
EGA HANDICAPSYSTEMET 2012-2015. 

 
Det nye handicapsystem er trådt i kraft den 2. juli 2012. 
 
Igennem de sidste mange år har golfspillere og faldskærmsudspringere haft en væsentlig ting til fælles: ”Ned 
kommer man altid”, men det er nu slut med pligten til at sænke handicappet, når man går under handicappet i 
private runder. 
 
Den 25. juni blev der afholdt et orienteringsmøde om det nye EGA-handicapsystem, og ca. 28 medlemmer deltog i 
mødet – ikke ret mange i forhold til klubbens samlede medlemstal.  
 
På mødet blev det derfor foreslået, at der blev lagt et sammendrag af reglerne på Centrets hjemmeside, og da der 
også er fremsat ønske herom fra flere klubmedlemmer, der var forhindret i at deltage i orienteringsmødet, er der 
efterfølgende gjort et forsøg på at anskueliggøre det nye ”i et sammenkog” på de efterfølgende sider. 
 
Når man ”studerer” den vejledning til EGA-handicapsystemet, som DGU har udsendt, nærmere, rejser der sig i flere 
situationer behov for uddybende bemærkninger til nogle af §-erne, hvilket en telefonisk henvendelse til DGU også har 
vist i og med, at flere klubber har rejst spørgsmål, som kræver forelæggelse for DGU´s Handicapudvalg. 
 
Når der foreligger endelig svar på disse spørgsmål fra DGU´s Handicapudvalg kan det ikke udelukkes, at der vil 
forekomme ændringer/tilføjelser til det efterfølgende sammendrag. I tilfælde heraf vil der komme en yderligere 
orientering på hjemmesiden. 
 
DGU´s vejledning til EGA-handicapsystemet i sin fulde ordlyd kan du finde her  
 
Har du spørgsmål til EGA-handicapsystemet, kan du kontakte Preben på mail: pkjs@privat.dk. 
 
 
THOR-UDVALGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.golf.dk/node/10150


 

HVAD ER DET NYE: 

1.  REGULERING FRA PRIVATE RUNDER OPHØRER. 

 
 På hvilke runder bliver du så reguleret fra og med 2. juli? 

A. På en tællende turnering spillet under handicapbetingelser over 18 huller.  
B. På en tællende turnering spillet under handicapbetingelser over 9 huller for spillere med HCP 18,5 og 

derover.. 
C. På ”EDS-score” spillet over 18 huller efter reglerne for EDS (ekstra dag score) af en spiller med HCP 4,5 – 

36 (gruppe 2 – 5) under handicapbetingelser. (Max. 2 pr. kalenderuge). 
D. På ”EDS-score” spillet over 9 huller efter reglerne for EDS (ekstra dag score) af en spiller med HCP 18,5 – 

36 (gruppe 4 – 5) under handicapbetingelser. (Max. 2 pr. kalenderuge).  
E. Gruppe 6 spillere (HCP 37 og derover) kan spille en ” Tællende Runde” – 9 eller 18 huller -, hvis den 

forud anmeldes til markøren på første teested. Der er ingen max antal runder pr. uge. 
 
 

2.  EKSTRA DAG SCORER (EDS) FOR HANDICAPGRUPPE 2-5 (HCP 4,5 – 36). 

 
A. EDS er kun gældende for spillere i HCP-gruppe 2, 3, 4 og 5 (HCP 4,5 – 36). 
B. Du kan spille 2 EDS-runder pr. kalenderuge.  
C. Du kan spille EDS-runder på fremmede danske baner. 
D. Du skal til din markør på første teested meddele, at du vil spille en EDS-runde, og om EDS-runden skal 

være på 9 eller 18 huller. 
E. Har du et HCP fra 4,5 til og med 18,4 kan du kun spille EDS-runder på 18 huller.  
F. Du har fra 2. juli mulighed for selv at indberette scoren fra EDS-runden. 
G. Du kan ikke spille dig til et HCP under 4,5 eller et HCP over 36 ved spil af en EDS-runde. 
  

3.  KUN ÉN 9-HULLERS REGULERING PR. DAG. (HCP 18,5 TIL 54). 

  
A. For handicapgruppe 3-6 (HCP 18,5 til max HCP) gælder, at der kun kan indleveres én ni-hulsrunde pr. 

dag.  
B. DGU’s handicapkomité har besluttet, at det ikke er muligt at blive reguleret for 9 huller, hvis de ni huller 

er en del af en 18 hullers runde. 
C. Et indleveret scorekort på 9 huller – for- eller bag-9 - beregnes på normal vis med tillæg af 18 

stablefordpoint for de ikke spillede ni huller.  
D. Efter spil af en 18 hullers runde reguleres udelukkende for 18 huller.  
E. Ved turneringer reguleres kun for det antal huller, der er fastsat i turneringsbetingelserne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4.  COMPUTED BUFFER ADJUSTMENT (CBA)-BEREGNING. 

 
 CBA-beregningen kan påvirke grænseværdierne I den “lysegrønne” kolonne – neutral zone populært kaldet 

”Bufferzonen”. 
. 
 

 
 
 

A. CBA står for ”beregnet justering af neutral zone”.  
B. CBA benyttes i alle tællende 18-huls turneringer, hvor der kræves EGA-handicap. CBA beregningen 

foretages automatisk i klubbens it-system. 
C. I CBA-beregningen indgår spillere i handicapgruppe 1 – 4 (HCP op til 26,4) med både ”Handicap” og ”EGA-

handicap”. Resultatet af denne beregning gælder også for handicapgruppe 5. 
D. Der skal være minimum 10 deltagere for at foretage CBA-beregning. 
 Resultatet af CBA-beregningen kan gå fra +1 til -4. Et resultat af beregningen på +1 betyder, at grænsen for 

neutral zone hæves tilsvarende. Et resultat af beregningen på -1 til – 4 og ro betyder, at grænsen for neutral 
zone sænkes tilsvarende. 

E. Resultatet af CBA-beregningen betyder i praksis, at grænsen for neutral zone for hver handicapgruppe 
kan blive reguleret enten op eller ned (i de fleste tilfælde ned), når en analyse af deltagernes resultater er 
anderledes end de forventede resultater for hver handicapgruppe. De forventede resultater, der 
benyttes til sammenligning, er beregnet ud fra en database indeholdende en stor mængde 
turneringsresultater indsamlet af EGA.  

F. Hvis turneringsresultaterne er blevet dårligere end forventet på grund af f.eks. dårligt vejr eller dårlige 
baneforhold, justeres grænsen for neutral zone ned. Det vil sige, at der kræves færre point for at opnå 
resultat til neutral zone. 

 
 NB: CBA BEREGNINGEN ANVENDES IKKE VED 9-HULLERS TURNERINGER OG EDS-RUNDER.  
 
 EKSEMPEL: 
 
 HCP-gruppe 4 spiller scorer 30 point. CBA beregnes til -2.  
 Neutral zone er normalt 32-36 point, men bliver nu sænket med (minus) 2 til 30-34 point. 
 Spillerens handicap forbliver uændret, da han nu har spillet til CBA-reguleret neutral zone. 
 
 HCP-gruppe 4 spiller scorer 35 point. CBA beregnes til -2.  
 Neutral zone er normalt 32-36 point, men bliver nu sænket med (minus) 2 til 30-34 point. 
 Spillerens handicap bliver reduceret med 0,4, da han har spillet bedre end CBA-reguleret neutral zone.. 
 
 
 



 
 Neutral zone for HCP-grupperne 1, 2, 3, 4 og 5 er markeret med: lyseblå, rød, orange, gul og lysegrøn. 
 
 
 Oversigten viser: 

 at en spiller på grund af CBA beregningen kan blive reguleret ned ved en score på 33 point – 
situationen hvor CBA beregningen bliver -4, 

 at en spiller på grund af CBA beregningen kan have spillet op til den neutrale zone ved 27 point – HCP-
gruppe 5 spiller, hvor CBA-beregningen bliver -4 

 at en spiller på grund af CBA beregningen kan komme ud for, at en score på 37 point ikke medfører 
nedsættelse af HCP, idet CBA beregningen har medført, at 37 point ligger i den neutrale zone – situationen 
hvor CBA-beregningen bliver +1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  ÅRSREVISION AF HANDICAPGRUPPE 1-5. 

 
A. Omfatter handicapgrupperne 1-5 (HCP til og med 36). 
B. Spillere fra disse grupper skal, for at bibeholde deres EGA-handicap, have indleveret minimum fire 

scorekort fra tællende runder, i den forløbne sæson. 
C. For spillere, der har indleveret op til tre scorekort i sæsonen gælder, 

 at disse oplysninger ikke anses for at være tilstrækkelige til at fastslå, at handicappet er 
retvisende, 

 derfor forbliver handicappet uændret, og  

 vil i den efterfølgende sæson ikke skulle reguleres i henhold til de normale 
reguleringsbestemmelser,  

 dette handicap benævnes herefter ”handicap”. 

 et sådant ”handicap” kan aktiveres igen ved i løbet af 6 uger, at indlevere 3 scorekort fra 
enten EDS-runder eller turneringer.  

D. For spillere, der har indleveret fire til syv scorekort i sæsonen gælder, 

 at de blot får handicappet overført uændret til den nye sæson.  

 benævnes ”EGA-handicap”. 

  
E. For spillere, der har indleveret otte eller flere scorekort i sæsonen gælder, 

 at de vil få deres gennemsnitscore beregnet og  

 gennemsnitsscoren vil blive sammenlignet med en af EGA udregnet gennemsnitscore for 
det pågældende handicap. Herefter vil handicappet blive overført uændret eller reguleret 
enten op eller ned (i et interval fra -2,0 til + 2,0) alt efter om gennemsnittet er under eller 
over det forventede gennemsnit.  

 benævnes ”EGA handicap”. 
 
 

6.  EFTER ÅRSREVISION 2012 INDFØRES TO NYE TYPER HANDICAP  

 

”EGA- HANDICAP” og 

”HANDICAP”. 

 
A. DGU har ved en telefonisk henvendelse oplyst 

 

 at alle spillere med handicap 36 og derunder pr. 2/7-2012  får et EGA-handicap, og at  

det som udgangspunkt bevares til årsrevisionen den 31.12. 2012. 
 

 

7.  ÆNDRING AF BEREGNING AF SPILLEHANDICAP FOR HANDICAP 37 OG DEROVER:. 

 
A. Fremover beregner man spillehandicap for gruppe 6 (HCP 37 og derover) på følgende måde: 

 på konverteringstabellen for det pågældende teested for henholdsvis damer og herrer finder man hvilket 
spillehandicap, der svarer til handicap 36. 

 differencen mellem handicap og spillehandicap bruges nu til at beregne spillehandicap for handicap 
37 og opefter, ved at man lægger differencen til handicapværdien. 

  
 Eksempel:  
 Handicap 36 giver spillehandicap 39. forskellen er 3. 
 Hhandicap 37 svarer så til spillehandicap 40.  
 Hhandicap 38 giver spillehandicap 41 o.s.v. 
  
 Dette betyder at alle konverteringstabeller skal udskiftes pr. 2. juli 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. HANDICAPREGULERING. 

 

 
 
 

A. Handicapreguleringen sker med udgangspunkt i de værdier, der er anført i den røde og lyseblå kolonne. 
 

B. I øvrigt skal bemærkes vedrørende spillere med handicap til og med 36: 

 hvis en spiller opnår en tællende score i netutral zone, ændres spillerens handicap ikke, 

 hvis en spiller opnår en tællende score med færre stablefordpoint end neutral zone eller 
indleverer no return forhøjes spillerens handicap jf. tabel ovenfor,  

 hvis en spiller opnår en tællende score med 37 stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens 
handicap med en faktor for hvert point over 36 jf. tabel ovenfor 

 i gruppe 5 kan handicap ikke forhøjes til mere end 36,0, 

 ved overgang fra gruppe 4 (HCP 18,5 til 26,4) til gruppe 3 (HCP 11,5 til 18,4) kan reduktionen kun 
ske på grundlag af 18 hullers score.  
 

C. I øvrigt skal bemærkes vedrørende spillere med handicap 37 og derover (handicapgruppe 6): 

 hvis en spiller opnår en tællende score med 37 stablefordpoint eller flere, reduceres spillerens 
handicap med en faktor for hvert point over 36 jf. tabel ovenfor, 

 i gruppe 6 forhøjes handicap ikke. 
 
 

 NB! 

 NEDSÆTTELSE OG FORHØJELSE TRÆDER I KRAFT STRAKS EFTER AFSLUTNINGEN AF EN 
TÆLLENDE RUNDE. 
 

 DER ER NU ÅBNET MULIGHED FOR, AT SPILLERE, SOM SPILLER EDS-RUNDE OG 
”TÆLLENDE RUNDE” – HCP 37 – 54 -, SELV KAN INDBERETTE SCOREN I GOLFBOX ENTEN 
HJEMMEFRA VIA INTERNETTET ELLER PÅ TOUCH-STANDEREN I SEKRETARIATET.   

 

 SPILLERE MED HCP 37 TIL 54 SKAL VED INDBERETNING AF SCOREN I DEN ”TÆLLENDE 
RUNDE” I GOLFBOX MARKERE FOR ”EDS”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Efterfølgende er oplistet en kort sammenfatning af de overordnede bestemmelser i handicapsystemet pr. 
handicapgruppe: 
 

HANDICAPGRUPPE 1: HCP OP TIL OG MED 4,4: 

 Kan have ”EGA-handicap” eller ”Handicap”. 
 

 Handicapregulering kun ved Tællende Turneringer 
 

 Kan måske/ikke deltage i EGA-turneringer 
 

 Kan ikke spille EDS. 
 

 Kun runder på 18 huller er tællende 
 

 Er omfattet af CBA beregningen (flydende bufferzone) i turneringer over 18 huller 
 

 Er omfattet af Årsrevisionen – spilleren skal aflevere minimum 4 scorekort i løbet af sæsonen for 
at bevare EGA handicap. 

 

 Er spilleren ved Årsrevisionen ændret fra EGA-handicap til ”Handicap” vil spilleren ikke skulle 
reguleres i h.t. de normale reguleringsbestemmelser. 

 
 

HANDICAPGRUPPE 2: HCP FRA OG MED 4,5 TIL OG MED 11,4: 

 Kan have ”EGA-handicap” eller ”handicap”. 
 

 Handicapregulering ved Tællende Turneringer og EDS-runder 
 

 Kan måske/ikke deltage i EGA-turneringer 
 

 Kan spille EDS-runder (Max. 2 gange pr. kalenderuge). 
 

 Kun runder på 18 huller er tællende 
 

 Er omfattet af CBA beregningen (flydende bufferzone) i turneringer over 18 huller 
 

 Er omfattet af Årsrevisionen – spilleren skal aflevere minimum 4 scorekort i løbet af sæsonen for 
at bevare EGA handicap. 

 

 Er spilleren ved Årsrevisionen ændret fra EGA-handicap til ”Handicap” vil spilleren ikke skulle 
reguleres i h.t. de normale reguleringsbestemmelser. 

 
 

HANDICAPGRUPPE 3: HCP FRA OG MED 11,5 TIL OG MED 18,4: 

 Kan have ”EGA-handicap” eller ”handicap”. 
 

 Handicapregulering ved Tællende Turneringer og EDS-runder 
 

 Kan max reguleres op til 36. 
 

 Kan måske/ikke deltage i EGA-turneringer 
 

 Kan spille EDS-runder (Max. 2 gange pr. kalenderuge). 
 

 Kun runder på 18 huller er tællende 
 

 Er omfattet af CBA beregningen (flydende bufferzone) i turneringer over 18 huller 
 

 Er omfattet af Årsrevisionen – spilleren skal aflevere minimum 4 scorekort i løbet af sæsonen for 
at bevare EGA handicap. 

 



 Er spilleren ved Årsrevisionen ændret fra EGA-handicap til ”Handicap” vil spilleren ikke skulle 
reguleres i h.t. de normale reguleringsbestemmelser. 

 

HANDICAPGRUPPE 4: HCP FRA OG MED 18,5 TIL OG MED 26,4: 

 Kan have ”EGA-handicap” eller ”handicap”. 
 

 Handicapregulering ved Tællende Turneringer og EDS-runder 
 

 Handicapregulering både på grundlag af 18-hullers og 9 hullers runde. 
 

 Kun en tællende 9-hullers runde pr. dag. 
 

 Kan kun reguleres ned til 18,5 på 9-hullers runder. 
 

 Kan måske/ikke deltage i EGA-turneringer 
 

 Kan spille EDS-runder (Max. 2 gange pr. kalenderuge). 
 

 Er omfattet af CBA beregningen (flydende bufferzone) i turneringer over 18 huller. 
 

 Er omfattet af Årsrevisionen – spilleren skal aflevere minimum 4 scorekort i løbet af sæsonen for 
at bevare EGA handicap. 

 

 Er spilleren ved Årsrevisionen ændret fra EGA-handicap til ”Handicap” vil spilleren ikke skulle 
reguleres i h.t. de normale reguleringsbestemmelser. 

 
 

HANDICAPGRUPPE 5: HCP FRA OG MED 26,5 TIL OG MED 36: 

 Kan have ”EGA-handicap” eller ”handicap”. 
 

 Handicapregulering ved Tællende Turneringer og EDS-runder 
 

 Handicapregulering både på grundlag af 18-hullers og 9 hullers runde. 
 

 Kun en tællende 9-hullers runde pr. dag. 
 

 Kan max reguleres op til 36. 
 

 Kan måske/ikke deltage i EGA-turneringer 
 

 Kan spille EDS-runder (Max. 2 gange pr. kalenderuge). 
 

 Er omfattet af CBA beregningen (flydende bufferzone) i turneringer over 18 huller 
 

 Er omfattet af Årsrevisionen – spilleren skal aflevere minimum 4 scorekort i løbet af sæsonen for 
at bevare EGA handicap. 

 

 Er spilleren ved Årsrevisionen ændret fra EGA-handicap til ”Handicap” vil spilleren ikke skulle 
reguleres i h.t. de normale reguleringsbestemmelser. 

 
 

HANDICAPGRUPPE 6: HCP FRA OG MED 37 OG HØJERE: 

  Kan kun have ”Handicap”. 
 

 Handicapregulering ved Tællende Turneringer og ”Tællende-runder” 
 

 Handicapregulering både på grundlag af 18-hullers og 9 hullers runde. 
 

 Kun en tællende 9-hullers runde pr. dag. 
 

 ”Tællende-runder” kan spilles i ubegrænset omfang. 
 

 Kan kun reguleres ned. 
 



 Kan max. Reguleres ned til 36. 
. 

 Hvis spilleren har spillet sig i HCP 36 eller derunder, skal spilleren aflevere 3 stableford 
scorekort over 9/18 huller, spillet på hjemmebane – spillehandicap tildeles ud fra HCP-36. 
Runden med det bedste resultat benyttes som grundlag for beregning af ”EGA-handicap”. 
  

 Kan måske/ikke deltage i EGA-turneringer. 
 

 Kan ikke spille EDS. 
 

 Er ikke omfattet af CBA beregningen (flydende bufferzone) i turneringer. 
 

 Er ikke omfattet af Årsrevisionen. 
 

  
 
 
 
 


