EGA Handicap System 2016-2019 – kort veiledning for spillere
Denne veiledningen til EGA Handicap System 2016-2019 gir deg informasjon om de mest sentrale
elementene vedrørende handicapping. Informasjonen er kort, og bør på en enkel måte beskrive de
mest brukte regler og metoder. For ytterligere informasjon henvises til veiledningen for klubbene
eller EGAs manual.

Generelt
Hovedmålet til EGA Handicap System er en ensartet og rettferdig regulering av handicap over hele
Europa, slik at spillere på ulike nivåer kan konkurrere mot hverandre, på en fair og rettferdig måte,
på tvers av landegrensene.
Dette forutsetter at alle spillere gjør sitt beste for å spille hvert hull i hver handicaptellende runde
med så få slag som mulig, og at alle handicaptellende selskaps- og turneringsrunder registreres i
GolfBox. Å spille etter golfreglene, lokale regler, turneringsbestemmelsene etc. er en selvfølge.

EGA Handicap
EGA handicap er det vi omtaler som handicap (hcp), f.eks. 26,8. Ditt handicap er utgangspunktet for
hvor mange slag (EGA Spillehandicap) du får på aktuell bane fra aktuelt utslagssted.
 EGA handicap er inndelt i seks handicapkategorier og høyeste handicap er 54 (se tabell 1).

EGA Spillehandicap
EGA spillehandicap er det vi omtaler som spillehandicap (SH), som er antall slag banen gir deg, basert
på ditt EGA handicap. Ditt spillehandicap kan variere fra bane til bane, fra utslagssted til utslagssted,
og beregnes ut ifra banens vanskelighetsgrad (baneverdi og slopeverdi).
Spillere i kategori 1-5: Ditt aktuelle spillehandicap leses av på slopetabellen.
Spillere i kategori 6:

Normalt er det publisert en egen slopetabell for kategori 6.
Hvis ikke, les av på slopetabellen hvilket spillehandicap en spiller med
handicap 36,0 får (f.eks. 39 slag). Fra dette tallet (39) trekker du fra 36. Tallet
du får (3) legger du til (evt. trekker fra hvis det er negativt) ditt handicap.
Dette blir ditt spillehandicap.

Det spilles normalt med fullt spillehandicap (100 %), men dette kan noen ganger variere i forhold til
spilleform. Merk at en eventuell handicapreduksjon alltid gjøres av spillehandicap.
Ved spill av en 9-hulls runde fordeler du alle handicapslagene (hele spillehandicapet) som om du
skulle spilt en 18-hulls runde. Du får dine handicapslag på de valgte 9 hullene (enten banens første 9
hull eller siste 9 hull), iht. hullenes indeks på scorekortet.
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Handicaptellende runde
Kun individuelt slagspill med fullt spillehandicap (100 %) er handicaptellende.
 Spillere i kategori 2 - 6 (4,5 - 54) kan spille 9 eller 18 hull handicaptellende selskaps- eller
turneringsrunder.
 Spillere i kategori 1 (t.o.m. 4,4) kan kun spille 18 hull handicaptellende turneringsrunder
(merk imidlertid unntaket beskrevet under EGA turneringshandicap).
Det er viktig at du registrerer alle handicaptellende runder i GolfBox. Både de dårlige, de i
buffersonen og de bedre enn buffersonen. Hvis kun utvalgte handicaptellende runder blir registrert,
blir datagrunnlaget i forbindelse med handicaprevisjoner galt og ditt handicap kan bli feiljustert.

Handicaptellende forhold - bane
For at en runde kan være handicaptellende, må følgende forhold være til stede:
 Banen er målt og godkjent til offisiell lengde på minimum 2 750 m over 18 hull og
minimum 1 375 m over 9 hull.
 Banen er godkjent i henhold til USGA Course Rating System (slopet).
 Lengden på banen avviker ikke mer enn 100 meter fra offisiell lengde på 18-hullsrunder,
og avviker ikke mer enn 50 meter fra offisiell lengde på 9-hullsrunder.
 Utslagsstedets merker er balansert plassert slik at banens lengde er omtrent som offisiell
lengde.
 Ved spill i utlandet kan baner som er SSS-godkjent også være handicaptellende.
 Maks. to provisoriske greener på en 18 hulls bane (kan være på samme ni hulls sløyfe).
 Maks. én provisorisk green på en 9 hulls bane.
 En lokal regel om ballplassering skal være iht. golfreglene, Tillegg 1, Del A, 3b (side 143).
Normalt vil det være et oppslag hvis banen, av ulike årsaker, for tiden ikke er handicaptellende.

Handicaptellende forhold - spilleform
For at en runde kan være handicaptellende må følgende forhold være til stede:
 Runden skal spilles etter golfreglene og lokale regler.
 Runden skal spilles etter reglene for slagspill med fullt spillehandicap.
 Scoren skal underskrives av markør.
 Banen skal være handicaptellende, se under.
Som nevnt over kan altså kun individuelt slagspill med fullt spillehandicap (100 %) være
handicaptellende. Se også punktet «Ikke handicaptellende spilleformer og runder».

Handicaptellende selskapsrunder (Extra Day Score - EDS)
Du bestemmer selv om en selskapsrunde skal være handicaptellende eller ikke. Hvis du ønsker å
spille en handicaptellende selskapsrunde, må du meddele markøren dette, før runden startes.
Du må også meddele om den handicaptellende selskapsrunden skal være over 9 eller 18 hull, før
runden startes.
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Resultatet skal snarest mulig etter runden registreres i GolfBox og markøren må bekrefte scoren.
Spiller du med en markør som ikke er registrert i GolfBox (f.eks. en utenlandsk spiller), må
hjemmeklubben din bekrefte scoren.
NB! Du kan kun registrere én handicaptellende selskapsrunde over 9 hull pr. dag.

Ikke handicaptellende spilleformer
Alle typer av spilleformer hvor spilleren er partner med andre spillere, for eksempel four-ball,
foursome, greensome, scramble etc. er ikke handicaptellende runder.
Individuelt slagspill med redusert spillehandicap (f.eks. ¾) er ikke handicaptellende.
Matchspill er ikke handicaptellende, uavhengig om man huller ut alle hull eller ikke. Dette fordi
golfreglene for slagspill og matchspill i mange tilfeller er ulike, og spillestrategien er ulik.
Alle turneringsformer hvor man setter større utstyrsbegrensninger enn det som gjøres i golfreglene,
er ikke handicaptellende, for eksempel turneringer som begrenser antall køller (tre køller + putter
o.l.).
Firmagolf og andre private turneringer er kun handicaptellende turneringsrunder når disse er
godkjent av nasjonalt golfforbund eller arrangert av klubb tilsluttet nasjonalt golfforbund.

Justering av handicap
Basert på den scoren du registrerer i GolfBox etter en handicaptellende selskapsrunde, regner
GolfBox ut om og evt. hvor mye ditt handicap blir justert, og dette blir oppdatert umiddelbart.
Spiller du en handicaptellende turneringsrunde (og turneringen arrangeres i GolfBox), beregnes evt.
justering av handicap automatisk og du behøver ikke å registrere noe resultat selv.
Tabell 1 viser handicapkategorier, buffersoner (merk forskjell mellom 9- og 18-hulls runder) og hvor
mye handicap skal justeres opp eller ned.
Stablefordpoeng For hvert poeng
dårligere enn
over 36 StableHandicap

EGA
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handicap

18 hull
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legg til kun

trekk fra

1

-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

*

Buffersoner

buffersone:

ford-poeng:

Ved nedskrivning i kategori 2 som medfører overgang til kategori 1 settes handicap til 4,5
uansett resultat.
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Handicaprevisjon
Ved årsskiftet hvert år utfører hjemmeklubben din en handicaprevisjon for alle sine medlemmer i
handicapkategori 1-5. En handicaprevisjon baseres på minst åtte (8) registrerte handicaptellende
selskaps- eller turneringsrunder i løpet av en periode på de siste 12 mnd. Denne perioden utvides til
24 mnd. for spillere som har registrert færre enn åtte scorer siste 12 mnd.
Hensikten med en handicaprevisjon er å justere en spillers handicap som ikke reflekterer spillerens
scoringpotensial i forhold til handicap, og om det dermed er behov for en justering av handicap.
En handicaprevisjon kan gjennomføres, ved behov, flere ganger i løpet av en sesong, for
enkeltspillere eller grupper av spillere.
Eksempel: En handicaprevisjon viser at scorene til en spiller med handicap 18,5 reflekterer
«normale» scorer for en spiller med handicap rundt 23,0. Spillerens handicap bør da justeres opp,
ikke helt opp til 23,0, men til en nedre grense av «det normale» for en 23-handicapper, men ikke mer
enn følgende verdier:
Kategori

1

2

3

4

5

Maks.

+/- 1

+/- 2

+/- 3

+/- 3

+/- 3

EGA turneringshandicap
Alle spillere med et gyldig medlemskap i en golfklubb tilsluttet NGF, og som har denne som
hjemmeklubb, har et gyldig EGA handicap. Spillere som har registrert minst fire handicaptellende
runder i løpet av et kalenderår får automatisk også handicapstatusen EGA turneringshandicap
påfølgende kalenderår. I noen (få) konkurranser kan det være et krav for deltagelse at man har EGA
turneringshandicap. Dette skal det i så fall opplyses om i turneringens bestemmelser og invitasjon.
En spiller som ikke har handicapstatusen EGA turneringshandicap og som ønsker dette, kan når som
helst i inneværende år registrere tre handicaptellende selskaps- eller turneringsrunder. Handicap
justeres etter hver registrerte runde, og når den tredje runden er registrert, endres handicapstatus til
EGA turneringshandicap automatisk i GolfBox.
NB! Merk også at spillere i kategori 1 kan benytte denne muligheten, men da må hjemmeklubben
registrere scorene i GolfBox, da en kategori 1 spiller ikke selv har tilgang til å registrere resultater fra
selskapsrunder.

CBA – Computed Buffer Adjustment
Manualen til slopesystemet sier «USGA Course Rating and Slope Rating må gjenspeile forholdene
normalt for sesongen når flest runder er spilt».
CBA benyttes kun i handicaptellende turneringsrunder. Ofte spilles turneringsrunder når vær- eller
baneforhold er «unormale», men også da kan de fleste rundene være handicaptellende og vil påvirke
spillernes handicap. CBA ble utviklet for å fastslå når scorene avviker mye fra det forventede normale
(f.eks. ved veldig dårlig vær, dårlige spilleforhold eller tidlig om våren) slik at man kan korrigere for
dette i forbindelse med en eventuell justering av handicap. Det kan oppfattes som urettferdig å
måtte justere handicap ved veldig dårlige vær- eller spilleforhold.
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Enkelt fortalt, i CBA-beregningen er startfeltets prestasjoner i forhold til buffersonen, sammenlignet
med den forventede prestasjonen (forventningsverdier) til startfeltet under normale spilleforhold.
Dersom prestasjonene er utenfor bestemte grenseverdier, justeres buffersonen for spillerne. En slik
justering kan medføre en høyere buffersone (dersom startfeltets prestasjoner er mye bedre enn
forventet) eller en lavere buffersone (dersom startfeltets prestasjoner er mye dårligere enn
forventet). Alternativt kan beregningen vise, dersom spilleforholdene er ekstremt dårlige, at kun
spillere som har spilt bedre enn buffersonen skal reguleres ned i handicap (CBA = -2&RO (Reduction
Only)).
CBA benyttes kun ved 18-hulls turneringsrunder og tar kun utgangspunkt i scorene til spillere i
handicapkategori 1-4 (når det er minst 10 spillere med), men CBA verdien påvirker også spillere i
handicapkategori 5. Hensikten med CBA er å ha ytterligere en rettferdighetsfaktor i EGA Handicap
System.
CBA utregningen (som gjøres automatisk i GolfBox) kan være +1, 0, -1, -1 eller -2&(RO).
Eksempel: En spiller i kategori 1 scorer 33 poeng og CBA er kalkulert til -2. Hans buffersone er
normalt 35-36 poeng, men blir ved CBA -2 33-34 poeng. Dette medfører dermed ingen justering av
handicap siden spillerens score er innenfor buffersonen for denne runden.

Hjemmeklubben (din handicapmyndighet) og bytte av hjemmeklubb
Hjemmeklubben er ansvarlig for ditt EGA handicap og er dermed din nærmeste handicapmyndighet.
Spørsmål vedr. handicap rettes dit.
Hvis du tror at ditt handicap er for høyt eller for lavt kontakter du handicapkomiteen i
hjemmeklubben. De kan vurdere dette basert bl.a. på dine resultater i handicaptellende runder.
Dersom du er medlem i flere klubber, skal du velge en hjemmeklubb. Hjemmeklubben er også den
klubben du representerer i individuelle- og lagturneringer utenfor klubben.
Endring av hjemmeklubb skal meldes skriftlig (f.eks. e-post) innen 31. desember til gjeldende og ny
hjemmeklubb, og får virkning fra påfølgende år.
Du kan også bytte hjemmeklubb i løpet av en sesong/kalenderår forutsatt at begge klubbene er enige
om at endringen av hjemmeklubb skjer med virkning fra en tidligere dato enn årsskiftet. Ved tvil kan
NGF etterspørre dokumentasjon fra gammel og ny hjemmeklubb om at det er enighet mellom
klubbene om en slik overgang i løpet av året.

Norges Golfforbund
28. januar 2016
Sist revidert 7. august 2017
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