EGA Handicap System 2016-2019 – veiledning for klubber
Innledning og historikk
Dette er en veiledning til fjerde utgave av EGA Handicap System, innført av European Golf
Association (EGA) 1. januar 2000. EGA Handicap System er svært likt det systemet som ble
innført av Council of National Golf Unions (CONGU) i 1983, som ble benyttet av NGF med
små endringer i perioden 1983–2000.
En oversatt og bearbeidet versjon av EGA Handicap System som bygger på de prinsipper som
er nedfelt i EGA Handicap System ble innført i Norge fra 1. januar 2001. USGA Course Rating
System ble innført i Norge i 1996 etter USGAs godkjennelse av 1. august 1995.
EGA Handicap System benyttes nå i alle land i fastlands Europa (CONGU systemet benyttes i
Storbritannia og Irland), med ulike nasjonale tilpasninger.
Denne siste versjonen av EGA Handicap System ble revidert av EGAs Handicapping & Course
Rating Committee i 2015 og de nye handicapbestemmelsene har gyldighet i 2016-2019.
NGF er øverste handicapmyndighet i Norge og tilpasninger av EGA Handicap System i Norge
gjøres av NGF. NGF har EGAs skriftlige godkjennelse av januar 2016 for å benytte EGA
Handicap System i Norge.
Denne veiledningen beskriver de viktigste elementene ved EGA Handicap System og
handicapping i praksis. For utfyllende informasjon henvises til originaldokumentet (engelsk
versjon) utgitt av EGA. Denne veiledningen er i utgangspunktet utarbeidet for klubbene. I
tillegg er det utarbeidet en kort veiledning for spillere.

Hvordan lese denne veiledningen
Alle definisjoner og begreper er under beskrevet i alfabetisk rekkefølge. Kjenner man disse
definisjonene og begrepene forstår man hvordan handicapping fungerer. Til enkelte
definisjoner og begreper er det laget enkle forklaringer, veiledninger eller eksempler. I tillegg
er det vedlegg som beskriver ulike temaer mer inngående.

Hovedforutsetning
Handicapbestemmelsene 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.
Det gjøres oppmerksom på at dersom det ikke er samsvar mellom den engelske
originalteksten og denne norske veiledningen, skal teksten i EGAs manual gjelde.
Norges Golfforbund
28. januar 2016

Vesentlige endringer fra tredje utgave, 2012-2015.


9 hulls handicaptellende selskaps- og turneringsrunder innført i handicapkategori 2
(handicap 4,5 – 11,4)



Høyeste EGA handicap («offisielt handicap») er økt fra 36,0 til 54 og alle handicap
opp t.o.m. 54 omtales EGA handicap



Handicapkategori 6 er innført hvor handicap 37 – 54 inngår (klubbhandicap utgår
dermed)



Oppjustering i handicapkategori 5 er 0,1 pr. poeng under buffersonen (tidligere 0,2)



Forenkling i forhold til etablering av handicap



Handicaprevisjon er innført, som kan gjennomføres mer enn én gang pr. år (erstatter
Årsrevisjon)



Vesentlig flere muligheter for nasjonale tilpasninger og valgmuligheter enn tidligere.
o Merk at Norge, Sverige, Finland og Danmark har hatt mange samtaler hvor
målet har vært å ha så like nordiske bestemmelser som mulig.
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Definisjoner og begreper
I EGA Handicap System er det en rekke ord og begreper som er definert. Definisjonene er
sortert alfabetisk etter norsk betegnelse. I parentes vises den engelske betegnelsen som
gjenfinnes i EGAs manual. Alle ord og uttrykk skrevet i kursiv er definert. Ytterligere
informasjon og forklaringer finnes i EGAs manual på www.ega-golf.ch

Avstandsmerke (Distance point)
Et avstandsmerke er punktet på utslagsstedet hvor hullets lengde er målt fra, og må være et
synlig permanent merke. Avstandsmerket skal være plassert sentralt, men minst fire meter
fra utslagsstedets bakre kant. På noen baner har avstandsmerkene forskjellige farger, på
andre har de forskjellige tallverdier (som angir banelengden).

Ballplassering (Preferred lies)
En runde kan være handicaptellende hele året, selv om det benyttes en lokal regel om
ballplassering. Det forutsettes at den lokale regelen om ballplassering er i henhold til
golfreglene - Tillegg I, del A 3b (side 143).

Baneverdi (Course Rating, USGA Course Rating)
En parameter som angir banens vanskelighetsgrad for en scratchspiller under normale baneog værforhold. Den er uttrykt ved heltall og én desimal, og er vurdert ut ifra hvilken grad
lengde og hindringer påvirker scratchspillerens mulighet til å score.
Baneverdien tilsvarer gjennomsnittsscoren til den beste halvparten av et startfelt bestående
av scratchspillere.

Bogey golfer
En såkalt bogey golfer er en spiller som har EGA handicap rundt 20 for herrer og rundt 24 for
damer.

Buffersone (Buffer Zone)
Det antallet Stableford-poeng i en handicaptellende runde som medfører at spillerens EGA
handicap ikke skal endres.
Handicap

EGA

Buffersoner

kategori

handicap

18 hull

9 hull

1

-4,4

35 - 36

-

2

4,5 - 11,4

34 - 36

35 - 36

3

11,5 - 18,4

33 - 36

35 - 36

4

18,5 - 26,4

32 - 36

34 - 36

5

26,5 - 36,0

31 - 36

33 - 36

6

37 - 54

-

-
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Anmerkning: Buffersonene er forskjellige for 9- og 18-hullsrunder for å gjøre scorene
sammenlignbare for handicapping.

E

ksempel: Hvis en spiller i handicapkategori 4 scorer 33 Stableford-poeng i en 18hulls runde skal handicap ikke justeres (scoren er innenfor buffersonen), men hvis
den samme spilleren scorer 33 Stableford-poeng etter en 9-hulls runde skal handicap
justeres opp 0,1 (scoren er lavere enn buffersonen).

Bruttoscore (Gross score)
Det antall slag som faktisk er brukt på en runde eller et hull inkludert eventuelle straffeslag.

CBA (Computed Buffer Adjustment)
CBA er en justeringsfaktor som kan forskyve buffersonen i spillerens handicapkategori og
benyttes kun ved 18 hulls handicaptellende turneringsrunder, med flere enn 10 deltagere.
CBA beregnes kun for handicapping og påvirker ikke turneringsresultatet. CBA verdiene kan
være +1, 0, -1, -2 eller -2&RO (Reduction Only).
Anmerkning: CBA skal beregnes i alle 18-hulls turneringsrunder, og offentliggjøres samtidig
med at turneringsresultatet blir offisielt kunngjort.

E

ksempel: 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.

F

orklaring: Manualen til slopesystemet sier «USGA Course Rating and Slope Rating
må gjenspeile forholdene normalt for sesongen når flest runder er spilt».

Ofte spilles turneringsrunder når vær- eller baneforhold er «unormale», men også da
er de fleste runder handicaptellende og vil påvirke spillernes handicap. CBA ble
utviklet for å fastslå når scorene avviker fra det forventede normale slik at man kan
korrigere for dette i forbindelse med en eventuell justering av handicap.
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). CBA beregnes automatisk i GolfBox. Beregningsmetodene
for CBA er utdypet på EGAs hjemmesider.
CBA benyttes ikke ved 9-hulls turneringsrunder og tar kun utgangspunkt i scorene til
spillere i handicapkategori 1-4, men CBA verdien påvirker også spillere i
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handicapkategori 5. Hensikten med CBA er å ha ytterligere en rettferdighetsfaktor i
EGA Handicap System.

Etablering av EGA handicap (Attaining an EGA Handicap)
Kun spillere med gyldig medlemskap i en tilsluttet klubb kan ha gyldig handicap.
En nybegynner som har gjennomført Veien til Golf kurset (VTG) og som har et gyldig
medlemskap i en klubb tilsluttet NGF, og har denne som sin hjemmeklubb, registreres med
handicap 54. Han starter å spille og registrere handicaptellende selskaps- og
turneringsrunder med et spillehandicap beregnet ut ifra handicap 54.
Spillere som kommer tilbake igjen til golfen etter mer enn ett år utenfor golfen eller som
ikke har hatt et gyldig medlemskap i en tilsluttet klubb på mer enn ett år skal etablere
handicap på nytt etter følgende metode:
Han skal spille minimum én 9- eller 18-hulls handicaptellende selskaps- eller
turneringsrunder ut ifra handicap 54. Stableford scoren oppnådd i denne runden settes inn i
følgende formel:
EGA handicap = 54 – (Stableford score – 36)
NB! Dersom en 9-hulls runde er spilt, legges 18 poeng til scoren oppnådd på 9-hulls runden.

E

ksempel: En spiller tar opp igjen golfen etter å ha vært utenfor golfen i noen år.
Han scorer 48 Stableford-poeng ut ifra handicap 54. Hans handicap fastsettes
dermed til 42 ((54 – (48-36)).

V

eiledning: Handicapkomiteen både kan og skal tildele spilleren et lavere
handicap dersom den vurderer at et lavere handicap er mer passende enn
resultatet oppnådd etter kun denne ene runden. Hva spilleren hadde i handicap da
han sluttet med golf bør tas med i betraktningen. Videre anbefales at en spiller som
nevnt i ovenstående eksempel spiller åtte handicaptellende runder og at det
gjennomføres en handicaprevisjon før han deltar i turneringer som spilles med
handicap (i hvert fall turneringer med handicap utenfor hjemmeklubben).

Gjenopprettelse av handicap (Restoration of handicaps)
Ved suspensjon av EGA handicap som ikke overstiger 12 måneder skal spillerens handicap
ved utløpet av suspensjonstiden gjenopprettes uendret, med mindre handicapkomiteen
finner grunner til at det bør endres. Det samme gjelder gjenopprettelse av handicap som har
vært tapt fordi spilleren ikke har opprettholdt medlemskap (hjemmeklubb) i golfklubb
tilsluttet NGF, og spilleren gjenopptar slikt medlemskap innen 12 måneder.
I alle andre tilfeller av suspensjon eller tap av handicap skal gjenopprettelse av handicap
være i henhold til punktet etablering av handicap. Man skal også ta hensyn til spillerens siste
handicap.
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(EGA) Handicap
Heretter omtalt handicap (hcp). Handicapet uttrykker en spillers spillestyrke på en bane med
standard relativ vanskelighetsgrad (slopeverdi = 113 og baneverdi = par). Handicapet skal til
enhver tid framgå i handicapregisteret GolfBox.
Handicap opp til og med 36,0 (kategori 1-5) uttrykkes i heltall og én desimal. Handicap 37-54
(kategori 6) uttrykkes kun i heltall.
Høyeste handicap er 54 og når en spiller har gjennomført Veien til Golf kurset (VTG) og har
gyldig medlemskap i og har en golfklubb tilsluttet NGF som sin hjemmeklubb, tildeles han
handicap 54.

F

orklaring: Handicap benyttes for å lese av aktuelt spillehandicap på slopetabellen,
for aktuelt utslagssted på den aktuelle banen.

Handicapgodtgjørelse (Handicap Allowance)
Handicapgodtgjørelse er det antallet slag en spiller får i en konkurranse som spilles med
handicap. For noen spilleformer anbefales en reduksjon av spillehandicap (uttrykt i prosent)
og dette avgjøres av turneringskomiteen i bestemmelsene for turneringen.
NB! Handicapreduksjon gjøres alltid av spillehandicap
Handicapgodtgjørelsen i en handicaptellende turneringsrunde er 100 % (fullt spillehandicap).

V

eiledning: EGA, USGA og CONGU anbefaler at individuelt slagspill med handicap
og single matchspill med handicap spilles med fullt spillehandicap. Se for øvrig
vedlegg om handicapgodtgjørelse ved ulike spilleformer.

Handicapindeks (Handicap Stroke Index)
Handicapindeksen på scorekortet viser rekkefølgen av hullene (nummerert fra 1 til 18) som
handicapslag skal gis eller fås.
Anmerkning: En spiller med plusspillehandicap gir handicapslag til banen, og starter å gi slag
på hullet med handicapindeks 18.

Handicapjustering gjort av handicapkomiteen (General Play)
Handicapkomiteen kan etter eget skjønn justere en spillers handicap dersom det foreligger
årsaker som komiteen vurderer er avgjørende for spillerens resultater i forhold til aktuelt
handicap.

V

eiledning: Se vedlegg om handicapkomiteen og dens rettigheter og plikter.
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Handicapkategorier (Handicap Category)
Handicap er delt inn i følgende seks kategorier:
Handicap

EGA

Kategori

handicap

1

- 4,4

2

4,5 - 11,4

3

11,5 - 18,4

4

18,5 - 26,4

5

26,5 - 36,0

6

37 - 54

Handicapkomité (Handicap Committee)
Alle golfklubber tilsluttet NGF skal ha en handicapkomité som er ansvarlig for å administrere
EGA Handicap System i klubben. Denne komiteen bør bestå av tre personer med god
kjennskap til handicapsystemet, og lederen bør oppnevnes av klubbens styre.

V

eiledning: Se vedlegg om handicapkomiteens plikter og rettigheter og
anbefalinger vedrørende saksbehandling rundt opp- og nedjustering av
medlemmers handicap utover resultater etter spill eller handicaprevisjon.

Handicapmyndighet (Handicapping Authority)
Hjemmeklubben er ansvarlig for spillerens handicap og er dermed spillerens
handicapmyndighet. Spørsmål rundt handicapping rettes primært dit. NGF er øverste
handicapmyndighet i Norge og har til enhver tid rett til innsyn i en medlemsklubbs
handicapregister. Hvis en klubbs handicapkomité ikke klarer å løse en sak på egen hånd, skal
saken forelegges NGF. NGF vil behandle saken, og NGFs avgjørelse vil da være endelig.

Handicapping
Med begrepet handicapping menes i dette dokumentet bruken av handicapsystemet og
eventuelle justeringer av handicap i forbindelse med spill eller annet.

Handicapslag (Handicap Stroke)
Ett eller flere slag som spilleren kan trekke fra sin bruttoscore på et hull, eller bruttoscore for
en runde.
Anmerkning: En spiller med pluss spillehandicap må legge til handicapslagene til sin
bruttoscore.
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Handicaptellende forhold - bane (Handicap Conditions)
Følgende forhold må være til stede for at en bane kan være handicaptellende og at man
dermed kan spille handicaptellende runder:









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 av NGF i henhold til USGA Course Rating System (slopet).
Lengden på banen avviker ikke mer enn 100 meter fra offisiell lengde på 18hullsrunder, og avviker ikke mer enn 50 meter fra offisiell lengde på 9hullsrunder.
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).

Handicaptellende forhold - spilleform (Handicap Conditions)
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 over.
Som nevnt over kan altså kun individuelt slagspill med fullt spillehandicap (100 %) være
handicaptellende.
Se også punktet «Ikke handicaptellende spilleformer og runder».

Handicaptellende runde (Qualifying Round)
Alle handicaptellende turneringsrunder inkl. No return og alle frivillige selskapsrunder som
oppfyller kravene til handicaptellende bane og handicaptellende spilleform
Merk følgende:
- Spillere i handicapkategori 1 (t.o.m. 4,4) kan kun spille handicaptellende 18-hulls
turneringsrunder *
- Spillere i handicapkategori 2 - 6 (4,5 – 54) kan spille handicaptellende 9 og 18-hulls
turnerings- og selskapsrunder.
* Merk unntak beskrevet under EGA turneringshandicap.
En spiller kan ikke bli justert til handicapkategori 1 etter en handicaptellende selskapsrunde,
uansett resultat.
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En runde er handicaptellende selv om spilleren diskvalifiseres i henhold til:
- Regel 3-4, 6-2b, 6-3, 6-6b, 6-6d, 6-7, 6-8 eller 14-3b.
En runde er ikke handicaptellende om spilleren diskvalifiseres i henhold til:
- Regel 1-2, 1-3, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 6-4, 7-1b, 11-1, 14-3 eller 22-1.

Handicaptellende selskapsrunde (Extra Day Score)
En Handicaptellende selskapsrunde er en handicaptellende runde som oppfyller kriteriene til
handicaptellende forhold - bane og handicaptellende forhold - spilleform og som ikke er en
turneringsrunde.
For at en selskapsrunde skal kunne være handicaptellende (og dermed kunne registreres for
å opprettholde eller justere handicap), må spilleren meddele markøren dette, før runden
startes.
Spilleren må også meddele om den handicaptellende selskapsrunden skal være over 9 eller
18 hull, før runden startes.
Resultatet skal snarest mulig etter runden registreres i GolfBox.
Det er frivillig å spille handicaptellende selskapsrunder og man kan spille så mange
handicaptellende selskapsrunder man vil i løpet av en sesong, på baner som er sloperatet
eller SSS-godkjent, i Norge og i utlandet.
Spillere i handicapkategori 2-6 kan spille 9- eller 18-hulls handicaptellende selskapsrunder.
Anmerkning: Kun én handicaptellende selskapsrunde over 9 hull kan registreres pr. dag.
Spillere i handicapkategori 1 kan ikke spille handicaptellende selskapsrunder unntatt når
spilleren skal oppnå turneringshandicap. Runden må være over 18 hull. Se også
turneringshandicap.

Handicaptellende turneringsrunde (Qualifying Competition)
Turneringsrunde som oppfyller kriteriene under handicaptellende forhold - bane og
handicaptellende forhold - spilleform.

Handicaprevisjon (Handicap Review)
Hensikten med handicaprevisjon er å avdekke hvorvidt prestasjonene til spillere i
handicapkategori 1-5 er representative i forhold til spillernes handicap.
Klubbens handicapkomite skal gjennomføre en handicaprevisjon minimum én gang pr. år,
normalt etter endt sesong (årsskiftet). En handicaprevisjon kan både gjennomføres for
enkeltspillere eller for alle medlemmer som har klubben som hjemmeklubb (kun spillere i
handicapkategori 1-5). Det gjennomføres ikke handicaprevisjon på spillere i kategori 6.
En handicaprevisjon kan gjennomføres overfor enkeltspillere flere ganger gjennom et
kalenderår, men det anbefales å vente med neste (individuelle) handicaprevisjon til det er
registrert åtte nye scorer siden forrige handicaprevisjon.
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Handicapkomiteen gjennomfører handicaprevisjon gjennom GolfBox.

F

orklaring: Minimum åtte Stableford scorer, innenfor de siste 12 månedene,
omregnes til et forventet handicapintervall som spilleren burde ligget innenfor da
han oppnådde disse scorene. Er spillerens reelle EGA handicap under dette intervallet
skal handicappet økes til den nederste grensen i intervallet, og ligger det over skal
det senkes til den øverste grensen. Det tas hensyn til maksimalverdier for en slik
justering av handicap. Har ikke spilleren minimum åtte scorer innenfor de siste 12
månedene tas scorer (til totalt åtte) innen de siste 24 månedene med i beregningen.

Hjemmeklubb og bytte av hjemmeklubb (Home Club)
Hjemmeklubben er ansvarlig for en spillers handicap og er dermed hans nærmeste
handicapmyndighet. Spørsmål vedr. handicap rettes til hjemmeklubben.
Dersom en spiller er medlem i flere klubber, skal spilleren velge hvilken som skal være
hjemmeklubben.
Hjemmeklubben er også den klubben spilleren representerer i individuelle- og lagturneringer
utenfor klubben.
Endring av hjemmeklubb skal meldes skriftlig innen 31. desember til gjeldende og ny
hjemmeklubb, og får virkning fra påfølgende år.
En spiller kan imidlertid 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 årsskifte. Ved tvil kan NGF etterspørre dokumentasjon fra gammel og ny
hjemmeklubb om at det er enighet mellom klubbene om en slik overgang.

Ikke handicaptellende spilleformer
Alle typer av spilleformer hvor spilleren er partner med andre spillere, for eksempel FourBall, 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.
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Justering av handicap (Alteration of handicaps)
Når en spiller scorer en Stableford-score i buffersonen, endres ikke handicapet.
Når en spiller scorer en Stableford-score lavere enn buffersonen eller har en No return (NR),
justeres handicapet (kun) opp 0,1 (uansett resultat) i handicapkategori 1–5.
Det er ingen justering oppover i handicapkategori 6 uansett resultat.
Når en spiller scorer en Stableford-score på 37 poeng eller mer, blir spillerens handicap
justert ned med én enhet per poeng bedre enn 36 poeng. Denne enheten er avhengig av
handicapkategori. Se tabell nedenfor.
Spilleren skal selv registrere alle handicaptellende selskapsrunder uavhengig av resultat.
Etter handicaptellende turneringsrunder i Norge registreres normalt eventuelle
handicapjusteringer av turneringskomiteen (gjennom GolfBox). Hvis dette ikke er gjort må
spilleren selv påse at resultatet registreres.
Spillere i kategori 1 som har spilt handicaptellende turneringsrunder andre steder (f.eks. i
utlandet når handicapjustering ikke foretas automatisk i GolfBox) må levere scorekortene
(inkl. nødvendig informasjon som baneverdi, slopeverdi, par og evt. CBA verdi) til sin
handicapkomite for justering.
Spillere i kategori 2-6 kan registrere resultatene i GolfBox selv, og markør må godkjenne.
Se også under CBA, som kan forskyve buffersonen etter en handicaptellende
turneringsrunde.
Handicap skal alltid justeres i henhold til tabellen under:
Stablefordpoeng For hvert poeng
dårligere enn
over 36 StableHandicap

EGA

Buffersoner

buffersone:

ford-poeng:

kategori

handicap

18 hull

9 hull

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

Eksempler:
En spiller med handicap 11,2 får 32 Stableford-poeng. Nytt handicap blir da 11,3 (opp
0,1).
En spiller med handicap 11,3 får 42 Stableford-poeng. Nytt handicap blir da 10,1
(11,3 – (6 · 0,2) = 10,1).
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9-hulls runder
Når man spiller 9-hulls runder, legger man til 18 Stableford-poeng til den poengsummen
man oppnådde på 9-hulls runden. Den Stableford-poengsummen man da får må
sammenlignes med buffersonenen for 9 hull.
Ved spilte 9 null på en bane som ligger i GolfBox, og man har registrert score hull for hull,
eller en poengsum oppnådd på 9 hull, legger GolfBox automatisk til 18 poeng for de ikke
spilte 9 hull.
9-hulls handicaptellende runder gjelder kun for spillere i handicapkategori 2-6.
Handicaptellende runder for spillere i handicapkategori 1 må være over 18 hull.
Når man skal spille en 9-hullsrunde, skal man enten spille banens første 9 (hull 1–9) eller
siste 9 (hull 10–18). Man kan ikke spille 9 fritt valgte hull (f.eks. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 og 13).

E

ksempel: En spiller har handicap 30,0 og får 14 Stableford-poeng etter en 9hullsrunde. Han legger så til 18 poeng (14 +18 = 32) og får 32 poeng. Dette er
utenfor buffersonen for 9 hull, og det medfører at nytt handicap blir 30,2.
Når resultatet medfører overgang til en lavere handicapkategori foretas justering slik:
Desimal for den høyere kategorien benyttes inntil handicap har nådd den lavere kategorien.
Deretter skal desimal for den lavere kategorien benyttes for resten av poengene.

E

ksempel: En spiller med handicap 19,1 oppnår 42 Stableford-poeng, dvs. 6 poeng
bedre enn handicap.
Først: 19,1 - 0,8 (2 · 0,4) = 18,3 (handicapet er nå nede i en lavere kategori)
Deretter: 18,3 - 1,2 (4 · 0,3) = 17,1
Ovenstående utregninger gjøres automatisk i GolfBox når man registrerer resultater der.
* Unntak: Ved resultat fra handicaptellende selskapsrunde som medfører overgang til
kategori 1, settes nytt handicap til 4,5 uansett resultat.

Nettoscore (Net Score)
Bruttoscore på runde minus spillehandicap, eller bruttoscore på hull minus handicapslag
ifølge handicapindeks på hullet.

No return (NR)
En No return er en runde som ikke er fullført og/eller det er ikke returnert noe scorekort. I
tillegg, kun i slagspill uten handicap, hvor det ikke er oppført score på ett eller flere hull.

Plusshandicap
Handicap + 0,1 og bedre.
En spiller med et ”pluss” spillehandicap gir handicapslag til banen, fra og med hullet med
handicapindeks 18.
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E

ksempel: en spiller med spillehandicap +1 gir ett slag til hullet med indeks 18. En
spiller med spillehandicap +2 gir ett slag til hullet med indeks 18 og indeks 17.
Han må score en birdie på et slikt hull for å få to Stableford-poeng.

V

eiledning: Matematisk sett har plusshandicap en negativ verdi, selv om ordet
pluss indikerer det motsatte. Plusshandicap følger ikke vanlige avrundingsregler
for tall som ender med desimalen 5, men de rundes av i retning null. Eksempel +0,5 ≈
0 og +1,5 ≈ +1.

Scratchspiller (Scratch Golfer)
Spiller med EGA handicap 0,0.

Selskapsrunde
Runde som ikke er turneringsrunde. Se også handicaptellende selskapsrunde.

Slopeverdi
En parameter som angir en banes relative vanskelighetsgrad for en spiller som ikke er
scratchspiller.
Anmerkning: En bane med standard relativ vanskelighetsgrad har en slopeverdi på 113.

(EGA) Spillehandicap (EGA Playing Handicap)
Heretter kalt spillehandicap, som er det antallet handicapslag en spiller får eller gir ved spill
over 18 hull fra et bestemt utslagssted på en bestemt bane. Spillehandicapet leses av på
slopetabellen (som er en tabell utarbeidet av NGF etter rating av banen).
Slopetabellen viser ikke spillehandicap for spillere i kategori 6. For spillere i kategori 6
anbefaler NGF at hver klubb publiserer en egen spillehandicaptabell (slopetabell) for disse.
En mal kan enkelt lastes ned fra NGFs hjemmesider.
Ved spill av en 9-hulls runde fordeles alle handicapslagene (hele spillehandicapet) som om
det skal spilles en 18-hulls runde. Man får handicapslag på de valgte 9 hullene (enten banens
første 9 hull eller siste 9 hull), iht. hullenes indeks på scorekortet.
Anmerkning: I matchspill med handicap som skal avgjøres ved at spillet fortsetter på hull 19
og eventuelt senere hull (hull for hull omspill), gis spillehandicap på nytt og fordeles i
henhold til handicapindeksen på scorekortet.
Anmerkning: Spillehandicapet er begrepet «handicap» det refereres til i Regel 6-2 i
Golfreglene.

V

eiledning: Spillehandicap er tidligere kalt «mottatte slag» eller «tildelte slag».
Disse betegnelsene benyttes ikke lenger.
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(EGA) Spillehandicapformel (EGA Playing Handicap Formula)
Spillehandicap for spillere i kategori 1-5
Spillehandicapformelen (gjelder kun spillere i kategori 1-5) konverterer et handicap til et
spillehandicap og beregnes på følgende måte:
𝑆𝑝𝑖𝑙𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝 (kategori 1 − 5) = 𝐸𝐺𝐴 ℎ𝑎𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑝 x

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖
+ (𝑏𝑎𝑛𝑒𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖 − par)
113

Spillehandicapet uttrykkes kun ved et heltall. Eksempel: 17,5 ≈ 18.
Plusshandicap følger ikke vanlige avrundingsregler for tall som ender med desimalen 5, men
de rundes av i retning null. Eksempel: +1,5 ≈ +1.
Spillehandicapformelen gjelder kun spillere i kategori 1-5 og det er denne formelen alle
spillehandicap på slopetabellen er beregnet med.
Spillehandicap for spillere i kategori 6
For spillere i kategori 6 (handicap 37-54) gjelder ikke ovenstående spillehandicapformel og
man må regne ut (veldig enkelt) spillehandicap på følgende måte:
For en 18 hulls runde leser man av spillehandicapet en spiller med handicap 36,0 får (f.eks.
39 slag). Fra dette tallet* (3) trekker man fra tallet 36. Tallet man får (3) legges til (evt.
trekkes fra) handicap. Dette blir spillehandicap for en spiller i kategori 6.
En spiller med handicap 45 vil dermed få spillehandicap 48 (45 + 3) i dette tilfellet.
* Definert som «Playing Handicap Differential» i EGAs manual.

Slopetabell (EGA Playing Handicap Table)
Tabell som viser spillehandicap ut i fra handicap, bane- og slopeverdi og valgt utslagssted.
Tabellen kalles i daglig tale ”slopetabell” og er beregnet ut i fra spillehandicapformelen.

Spillerens plikter og rettigheter
Spilleren plikter å sette seg inn i handicapbestemmelsene, og etter beste evne bidra til at
bestemmelsene blir fulgt både av spilleren selv og andre. Gjentatte og åpenbare brudd på
bestemmelsene kan medføre suspensjon av handicap for kortere eller lengre tid. Som
markør skal spilleren bidra til at disse bestemmelsene følges på banen under spill, ved
utfylling av scorekort, og registrering i GolfBox.
Spilleren skal kun ha ett handicap og én hjemmeklubb. Dette handicapet gjelder overalt,
også i andre klubber som spilleren måtte være medlem i.
Spilleren må før spill av en handicaptellende selskapsrunde meddele hensikten med runden
(handicaptellende selskapsrunde) til sin markør. Spilleren skal snarest etter alle avsluttede
handicaptellende selskapsrunder registrere resultatet i GolfBox, for beregning av nytt
handicap. Resultatet skal attesteres av markør.
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Eventuelt, ved spill på utenlandsk bane, lever scorekortet (inkl. nødvendig informasjon som
baneverdi, slopeverdi, par og evt. CBA verdi) signert av markør til hjemmeklubben
For å automatisk oppnå turneringshandicap etter handicaprevisjonen ved årsskiftet, må
spilleren ha spilt minst fire handicaptellende runder i løpet av kalenderåret.

Stableford
Handicaptellende runder skal omregnes til Stableford-poeng.
Omregning skal foretas for hvert enkelt hull ved at bruttoscore minus handicapslag for hullet
gir nettoscore. Nettoscoren omregnes til Stableford-poeng i forhold til par på det enkelte
hull, ifølge nedenstående tabell, og summeres til en total for runden. Totalen danner
grunnlag for eventuell justering av handicap. Det skal benyttes fullt spillehandicap ved
utregningen, det vil si ingen handicapreduksjon (for eksempel ¾ spillehandicap).
Nettoscore per hull
2 over par eller mer
1 over par
Par
1 under par
2 under par
3 under par
4 under par

StablefordPoeng
0
1
2
3
4
5
6

Dette innebærer at enhver runde spilt til handicap gir 36 Stableford-poeng. Se for øvrig
vedlegget om forventningsverdier i forhold til «å spille til handicap.
Dersom spilleren er i handicapkategori 2-6, og den handicaptellende runden er spilt over 9
hull, legges 18 poeng til resultatet fra de 9 hullene for å finne en total score.
Ved spilte 9 null på en bane som ligger i GolfBox, og man har registrert score hull for hull, vil
GolfBox automatisk legge til 18 poeng for de ikke spilte 9 hull.

E

ksempel: Resultatet etter 9 hull er 17 poeng. Resultatet for runden (18 hull) blir
dermed 35 poeng (17+18).

Suspensjon av handicap (Suspension of handicap)
Hvis en spiller gjentatte ganger eller grovt overtrer EGA Handicap System
(handicapbestemmelsene) kan hjemmeklubben eller NGF suspendere spillerens handicap.
Suspensjon av handicap skal behandles av handicapkomiteen i spillerens hjemmeklubb
snarest mulig etter den aktuelle overtredelsen. Vedtak skal ikke fattes før spilleren har fått
anledning til å uttale seg til handicapkomiteen. Spilleren skal underrettes om
handicapkomiteens avgjørelse snarest mulig. Vedtak som går spilleren imot trer i kraft
samtidig med underretning til spilleren. Spilleren kan påklage avgjørelsen til klubbens styre.
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Klubbens styre fatter så sitt vedtak. Er spilleren fremdeles uenig, kan spilleren påklage
vedtaket til NGF. NGFs avgjørelse vil være endelig.
NGF kan ta opp og fatte vedtak i saken dersom handicapkomiteen unnlater å ta opp saken
eller dersom NGF er uenig i vedtak fattet av handicapkomiteen. I begge tilfelle kan vedtaket
påklages av spilleren til NGFs styre som treffer endelig avgjørelse.
Når en spillers handicap er suspendert, kan han ikke delta i konkurranser som krever EGA
handicap.
Se gjenopprettelse av handicap.

Tap av handicap
En spiller taper automatisk sitt handicap når han ikke lenger er medlem av tilsluttet
golfklubb. Se gjenopprettelse av handicap.

Tilsluttet golfklubb (Affiliated Club)
Kun klubber som er medlem av Norges Golfforbund (tilsluttet NGF) har rett til å benytte EGA
Handicap System og USGA Slope System i Norge.

(EGA) Turneringshandicap (Active)
Heretter omtalt turneringshandicap, som er betegnelsen på et handicap som har blitt
vedlikeholdt ved å ha registrert minst fire (4) handicaptellende runder i GolfBox i foregående
sesong.
Et turneringshandicap kan oppnås når som helst i løpet av sesongen ved å spille og registrere
tre handicaptellende runder i den aktuelle sesongen. Handicapet blir justert etter hver
registrerte handicaptellende runde. Etter at den tredje runden er registrert, endres
handicapstatus fra EGA Handicap til EGA turneringshandicap automatisk.

V

eiledning: I bestemmelsene for en turnering hvor handicap er en faktor
(turneringen spilles med handicap eller handicap er kvalifisering til turneringen)
kan det kreves at spilleren har et turneringshandicap ved påmeldingsfristens utløp for
å kunne delta. Se også vedlegg om anbefalinger rundt bruk av EGA
turneringshandicap.

Turneringsrunde (Qualifying score)
Runde spilt i konkurranse godkjent av nasjonalt golfforbund eller klubb tilsluttet sitt
nasjonale golfforbund.
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Vedlegg 1 - Golfbanen og USGA Course Rating
Prinsippene bak banens Baneverdi og Slopeverdi
Banens Course- (CR) og Slope Rating (SR) verdier (baneverdi og slopeverdi) relaterer banens
vanskelighetsgrad til scoren til en spiller og dermed til spillerens handicap.
Slopesystemet synliggjør også banens relative vanskelighetsgrad mellom en scratchspiller og
en bogeyspiller på banen. En såkalt bogeyspiller er definert som en som har EGA handicap
rundt 20 for herrer og rundt 24 for damer.
En bane kan oppleves som vanskeligere for en bogeyspiller enn en annen bane, mens de
samme banene kan oppleves å ha samme vanskelighetsgrad for en scratchspiller.
Verdiene fastsettes av NGFs slopeteam, som følger prinsippene og manualen til USGA Course
Rating System, og gjøres på følgende måte:
Manualen tar utgangspunkt i fire teoretiske spillere (scratch dame og herre, bogey dame og
herre). På bakgrunn av statistikk er det definert hvor langt disse ”spillerne” slår på første,
andre og tredjeslaget. Utfordringen som disse ”spillerne” møter registreres i systemet. Den
klart største faktoren som påvirker bane- og slopeverdiene er hullenes lengde.
Først måles alle hullene, fra avstandsmerket på utslagsstedet til midten av greenen. Disse
lengdene justeres for påvirkning av rull, vind, høydeforskjell, doglegs og lay-ups til effektiv
spillelengde.
I tillegg til hullenes lengde er det andre karakteristikker som påvirker spillet, som hindringer,
hindre og annet. Topografi (for eksempel hellinger), fairway bredde i landingsområdet,
greenområder, høyde på klippet rough, bunkere, out of bounds og ekstrem rough,
vannhindre, trær og greenstørrelse og overflate.
Alle disse faktorene evalueres fra hull til hull for menn og kvinner og for både scratch- og
bogeyspillere. Systemet gir tabeller med verdier og korreksjonsfaktorer basert på
omfattende datagrunnlag innsamling av USGA.
Course Rating (baneverdien) er beregnet ut ifra den effektive spillelengden, og påvirkningen
fra ovennevnte karakteristikker for en 18 hulls runde. Verdien uttrykkes i heltall med én
desimal og representerer den forventede score for en scratchspiller. Er banen par 72 og
baneverdien 73,5 er den forventede score for en scratchspiller avrundet til 74 slag.
Verdien for en bogeyspiller er beregnet på tilsvarende måte. Den representerer scoren som
er forventet av en bogeyspiller. Fordi én banes vanskelighetsgrad er annerledes enn en
annen banes vanskelighetsgrad, for en bogeyspiller, er det klart at en bogeyspiller bør få
flere slag på en vanskelig bane enn en enklere bane.
Forholdet mellom verdiene for en scratchspiller og en bogeyspiller kalles Slopeverdi. Dette er
en verdi på den relative vanskelighetsgraden for en som ikke er scratchspiller og banens
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baneverdi (CR). En bane med en Slopeverdi på 113 anses å ha den samme relative
vanskelighetsgrad for både scratchspillere og bogeyspillere.
For at det skal kunne spilles handicaptellende runder i Norge må banen være sloperatet av
NGF i henhold til USGA Course Rating System. I henhold til bestemmelsene skal banene
rerates hvert 3. år fram til det er 9 år siden førstegangsratingen. Etter det skal banene
rerates hvert 10. år. Dersom det gjennomføres tiltak på banen som vil påvirke bane- og
slopeverdien skal banen rerates.
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Vedlegg 2 - Handicapkomiteen og dens rettigheter og plikter
Hver enkelt golfklubb i Norge som er tilsluttet NGF har handicapmyndighet overfor de av
medlemmene som har klubben som hjemmeklubb.
Golfklubb tilsluttet NGF skal ha en handicapkomité som bør bestå av tre medlemmer. Dette
gjelder også klubb med status KMT (klubb med treningsanlegg).
Komiteens leder/ansvarlige personer skal oppnevnes av klubbens styre, og skal registreres
under klubbens kontaktpersoner i GolfBox. Handicapkomiteen skal sette seg inn i
handicapbestemmelsene, holde seg orientert om mulige endringer, og bidra til at
bestemmelsene følges i klubben.
Klubbens styre kan delegere rutineoppgaver, i forbindelse med praktiseringen av
handicapsystemet, til én eller flere personer, f.eks. en administrativt ansatt.
Når handicapkomiteen skal ta stilling til en sak hvor det kan kreves undersøkelser og
vurderinger bør alle handicapkomiteens medlemmer delta og være med i diskusjonen. Én
enkelt person bør ikke alene beslutte om en spillers handicap skal justeres opp eller ned,
basert på en henvendelse fra et medlem. Det kan i slike tilfeller være vanskelig for én person
å motsi et medlems ønske om «flere slag for å kunne score flere poeng».
Handicapkomiteen skal også bestemme om det skal kreves et EGA turneringshandicap for
deltagelse i noen av klubbens turneringer.
Handicapkomiteen
 Skal ha oversikt over alle handicaptellende runder til alle medlemmer som har
klubben som hjemmeklubb i et handicapregister (som i Norge er GolfBox).
Registeret skal til enhver tid være oppdatert, og alle handicaptellende runder skal
føres kronologisk. Registeret skal minst inneholde all handicapinformasjon fra
inneværende og foregående år.


Skal sørge for at turneringskomiteen regner ut CBA etter alle handicaptellende
18-hulls turneringsrunder (gjelder i turneringer hvor CBA benyttes), og
offentliggjør denne samtidig med turneringsresultatet.



Skal, når en spiller bytter hjemmeklubb, informere den nye hjemmeklubben om
spillerens handicap, og overføre all handicapinformasjon fra inneværende og
foregående år til handicapkomiteen i spillerens nye hjemmeklubb.



Kan benytte seg av rettigheten til å suspendere handicapet til spillere i henhold til
suspensjon og tap av handicap.



Har rett til å erklære en runde som ikke handicaptellende før spillet starter på
grunn av ekstremt dårlig vær eller baneforhold.
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Skal ved sesongslutt utføre handicaprevisjon av handicapet til alle medlemmer
som har klubben som sin hjemmeklubb. Handicaprevisjon er obligatorisk for alle
spillere og gjøres mer eller mindre automatisk i GolfBox.



Kan etter eget skjønn justere enkeltspilleres handicap, mellom
handicaprevisjoner, hvis det foreligger årsaker eller mistanker om at en spillers
handicap er for høyt eller for lavt i forhold til spillerens forventede resultater –
dog ikke med mindre enn ett slag.

Golfspillets natur med dets varierende spilleforhold gjør handicapsetting til en relativt
unøyaktig operasjon.
Handicapkomiteen har rett og plikt til å gripe inn dersom det er åpenbart at en spillers
handicap ikke gjenspeiler spillerens generelle spillestyrke. Handicapkomiteen bør før den
fatter vedtak om å endre en spillers handicap gi spilleren anledning til å uttale seg.
Handicapkomiteens avgjørelse er effektiv fra det tidspunktet melding om avgjørelse er gjort
kjent for spilleren.
Spilleren kan påklage avgjørelsen til klubbens styre. Klubbens styre fatter så sitt vedtak. Er
spilleren fremdeles uenig, kan spilleren påklage vedtaket til NGF. NGFs avgjørelse vil være
endelig.
Reduksjon av handicap
Hvis handicapkomiteen mener at en spillers handicap er for høyt, skal den redusere
spillerens handicap til det handicapet som best gjenspeiler spillerens spillestyrke. Handicap
tildelt på dette grunnlaget skal normalt ikke settes lavere enn 4,5. Dersom
handicapkomiteen mener det er berettiget å senke en spillers handicap til 4,4 eller lavere,
skal avgjørelsen oversendes til NGF for godkjennelse. En slik justering skal være på minst ett
slag.
Oppjustering av handicap
Hvis handicapkomiteen mener at en spillers handicap er for lavt, skal den øke spillerens
handicap til det handicapet som best gjenspeiler spillerens spillestyrke. Dette må ikke skje
fordi spilleren er tilfeldig ute av form, er skadet eller har vært borte fra spill i en kortere
periode.
Fremgangsmåte og vurderinger
Når handicapkomiteen vurderer å justere en spillers handicap på generelt grunnlag (opp
eller ned), skal handicapkomiteen ta hensyn til all tilgjengelig informasjon om spillerens
spillestyrke. Den skal spesielt ta hensyn til:



Hyppigheten av spilte runder og hvor stor andel av de spilte rundene som er
handicaptellende runder.
Antall runder i den senere tid bedre en handicap, i buffersonen og dårligere enn
buffersonen.
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Spillerens resultater i match, four-ball og andre ikke normalt handicaptellende
spilleformer.

Handicapkomiteen må i denne sammenhengen være spesielt oppmerksom på spillere hvis
handicap er «på vei nedover» (oftest kategori 5 spillere) eller spillere som pga. av kronisk
sykdom eller andre årsaker som over tid vil ha vanskeligheter med å score som forventet.
Handicapkomiteen bør benytte rapporten fra en handicaprevisjon for å identifisere spillere
hvor det kan være behov for en manuell justering av handicap basert på handicapkomiteens
vurderinger.
Det er viktig å merke seg at én veldig god runde eller én veldig dårlig runde ikke er noen
grunn for en manuell justering av handicap utover det handicapsystemet gir. En manuell
justering av handicap (opp eller ned) gjøres først når det er et mønster som viser at det ikke
samsvar mellom spillerens handicap og forventede resultater ut ifra aktuelt handicap.
Det anbefales for øvrig og først gjennomføre en handicaprevisjon før handicapkomiteen
vurderer en manuell justering. Er det ikke registrert tilstrekkelige antallet runder for å
gjennomføre en handicaprevisjon bør spilleren få beskjed om å spille det antallet runder
som mangler slik at en rapport etter en handicaprevisjon kan være veiledende for
handicapkomiteen dersom den vurderer at ytterligere justering av handicap er riktig.
Handicapkomiteen i annen klubb enn spillerens hjemmeklubb kan, dersom det finnes saklig
grunn til å anta at en spillers handicap er for høyt, senke spillerens handicap med gyldighet
for spesielt angitt turnering arrangert av den andre klubben. Handicapkomiteen i spillerens
hjemmeklubb skal underrettes om tilfellet vedlagt begrunnelse.
Hvordan handicapkomiteen bør forholde seg til hva som «gjenspeiler spillerens spillestyrke»
og anbefalinger i forbindelse med oppjustering av handicap, se vedlegg om forventet
Stableford score.
Anbefalinger for handicapkomiteen
Handicapkomiteen bør være sammensatt av representanter fra flest mulig spillerkategorier
og med god kjennskap til medlemmenes spilleferdigheter. Beslutning om større endring av
en spillers handicap enn bestemmelsene normalt tilsier, skal fattes av en samlet komité.
Møter bør avholdes regelmessig gjennom sesongen og i forbindelse med revisjon ved
årsskiftet.
En viktig oppgave for handicapkomiteen er å informere klubbens spillere og ledere i hvordan
handicapbestemmelsene benyttes. Det er viktig at det skapes forståelse for, og positiv
holdning til, handicapsystemet og at alle spillerne i klubben følger bestemmelsene for
registrering av resultater etter handicaptellende runder.
Dette oppnås best når klubbens ledelse, funksjonærer og elitespillere fremstår som gode
eksempler ved og konsekvent følge bestemmelsene og gir systemet positiv omtale.
Gjennomgang og repetisjon av bestemmelsene bør gjennomføres for klubbens ledere og
funksjonærer før sesongstart hvert år. Handicapkomiteen bør skrive om systemet på
klubbens nettside.
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Handicapkomiteen bør påse at bestemmelsene om ballplassering, plassering av
utslagssteder og utregning av CBA følges.
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Vedlegg 3 - Handicapgodtgjørelse (reduksjon av spillehandicap)
Handicapgodtgjørelse er andelen av ditt spillehandicap du får i en turnering som spilles med
handicap. Godtgjørelsen kan variere fra turnering til turnering og fra spilleform til spilleform,
og er beregnet for å gjøre konkurransen mest mulig rettferdig når spillere på ulike nivåer
konkurrerer mot hverandre. Følgende handicapgodtgjørelser anbefales av EGA og CONGU:
Slagspill:
Slagspill (individuelt)

-

Spilleren får fullt spillehandicap (100 %).

Slagspill (Four-Ball)

-

Hver partner får 90 % av sitt spillehandicap.

Slagspill (Foursome)

-

Siden (partnerne) får 50 % av summen av deres
spillehandicap.

Slagspill (greensome)

-

Partneren med laveste spillehandicap får 60 % av
sitt spillehandicap. Partneren med høyeste
spillehandicap får 40 % av sitt spillehandicap.
Begge partnernes spillehandicap summeres og
avrundes. Handicapslagene fordeles etter hullenes
indeks.

Matchspill:
Matchspill (individuelt)

-

Spilleren med det høyeste spillehandicapet får hele
differansen mellom de to spillernes spillehandicap.

Matchspill (Four-Ball)

-

Spilleren med det laveste spillehandicapet, må spille fra
scratch, og må gi handicapslag til de tre andre spillerne
basert på 90 % av differansen mellom spillehandicapene.

Matchspill (Foursome)

-

Siden med det høyeste sammenlagte spillehandicapet
mottar 50 % av differansen mellom sidenes sammenlagte spillehandicap.

Matchspill (greensome)

-

Partneren med laveste spillehandicap får 60 % av
sitt spillehandicap. Partneren med høyeste
spillehandicap får 40 % av sitt spillehandicap.
Begge partnernes spillehandicap summeres og
avrundes. Siden med det høyeste sammenlagte
spillehandicapet får differansen mellom sidenes
sammenlagte spillehandicap, som fordeles etter
hullenes indeks.

Anmerkning 1: Spillehandicap 0,5 eller mer regnes som 1 (ett) helt slag, lavere desimaler
strykes. Dette innebærer vanlige avrundingsregler der tall avrundes til nærmeste hele.

Side 25 av 31

Anmerkning 2: I handicapkonkurranser skal Komiteen fastsette beregning av handicap og
opplyse om dette i turneringsbestemmelsene (Regel 33-1).
Anmerkning 3: I handicapturneringer over 36 hull skal spillehandicap fordeles på hver runde
iflg. indeks på scorekortet.
Anmerkning 4: Hull-for-hull omspill: Når en konkurranse ender med likt resultat i en
handicapturnering og det skal avgjøres ved hull-for-hull omspill skal spillehandicap fordeles
iflg. indeksen, som i den fastsatte runden.
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Vedlegg 4 - Forventningsverdier
«Å spille til handicap» er i EGA Handicap System definert til å score 36 Stableford-poeng.
Svært mange golfere forventer å score 36 poeng eller mer ofte. Scorer man i eller dårligere
enn buffersonen mange ganger på rad vil mange tenke at handicapet er for lavt, siden man
ikke «spiller til handicap». Har man da for lavt handicap og bør bli skrevet opp av
handicapkomiteen? Det er i hvert fall mange som da kontakter handicapkomiteen.
Fakta er at vi sjelden skal score 36 poeng (eller mer) og vi skal oftere score dårligere enn
buffersonen enn innenfor eller bedre enn buffersonen.
Først og fremst. Handicap er en verdi som viser ditt potensial til å score. Kall det gjerne en
rekord du har oppnådd, en rekord du kanskje ønsker å slå hver gang du spiller en
handicaptellende runde (når ønsket er å komme seg ned i handicap).
Husk at en utøver (avhengig av idrett eller nivå) sjelden setter ny rekord eller tangerer sin
rekord. Slik er det også med handicap.
Det er faktisk laget beregninger på hvor ofte (les: hvor sjelden) man kan forvente å slå eller
være i nærheten av rekorden (handicap).
Jo bedre spiller man er, jo bedre kontroll har man på hvor ballen lander etter et slag, og et
resultat av dette er lavere handicap. En lavhandicapper spiller mer stabilt enn en
høyhandicapper og har færre katastrofehull som ødelegger totalscoren. Den forventede
gjennomsnittscoren er derfor høyere (bedre) enn for en høyhandicapper, som spiller mer
ustabilt.
EGA har ut ifra analyser av resultatene fra flere titalls tusen runder spilt i Europa beregnet
såkalte forventningsverdier for ulike handicapintervaller. Disse forventningsverdiene kan gi
oss en pekepinn på hvilken score vi kan forvente å score og hvor ofte. En forutsetning er
selvsagt at spilleren regulerer handicap jevnlig ifølge bestemmelsene.
EGA Handicap
Forventet gjennomsnitt Stableford score
Buffersone
Forventet % runder i buffersone

- 4,4

4,5 - 8,0

8,1 - 11,4

33

32,5

32

11,5 - 15,0 15,1 - 18,4 18,5 - 26,4 26,5 - 36,0
31,5

31

30,5

30

35 - 36

34 – 36

34 - 36

33 - 36

33 - 36

32 - 36

31 - 36

35

30 – 35

25 - 30

25

20 - 25

15 - 20

10 - 15

Det første vi ser i tabellen er at jo lavere handicap, jo høyere er forventet gjennomsnitt
score, og jo nærmere 36 poeng enn for spillere med høyere handicap.
Videre, jo lavere handicap jo flere runder er forventet i buffersonen enn for spillere med
høyere handicap.
Selv om USGA Course & Slope Rating konverterer vårt EGA handicap til et EGA spillehandicap
for aktuelt utslagssted på aktuell bane vil det alltid være forhold som oppleves ulikt for
spillere med samme handicap. Noen hull/baner kan for noen oppleves som vanskelig, men
lett for andre. Noen slår langt og skjevt, noen slår kort og rett.
Det er altså forventet at en spiller med EGA handicap 10,0 har en gjennomsnittscore på 32
poeng (to slag dårligere enn buffersonen) og skal skrive seg opp (0,1) i minst 7 av 10 runder.
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En kategori 5 spiller skal score enda dårligere og oftere.
Dermed ser man også logikken i at man går lite opp når man scorer dårligere enn
buffersonen og relativt mye ned når man scorer bedre enn buffersonen.
I teorien vil dermed en spiller som har registrert mange runde i løpet av en sesong normalt
avslutte sesongen med omtrent samme handicap som i starten, forutsatt at man ikke har
gjort noe spesielt for å bli en bedre spiller, eller av andre årsaker blir en dårligere spiller.
Elitespillere har for lavt handicap?
Har en spiller med EGA handicap 1,5 altfor lavt handicap når han går over 80 slag i en
turnering? La oss se på et eksempel med Miklagard golfbane som utgangspunkt.
Fra tee 63 får spilleren et spillehandicap på 4. Å «spille til handicap» er dermed 76 slag (fire
slag over par). Imidlertid er forventningsverdien 33 poeng, så da legger vi til ytterligere tre
slag og kommer opp i 79 slag. Så kan man også ta i betraktningen et litt mer utfordrende
baneoppsett, litt raskere greener enn til daglig, kanskje litt vanskelig ruff og ikke minst
konkurransenerver. Kanskje er det heller ikke vindstille og 25 grader.
Da er faktisk en score på noen slag over åtti kanskje ikke så dårlig allikevel, selv om han har
handicap 1,5 og mange dermed forventer at han i hvert fall bør score et par slag over par for
å rettferdiggjøre sitt lave handicap. Og husk at han skal score så «dårlig» i over 6 av 10
runder.
Når han er tilbake igjen på hjemmebanen og spiller en klubbturnering fra klubbtee er
sannsynligheten stor for at han spiller under par, og dermed «tar igjen» alle oppjusteringene
fra ulike turneringsrunder andre steder.
Konklusjon:
Spill golf og kos deg på golfbanen. Husk at det er forventet at du skal spille mange «dårlige»
golfrunder før du igjen setter ny rekord, som medfører nedskrivning.
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Vedlegg 5 – EGA turneringshandicap
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 scrambleturneringer 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.
Bestemmelse om EGA turneringshandicap i klubbturneringer er lite utbredt.
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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.
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