.
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