DET NYE
HANDICAPSYSTEM

Spil, Aflevér, Golfbox beregner
Spil, Aflevér ....
Så enkelt er det stadig!

Sådan beregnes Handicappet

Kort om Handicap - generelt:

pr. 1. januar 2021

Dit Handicap - et decimaltal

Et Handicap bruges til at beregne, hvor mange ekstra
slag, du skal have for kunne konkurrere på fair vilkår mod
andre spillere eller bare mod banen selv. Det er et mål for
din aktuelle spillestyrke.
Gennemsnitsberegningen kan højst give Handicap 54.

Dit Spillehandicap - et helt antal slag

Dit Handicap omregnes til dit Spillehandicap , som giver
dig de tilsvarende ekstra slag. De ekstra slag kaldes
handicapslag og kan aflæses på konverteringstabellen i
klubben.
Med disse handicapslag fordelt på banens huller efter
sværhedsgrad, har du så at sige din egen par at spille
imod - hullets par + handicapslagene, udregnet fra dit
Handicap.

I takt med at dine evner og dermed spillestyrke ændres,
skal dit Handicap selvfølgelig også ændre sig.
Det nye system udregner dit Handicap som et gennemsnit af de 8 bedste af de 20 seneste runder.

Nu kan du spille på fair vilkår mod banen eller andre
spillere med en anden spillestyrke.

Slut med handicapgrupper

Alle spillere har nu samme vilkår for at indlevere scores.
9 eller 18 huller, private og turneringsrunder.

Dit Handicap behandles i 4 omgange
På de følgende sider uddybes måden, det hele beregnes på
( alt sker automatisk via Golfbox - så du skal blot indtaste dine scores, som du plejer )

Aflevér scorekort

Seaside Links Golfklub
Konverteringstabel:

Herrer
Tee:
CR:
Slope:
Par:
Meter:

58
71,3
133
72
5794

Du bør aflevere flest mulige scorekort, så beregningerne
kan give et retvisende Handicap, der gør, at du med god
samvittighed kan konkurrere på et fair og lige grundlag
mod alle andre spillere - altid!

Egentlig er det meget nemt:

Aflevér altid dine scorekort, så beregner Golfbox dit
handicap, når scorekortet er indtastet. Og så er du klar til
næste runde.
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Du spiller og scorekortet indtastes
Golfbox justerer til en Handicapscore
Golfbox udregner et Handicapresultat
Golfbox beregner dit Handicap

Kort om det nye udregningsforløb:

1

Du noterer din score, som du plejer

Tællende scores

Handicapsystemet beregner efterfølgende din
score til handicapformål, når scorekortet er indtastet. Det påvirker ikke resultat eller point.

• 9 eller 18 hullers Slagspil/Stableford
• Runden er spillet efter Golfreglerne
• Markør har godkendt scorekortet

2

Private runder er nu normalt tællende for alle

enten som faktisk antal slag eller en streg

Det er det antal slag, der er "fair" at bruge til handicapberegning.

Aflever så
mange scores
som muligt

"Fair" betyder: Det faktiske antal slag, dog
begrænset til maksimalt Din Dobbelt Bogey:
2 slag over Din Par*
Hvis du for eksempel laver en 9’er på et par 5
hul, hvor du får tildelt 1 slag, justeres scoren ned
til en 8’er (= 0 stablefordpoint) til handicapformål.

Det er det handicap, du har spillet til på dagen, når
der er taget højde for banens sværhedsgrad
(Course Rating og Slope).

Handicapresultatet indsættes i dit scorearkiv, og er med til løbende at justere dit
Handicap
Dit Handicap udregnes som et løbende
gennemsnit af dine Handicapresultater. Det
beregnes hver gang, der tastes en ny score ind.

* Hullets Par
+ handicapslag
= Din Par
+2
= Din Dobbelt
Bogey
= Max til handicapformål
Se mere på de
følgende sider

Handicapresultat:
Det Handicap,
du har spillet
til på dagen.
Se mere på de
følgende sider

Golfbox beregner dit Handicap

Gennemsnittet af de 8 bedste af dine
20 seneste Handicapresultater danner
løbende dit Handicap

Det er slut med at blive justeret op til 0,5 slag
ned for hvert point over 36 og omvendt 0,1
op ved scores under 34

Dit Handicap bruges som altid til at beregne dit
Spillehandicap, som er dine tildelte ekstraslag.
Den oplysning finder du på konverteringstabellen.

Du kan ikke længere forudse, om en score betyder ændring i dit Handicap. Aflevér derfor alle
scores, høje som lave. Det giver dig et retvisende Handicap.

Handicapresultat

- det du har spillet til på runden
Handicapsystemet omregner din runde til et Handicapresultat, der fortæller ”hvad du har spillet til på runden” i
forhold til dit Handicap. Handicapresultatet indgår i dit
scorearkiv og bruges til den løbende beregning af dit
Handicap.
Formlen for et Handicapresultat: Handicapresultat

Golfbox udregner et Handicapresultat

Handicapscoren bruges nu til at udregne et Handicapresultat for runden

4

Spil som du
plejer

Golfbox justerer til en Handicapscore

Din score justeres efter indtastning til
en Handicapscore

3

Din score omregnes til et Handicapresultat
og lægges i dit scorearkiv på Golfbox

Du spiller og scorekortet indtastes

Se mere på de
følgende sider

Det kalder vi Handicapscoren, og den er grundlaget for
Handicapresultatet.

= ( Slope113Rating )

X

- Course Rating
(Handicapscore
)
- evt. PCC* justering
*PCC justering er evt. justering for gode
eller dårlige spilleforhold - er oftest nul.

Handicapscore

Spiller: Vores Eksempel
Spillehandicap: 16

Hcp: 14,8

Eksempel: (Scorekortet er fra en Stableford-runde)

HCP
Hul Par SPH MAX Slag Point Score

Vi viser et scorekort, der gør det let at forstå sammenhængen mellem dine slag/streger, dine point og den
Handicapscore, som Golfbox til sidst bruger til at beregne dit Handicapresultat.
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4
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9
UD

Søjlen MAX er ikke på et normalt scorekort. Den viser,
hvornår du skal samle op og får 0 point. MAX svarer til
Din Dobbelt Bogey. Den bruges også til nemt at regne
dine point ud: MAX – slag = point (7 – 5 = 2), dog ikke
mindre end 0.
Søjlen HCP Score viser din Handicapscore pr. hul. Denne
søjle er heller ikke med på et normalt scorekort. Hvis din
faktiske score er under eller lig med MAX, bruges den
faktiske score. Når din score (eller en streg) er over MAX,
indsættes tallet for MAX.
Handicapscoren kan også beregnes ud fra point:
Par + handicapslag – (point – 36)

Jo flere scores
du indberetter,
jo mere præcist
afspejler dit
Handicap
dine golfevner

Til handicapformål bruges en maksimum hulscore, der
svarer til 2 slag over Din Par (Par+handicapslag) - kaldet
Din Dobbelt Bogey (DDB) (svarende til en streg). Hvis din
faktiske hulscore var højere, begrænses din score på ethvert hul til dette maksimum ved handicapberegningen.

Med tal: 72 + 16 + 2 = 90

Handicapresultat

Dit Handicapresultat beregnes således:

( 113 / Slope Rating) x (Handicapscore – Course Rating)
Med tal: (113/126) x (90 – 71,9) = 16,2
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MAX angiver
antal slag der er
Din Dobbelt Bogey

HCP Scoren
justeres ned til
Din Dobbelt Bogey

HCP
Hul Par SPH MAX Slag Point Score
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Tot.
CR: 71,9
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47 17
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-

SR: 126

34
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”En streg” eller
opgivet hul
justeres til
Din Dobbelt Bogey

Handicapscoren står
ikke på scorekortet.
Den beregnes kun i
Golfbox.

