World Amateur Golf Ranking (WAGR)
Hvordan fungerer egentlig WAGR?
WAGR er et utrykk som vil få de fleste norske golfere til å se ut som et spørsmålstegn. WAGR er
en forkortelse for World Amateur Golf Ranking og er et system som rangerer de beste
amatørene i verden. WAGR brukes også som uttakskriterie for deltagelse i både nasjonale og
internasjonale turneringer, fremfor å bruke bare handicap som tidligere.
Vi har tenkt at det er nyttig å dele litt kunnskap om WAGR og hvordan man kan få poeng/samt
komme inn på WAGR slik at dere som spillere og ledere vet hva som må til for å komme med i
forskjellige turneringer og hvorfor noen turneringer gir mer poeng enn andre.
I Norge har vi etter hvert mange ulike turneringer som kan gi WAGR-poeng. Det er fra toppen
Garmin Norgescup og Srixon Tour for både jenter/damer og gutter/herrer. I tillegg har vi
utvalgte Region Tourturneringer som innfrir kravene for å være tellende turneringer, samt de
profesjonelle turneringene som spilles i Norge, med Challenge Tour, LETAS og Nordic League.
 WAGR regnes ut over en syklus på 104 uker, det vil si at en turnering er poenggivende i
104 uker før turneringen forsvinner ut av systemet.
 For å komme inn på WAGR er det ganske klare kriterier;
- en spiller må være høyt nok på resultatlisten i en turnering som gir WAGR poeng.
Det innebærer at en jente må være topp 1, mens en gutt må være topp 2, på
turneringer med rangering F.
- Når en spiller først har kommet inn på WAGR så deles det ut poeng til flere
spillere enn bare topp 2 og topp 3, og spillere som ikke er på rankingen blir
forbigått.
Eks. Spillerne på 5. og 6. plass får ikke poeng, mens spilleren som kommer på 7.
plass får 15 poeng. Det er fordi spilleren på plass 7. plass allerede er inne på
WAGR, mens spillerne på plass 5. og 6. plass ennå ikke har hatt en topplassering
og dermed ikke er inne på listen.
Hva må til for at turneringen gir WAGR poeng og hvordan få poeng?
 Turneringen må spilles over minst 54 hull.
 Turneringen må ha et antall spillere som allerede er i WAGR-systemet (innenfor #1000
på WAGR), dette vil også ha innvirkning på hvor mange poeng som deles ut i
turneringen.
 Hvor mange poeng en spiller får for hver runde regnes ut fra hvordan det spilles i forhold
til RSS. RSS er kort fortalt gjennomsnittsscoren til WAGR-spillere i turneringen for hver
runde.
 Divisor betyr antall runder spilt og minimum er 28, det finnes ikke noe maksimum for
hvor høy divisor du kan ha, men etter to år på WAGR er minumum 54. Divisor er med i
utregningen for hvor mange WAGR-poeng du har.
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Tips om hvordan en spiller kan komme høyere på rankingen:
 Det er viktig å aldri gi opp under en runde ettersom det gis poeng i hver runde. En dårlig
runde vil følge deg i 104 uker på WAGR-rankingen.
 En høyere divisor vil gi flere poeng så det er viktig å spille så mange WAGR-turneringer
som mulig, det vil gi utslag på rankingen.
 Det er viktig å trene bra og riktig og spille flest mulig turneringsrunder.
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