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EGA turneringshandicap 2016-2019 
 

Innledning 

EGA Handicap System ble sist revidert pr. 1. januar 2016 og de nye bestemmelsene har gyldighet for 

perioden 2016-2019. Blant annet Norge, Sverige og Danmark har bestemt å videreføre betegnelsen 

EGA turneringshandicap (gjelder kun handicapkategori 1-5, altså handicap ≤ 36,0), som betyr at en 

spiller har registrert minimum fire handicaptellende runder i foregående år, eller som har spilt og 

registrert minst tre handicaptellende runder i inneværende år. Alle andre spilleres handicap 

benevnes EGA handicap. 

 

Hovedforutsetningen til EGA Handicap System er at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i 

hver handicaptellende runde på så få slag som mulig, og at alle handicaptellende runder registreres i 

GolfBox.  

 

Intensjonen med EGA turneringshandicap er å sikre at spillere som spiller i turneringer hvor 

handicap er en viktig faktor har så riktig og oppdatert handicap som mulig, ved å ha registrert så 

mange handicaptellende runder som mulig før turneringene.  

 

- Handicapet til en spiller som gjennom året har spilt og registrert tre eller færre 

handicaptellende runder gis status «EGA handicap» ved starten av påfølgende år. Denne 

spilleren kan ikke delta i turneringer hvor det er bestemt at man må ha EGA 

turneringshandicap for å delta eller for å kvalifisere seg innen gitte kriterier. 

  

- Handicapet til en spiller som gjennom året har spilt og registrert fire eller flere 

handicaptellende runder gis status «EGA turneringshandicap» ved starten av påfølgende år. 

Denne spilleren kan delta i turneringer hvor det er bestemt at man må ha EGA 

turneringshandicap for å delta eller for å kvalifisere seg innen gitte kriterier. 

 

Spillere i handicapkategori 2-5 (handicap 4,5 - 36,0) som ønsker å oppnå EGA turneringshandicap: 

En spiller hvis handicap ikke har status som EGA turneringshandicap, kan når som helst spille og 

registrere tre handicaptellende selskaps- eller turneringsrunder, og får etter at den tredje runden er 

registrert automatisk EGA turneringshandicap. Handicapet justeres etter hver av disse tre rundene. 

 

Spillere i handicapkategori 1 (handicap <4,5) som ønsker å oppnå EGA turneringshandicap 

Også spillere i handicapkategori 1 (handicap <4,5) kan spille og registrere tre handicaptellende 

selskapsrunder med det formål å få EGA turneringshandicap. En spiller i handicapkategori 1 har ikke 

selv tilgang til å registrere resultater fra selskapsrunder i GolfBox. Disse spillerne må få 

handicapkomiteen i hjemmeklubben til å registrere disse scorene for seg.  

Rundene må dokumenteres med scorekort undertegnet av markør, gyldig bane- og slopeverdi og 

score pr. hull. 
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Når bør man kreve EGA turneringshandicap 

Det er tre forhold som avgjør om det bør kreves turneringshandicap for deltagelse: 

1) Turneringen spilles med handicap, og/eller 

2) Det er en handicapgrense for deltagelse, og/eller 

3) Spillere kvalifiserer seg til deltagelse gjennom sitt handicap. 

 

Turneringsarrangøren bestemmer om det skal kreves EGA turneringshandicap eller ikke for å delta i 

turneringen. Dette må det opplyses om i turneringens bestemmelser og invitasjon. Hvis dette ikke er 

opplyst, er det ikke krav om EGA turneringshandicap.  

Under følger en oversikt over hvilke Forbundsturneringer det vil være krav om turneringshandicap 

og hvilke anbefalinger NGF har overfor klubbene i forbindelse med deres klubbturneringer. 

 

Hovedprinsipp 

EGA turneringehandicap kan (bør) kreves i turneringer hvor handicap er en viktig faktor, enten når 

det spilles med handicap og/eller når det er en handicapgrense for å delta og/eller man kvalifiserer 

seg med sitt handicap. 

 

EGA turneringshandicap bør først og fremst kreves i «prestisjeturneringer», hvor det spilles om 

attraktive premier, vandrepokaler eller annen status, eller hvor det kan være fristende for noen å 

«vedlikeholde» et høyt handicap før turneringene. Dette kan f.eks. være finalespill i 

landsomfattende turneringer eller turneringer hvor spillere fra forskjellige klubber deltar. I den 

andre enden, eliteturneringer hvor spillere ønsker å «vedlikeholde» et lavt handicap for å komme 

med. 

 

I sosiale klubbturneringer (både åpne og lukkede) hvor hensikten primært er å skape mest mulig 

aktivitet og sosial ramme, kan et krav om EGA turneringshandicap medføre at svært mange spillere 

som ikke er så aktive eller som sjelden spiller handicaptellende runder blir ekskludert.  

 

Imidlertid kan klubben velge å kreve at en spiller må ha EGA turneringshandicap for å kunne motta 

premier i slike «sosiale» turneringer. I par- eller lagturneringer hvor det kreves EGA 

turneringshandicap må alle spillerne i laget/paret ha EGA turneringshandicap. I scramble-turneringer 

o.l. anbefales ikke krav om EGA turneringshandicap. 

 

EGA turneringshandicap ble første gang beregnet i forbindelse med handicaprevisjonen 

(årsrevisjonen) 2012 og ble dermed innført fra 1. januar 2013.  

 

Erfaringen etter at EGA turneringshandicap ble innført er god og at spillerne har forståelse og aksept 

for intensjonen. De aller fleste som deltar i ulike former for turneringer, både relativt sjelden og ofte, 

spiller og registrerer generelt nok runder til at de har EGA turneringshandicap. 

Videre ser vi at jo lavere handicap spillerne har, jo større andel har EGA turneringshandicap. Spillere 

som ikke har EGA turneringshandicap, men som behøver dette for en fremtidig deltagelse i en 

turnering, spiller og registrerer nok runder for å få EGA turneringshandicap.  
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Bestemmelse om EGA turneringshandicap i klubbturneringer er lite utbredt. 

Forbundsturneringer 

Forbundsturneringer som spilles med handicap, hvor det har vært krav om EGA turneringshandicap 

for deltagelse: 

- Nordea Pairs regionfinaler og Norgesfinale (turneringen arrangeres ikke i 2017). 

 

Forbundsturneringer som spilles uten handicap, men hvor man kvalifiserer seg med sitt handicap, og 

hvor det dermed har vært krav om EGA turneringshandicap for deltagelse: 

- NM Senior (alle klasser) 

- NM Mid Amatør (alle klasser) 

- Garmin Norgescup (spillere som kvalifiserer seg etter handicap) 

- Srixon Tour (spillere som kvalifiserer seg etter handicap)  

 

Eventuelle avvik fra ovennevnte blir publisert i turneringenes bestemmelser/invitasjoner. 

 

Klubbturneringer 

Det er som nevnt over klubben/turneringsarrangør som bestemmer om det skal være krav om EGA 

turneringshandicap eller ikke. NGF anbefaler krav om EGA turneringshandicap i klubbens 

«prestisjeturneringer» hvor det spilles om attraktive premier, vandrepokaler eller annen status, når 

handicap er en viktig faktor i turneringen, enten om handicap avgjør om man kommer med eller 

ikke, og/eller om turneringen spilles med handicap. Eksempler er:  

- Klubbmesterskap 

- Region Tour 

 

Noen problemstillinger 

 

Turneringer som spilles uten handicap, hvor man kvalifiserer seg etter handicap (f.eks. Region 

Tour), med krav om EGA turneringshandicap, og få påmeldte med EGA turneringshandicap? 

Et eksempel: En Region Tour med plass til 72 spillere har handicapgrense 10,0 for deltagelse.  

Det er 100 spillere påmeldt med handicap lavere enn 10,0, hvorav 60 påmeldte spillere har EGA 

turneringshandicap.  

Da anbefales at de 60 påmeldte med EGA turneringshandicap rangeres og settes «først i køen», og 

de resterende 40 rangeres etter disse. Resterende spillere rangeres på reserveliste. 

 

Turneringer som spilles med handicap og det er krav om EGA turneringshandicap? 

I slike turneringer kan turneringsarrangøren bestemme at alle kan delta (både spillere med og uten 

EGA turneringshandicap), men at kun spillere med EGA turneringshandicap kan motta premier, 

rankingpoeng, videre kvalifisering eller lignende, eller at kun spillere med EGA turneringshandicap 

får delta i turneringen.   

 

Norges Golfforbund 

11. januar 2017 


