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Agenda
• Introduktion – bakgrund till världshandicapsystemet 
• Utbildning i systemet i tre steg:

1. Baskunskap – grunderna i världshandicapsystemet
2. Fördjupning – beräkningsgrunder och formler
3. Fördjupning – funktioner som gör systemet bättre

• Övergången – det här händer 1 mars 2020
• Förberedelser – vad gör SGF och vad behöver klubben göra



Bakgrund.



Idag: gemensamma 
regler för spelet.

Nu: dags även för 
handicap!



Sex handicapsystem...



... ska bli ett.



• Utrullning globalt börjar 1 januari

• Varje land beslutar om övergångsdatum

• I Sverige sker övergången 1 mars 2020

Världshandicap-
system från 2020.



• Mer rättvisande. Ett snittsystem 
speglar aktuell spelstandard bättre

• Kortare ronder. Registrera från 
9 till 18 hål

• Globalt. Handicapen är jämförbar 
med spelare från hela världen

Fördelar.



Golfarna behöver 
inte lära sig systemet.



De behöver bara...



41,3

15,6
21,2

0,3

• Logga in i Min Golf 
• Se vad deras nya världshandicap är

Vid övergången...



• Ingen förregistrering (nytt)
• Kolla spelhandicap i slopetabellen
• Spela enligt reglerna och göra sitt bästa
• Registrera ronden i Min Golf
• Dagen efter se om hcp påverkats (nytt)

När de ska spela...



Utbildning i 
systemet.



Baskunskap.



Det är ett 
snittsystem.
• Genomsnittet av de 8 lägsta handicap-

resultaten av de 20 senast registrerade 
ronderna



Max exakt 
handicap är 54.
• Spärren för höjning över hcp 36 är 

borttagen
• Mer inkluderande och välkomnande
• Stor förändring internationellt



• Alla får registrera sällskapsronder
• Alla får registrera niohålsronder
• Dock: en tävlingsledning kan inrätta 

handicapgränser 

Inga handicap-
grupper.



Godkända 
spelformer.
• Slagtävling
• Poängbogey
• Maxantal slag (tex slaggolf)



Ingen för-
registrering.
• Spelaren behöver inte meddela eller 

registrera i förväg 
• Bara spela och sedan registrera i Min Golf



Registrera från 
9–18 hål.
• 18-hålsronder 
• 9-hålsronder 
• Ronder på 10–17 hål
• Fyll i de hål som spelats i Min Golf 
• Systemet räknar ut resten



Två sätt att 
registrera din score.
• Bruttoslag hål för hål
• Poängbogey-total



Handicap uppdateras efter midnatt.
• Registrering samma dag: ny exakt 

handicap syns nästa dag
• Flera ronder samma dag: fortsätt med 

samma handicap
• Registrering senare: ny exakt handicap 

syns direkt



Golfaren ser och sköter 
sin handicap i Min Golf.



OBS – endast ett utkast, ej 
final skiss.  

Det du kan ta med dig är att 
spelarens 8 bästa av de 20 senast 
registrerade ronderna kommer 
att markeras tydligt i Min Golf. 



Viktiga termer i 
handicapreglerna.



Exakt handicap.
• Tal med en decimal 
• Från plushandicap till 54,0
• Snittet av de åtta lägsta 

handicapresultaten av de 20 senast 
registrerade ronderna

• Visas alltid i Min Golf

41,3
15,6

21,2
0,3



Spelhandicap.
• Antal slag spelaren får på en viss golfbana 

från en viss tee
• Kollas i slopetabellen
• Samma som tidigare men nu upp till 54,0



Handicapresultat.
• Vilken handicap spelaren gått på den ronden
• Till exempel 7,2, 18,5 eller 47,1 
• Scoren på ronden, justerat med t ex tee, 

banans svårighetsgrad, ”väder och vind”
• Räknas ut automatiskt – syns i Min Golf
• Används för snittberäkningen



• Hålets par plus eventuella handicapslag
• Samma som 2 poäng i poängbogey
• Exempel: 

• Du får 2 handicapslag på ett par 5-hål 
• Nettopar = 7

Nettopar.



• Hålets par + 2 slag + eventuella handicapslag
• Samma som 0 poäng i poängbogey
• Exempel: 

• Du får 2 handicapslag på ett par 5-hål
• Nettodubbelbogey = 9 (5+2+2)

Nettodubbelbogey.

Spara tid! 
Plocka upp bollen 

när spelformen 
tillåter 



• Bruttoscore, dock max nettodubbelbogey 
• Maximal score ur handicaphänseende
• Exempel (slaggolf): 

• Du har 2 handicapslag på ett par 5-hål
• Du får 10 slag och fyller i det i scorekortet 
• Systemet justerar bruttoscoren till nettodubbelbogey = 9 (5+2+2)

Justerad bruttoscore.



• Din totala justerade bruttoscore över 18 hål
• Räknas ut av systemet
• Finns i Min Golf för varje registrerad rond

Total justerad 
bruttoscore.



Fördjupning -
beräkningsgrunder.



8 bästa av 20 senaste –
så funkar det!



Exempel på 
en handicap-
förändring.

27,6
23,0
23,9
22,0
23,0
19,3
23,9
21,1
22,0
27,6
28,5
22,0
23,9
27,6
22,0
28,5
27,6
23,0
23,9
21,1

27,6
23,0
23,9
22,0
23,0
19,3
23,9
21,1
22,0
27,6
28,5
22,0
23,9
27,6
22,0
28,5
27,6
23,0
23,9
21,1

19,3
27,6
23,0
23,9
22,0
23,0
19,3
23,9
21,1
22,0
27,6
28,5
22,0
23,9
27,6
22,0
28,5
27,6
23,0
23,9
21,1

19,3
27,6
23,0
23,9
22,0
23,0
19,3
23,9
21,1
22,0
27,6
28,5
22,0
23,9
27,6
22,0
28,5
27,6
23,0
23,9

21,6 21,3

172,5 / 8 
=

170,7 / 8 
=

Ny rond 
tillkommer

Äldsta faller 
utanför 20 
senaste

Nya går in 
bland åtta 
bästa Nytt genomsnitt 

räknas ut = nytt 
exakt handicap



”Varför höjdes 
jag efter en 
bra rond?”

27,6
23,0
23,9
22,0
23,0
19,3
23,9
21,1
22,0
27,6
28,5
22,0
23,9
27,6
22,0
28,5
27,6
23,0
23,9
17,1

19,3
27,6
23,0
23,9
22,0
23,0
19,3
23,9
21,1
22,0
27,6
28,5
22,0
23,9
27,6
22,0
28,5
27,6
23,0
23,9
17,1

19,3
27,6
23,0
23,9
22,0
23,0
19,3
23,9
21,1
22,0
27,6
28,5
22,0
23,9
27,6
22,0
28,5
27,6
23,0
23,9

21,0 21,3

168,5 / 8 
=

170,7 / 8 
=

Men...
Ronden som 
faller utanför 
20 senaste 
var ÄNNU 
bättre än nya 
ronden.

En bra rond 
tillkommer, 
bättre än 
exakt hcp.

Nya ronden 
räknas bland 
8 bästa.

Nytt snitt 
räknas ut. Trots 
en bra rond blev 
det alltså en 
höjning p g a att 
en ännu bättre 
rond försvann. 



Registrera ronder 
med färre än 18 hål.



Så räknar systemet.
Du måste ha spelat minst 9 hål
Systemet tar hänsyn till två faktorer: 
• Antal spelade hål 

9–13 hål eller 14–17 hål

• Hur ronden registrerats 
Bruttoslag hål för hål eller poängbogey-total



Ronder över 9 hål.
Bruttoscore hål för hål: 
• Systemet skriver nettopar på varje ospelat hål, plus ett slag

Poängbogey-total: 
• Systemet lägger till 17 poäng på de ospelade nio hålen



Ronder över 10–13 hål.
Bruttoscore hål för hål: 
• Systemet skriver nettopar på varje ospelat hål, plus ett slag

Poängbogey-total: 
• Systemet lägger till två poäng på varje ospelat hål, minus totalt ett poäng 



Ronder över 14–17 hål.
Bruttoscore hål för hål: 
• Systemet skriver nettopar på varje ospelat hål

Poängbogey-total: 
• Systemet lägger till två poäng på varje ospelat hål



Formlerna för 
handicapresultat.



Banans svårighetsgrad för 
en scratchspelare

Banans svårighetsgrad för 
en bogeyspelare

Course rating. Slopevärde.



Spelhandicap.
• Antal slag en spelare med en viss handicap 

får från en viss tee enligt slopetabellen
• Alltid ett heltal

Formel för spelhandicap:
Exakt handicap x slopevärde ÷ 113 + (course rating – banans par)



Handicapresultat.
Registrering bruttoscore hål för hål: 

(113 ÷ slopevärde) x (total justerad bruttoscore – course rating – PCC)

=(113÷125) x (93 - 72,9 - (+2)) 16,4

=(113÷125) x (72 + 18 - (33-36) - 72,9 - (+2)) 16,4

Registrering poängbogey: 

(113 ÷ slopevärde) x (par + spelhcp - (erhållna poäng - 36) – course rating - PCC)

Exempel
bruttoscore 93:

Exempel
33 poäng:



Spelare med färre än 
20 handicapronder.



70 %
har 0–19 

ronder sedan 
2017



Snitt av färre 
ronder.
• Systemet räknar fortfarande ett genomsnitt
• En beräkningstabell (från 0–19 ronder)
• Underlaget finns i Min Golf



Beräknings-
tabell. 

Antal 
handicapronder

Handicapresultat som används i 
beräkningen av exakt handicap

Justering

20 Medelvärdet av lägsta 8 0

19 Medelvärdet av lägsta 7 0

17–18 Medelvärdet av lägsta 6 0

15–16 Medelvärdet av lägsta 5 0

12–14 Medelvärdet av lägsta 4 0

9–11 Medelvärdet av lägsta 3 0

7–8 Medelvärdet av lägsta 2 0

6 Medelvärdet av lägsta 2 -1,0

5 Lägsta 1 0

4 Lägsta 1 -1,0

1–3 Lägsta 1 -2,0

Syftet med justeringen:
• En bättre spelstandard ”gömd”?
• Inspirera till att registrera fler 

ronder



Exempel: sex 
ronder. 

Antal 
handicapronder

Handicapresultat som används i 
beräkningen av exakt handicap

Justering

20 Medelvärdet av lägsta 8 0

19 Medelvärdet av lägsta 7 0

17–18 Medelvärdet av lägsta 6 0

15–16 Medelvärdet av lägsta 5 0

12–14 Medelvärdet av lägsta 4 0

9–11 Medelvärdet av lägsta 3 0

7–8 Medelvärdet av lägsta 2 0

6 Medelvärdet av lägsta 2 -1,0

5 Lägsta 1 0

4 Lägsta 1 -1,0

1–3 Lägsta 1 -2,0

Spelarens handicapresultat:
27,3   25,1   19,4   15,2   21,0   30,7

Spelarens världshandicap:
(19,4 + 15,2 ) / 2 – 1,0 =

16,3

Beräkningen görs på: 
Lägsta två samt justering -1



Fördjupning 
– funktioner.



Kommitté-
åtgärder.

Cap.

Extraordinär 
score.

PCC.

Fyra funktioner 
som förfinar.



Cap – en begränsning 
för maximal höjning.



Kort om Cap.
• En begränsning för hur mycket 

spelarens exakta handicap kan höjas 
• Kräver minst 20 registrerade 

handicapronder
• Syns i Min Golf om funktionen har 

”slagit till”



Två nivåer av Cap.

• Mjuk cap – den punkt efter vilken det blir en reduktion av 
takten i uppgången för exakt handicap

• Hård cap – den punkt efter vilken det sätts en maxgräns i 
uppgången för exakt handicap



Lägsta exakta handicap.
• Den lägsta exakta handicap spelaren haft de 

senaste 12 månaderna
• Mätt från datumet då den senast registrerade 

ronden spelades
• Värdet syns endast i Min Golf om Cap slagit till



Inbromsning och totalstopp.
Höjning upp till 3,0 över lägsta exakta handicap räknas på vanligt sätt. 
Grönt ljus = Ingen cap.

Höjningar 3,0–5,0 över lägsta exakta handicap halveras av systemet. 
Höjningen bromsas upp = Mjuk cap.

Efter 5,0 är det stopp. Mer kan inte exakt handicap höjas över lägsta 
exakta handicap = Hård cap.



Exempel – mjuk cap.
• Spelare A har en lägsta exakt handicap på 12,0
• Han spelar riktigt dåligt en period
• Hans åtta bästa handicapresultat skulle nu ge exakt handicap på 17,0
Men…
• En “mjuk cap” träder in vid exakt handicap 15,0

• Då får han bara 50 % av den fortsatta höjningen

• Spelarens exakta handicap blir 16,0



Exempel – hård cap.

• Spelaren fortsätter att spela dåligt
• Hans åtta bästa skulle nu ge en exakt handicap på 20,0 

Men…
• Vid 17,0 (5,0 över lägsta exakt handicap) träder “hård cap” in

• Alltså där tar det stopp. Spelarens exakta handicap blir fortsatt 17,0



När försvinner Cap?
• Vid ny lägsta exakt handicap (den tidigare

blir för gammal) 
• Om spelaren börjar spela bättre och sänker

sin exakta handicap



Extraordinär 
score.



Extraordinär score.
• Träder in vid handicapresultat minst 7,0 slag 

bättre än exakt handicap
• Motsvarar 43 poäng eller bättre i poängbogey
• Funktionen gör handicapsänkningen större 
• Detta då spelaren visat en spelstandard långt 

bättre än sin exakta handicap



Justeras av systemet.
• Fördelas ut på de 20 senaste handicapronderna 
• Finns i Min Golf under rubriken ”Justering”
• Nya handicapronder påverkas inte 
• Justeringen försvinner helt när 20 nya 

handicapronder fyllts på



Justeringen sker i två nivåer.
Antal slag lägre än 

exakt handicap
Justering för 

extraordinär score

7,0–9,9 -1,0

≥10 -2,0



Spelare med 
exakt hcp 13,3.

13,3

Handicap-
resultat

14,5
18,5
19,4
25,8
16,7
18,4
12,8
24,0
15,8
13,5
24,0
15,6
11,0
10,4
21,2
18,3
24,0
13,1
20,3
21,2
12,1



JusteringHandicap-
resultat

4,1
14,5
18,5
19,4
25,8
16,7
18,4
12,8
24,0
15,8
13,5
24,0
15,6
11,0
10,4
21,2
18,3
24,0
13,1
20,3
21,2

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Registrerar 
rond på 4,1!

Justerat hcp-
resultat

3,1
13,5
17,5
18,4
24,8
15,7
17,4
11,8
23,0
14,8
12,5
23,0
14,6
10,0
9,4

20,2
17,3
23,0
12,1
19,3

• 9,2 bättre än exakt handicap då ronden spelades
• Detta är inom spannet 7,0–9,9 slag bättre
• Samtliga ronder från och med den extraordinära 

justeras med -1 i systemet 
• Snittet räknas om utifrån det justerade 

handicapresultatet...



JusteringHandicap-
resultat

4,1
14,5
18,5
19,4
25,8
16,7
18,4
12,8
24,0
15,8
13,5
24,0
15,6
11,0
10,4
21,2
18,3
24,0
13,1
20,3
21,2

-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1

Nytt exakt 
handicap:

10,9

Justerat hcp-
resultat

3,1
13,5
17,5
18,4
24,8
15,7
17,4
11,8
23,0
14,8
12,5
23,0
14,6
10,0
9,4

20,2
17,3
23,0
12,1
19,3

13,3



Registrerar fyra 
nya ronder.

Handicap-
resultat Justering Justerat hcp-

resultat

15,8
15,5
16,7
14,9
4,1 -1

14,5 -1
18,5 -1
19,4 -1
25,8 -1
16,7 -1
18,4 -1
12,8 -1
24,0 -1
15,8 -1
13,5 -1
24,0 -1
15,6 -1
11,0 -1
10,4 -1
21,2 -1
18,3

15,8
15,5
16,7
14,9
3,1

13,5
17,5
18,4
24,8
15,7
17,4
11,8
23,0
14,8
12,5
23,0
14,6
10,0
9,4

20,2

• Ingen av dem är en extraordinär rond
• De får ingen justering (gäller endast den 

extraordinära och äldre ronder)
• Snittet räknas om utifrån det justerade 

handicapresultatet...



Nytt exakt 
handicap:

Handicap-
resultat Justering Justerat hcp-

resultat

15,8
15,5
16,7
14,9
4,1 -1

14,5 -1
18,5 -1
19,4 -1
25,8 -1
16,7 -1
18,4 -1
12,8 -1
24,0 -1
15,8 -1
13,5 -1
24,0 -1
15,6 -1
11,0 -1
10,4 -1
21,2 -1
18,3

15,8
15,5
16,7
14,9
3,1

13,5
17,5
18,4
24,8
15,7
17,4
11,8
23,0
14,8
12,5
23,0
14,6
10,0
9,4

20,2

11,210,9



Handicap-
resultat Justering Justerat hcp-

resultat

1,2
15,8
15,5
16,7
14,9
4,1 -1

14,5 -1
18,5 -1
19,4 -1
25,8 -1
16,7 -1
18,4 -1
12,8 -1
24,0 -1
15,8 -1
13,5 -1
24,0 -1
15,6 -1
11,0 -1
10,4 -1
21,2

Ny extraordinär 
rond!

-2
-2
-2
-2
-2

-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2

-0,8
13,8
13,5
14,7
12,9
1,1

11,5
15,5
16,4
22,8
13,7
15,4
9,8
21,0
12,8
10,5
21,0
12,6
8,0
7,4

• Över tio slag bättre än exakt handicap
• Ger justering på -2 på den ronden och nedåt
• Det innebär dubbel justering (totalt -3) från den 

tidigare extraordinära scoren och nedåt
• Snittet räknas om utifrån det justerade 

handicapresultatet 



Handicap-
resultat Justering Justerat hcp-

resultat

1,2
15,8
15,5
16,7
14,9
4,1 -1

14,5 -1
18,5 -1
19,4 -1
25,8 -1
16,7 -1
18,4 -1
12,8 -1
24,0 -1
15,8 -1
13,5 -1
24,0 -1
15,6 -1
11,0 -1
10,4 -1
21,2

Nytt exakt 
handicap:

-2
-2
-2
-2
-2

-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2
-1       -2

-0,8
13,8
13,5
14,7
12,9
1,1

11,5
15,5
16,4
22,8
13,7
15,4
9,8
21,0
12,8
10,5
21,0
12,6
8,0
7,4

7,511,2



PCC. 
(Playing Conditions Calculation)



• Spelarens resultat kan påverkas av:
– en riktigt regnig och blåsig dag eller svårt uppsatt bana 
– en torr sommardag med extra bollrull eller enklare uppsatt bana

• Det tar funktionen PCC hänsyn till
• Kan jämföras med det ”gamla” CBA

Spelförhållanden 
kan variera.



• Systemet beräknar PCC baserat på registrerade ronder på respektive 
golfbana varje dag

• Jämför spelarnas resultat den dagen med deras exakta handicap
• Skiljer det sig mycket har spelförhållanden avvikit från det normala 
• En justering görs på mellan -1 och +3 (syns i Min Golf) 
• Vid normala spelförhållanden blir PCC noll (ingen justering)

En statistisk beräkning



PCC-beräkningen.
• Görs av systemet en gång per bana och dag (midnatt)
• Tar hänsyn till registrerade ronder från respektive golfbana den 

dagen, även sällskapsronder
• Dock endast : 

− Vid minst åtta registrerade ronder (vid färre blir PCC noll)
− Från spelare med exakt handicap på 36,0 eller lägre



Påverka eller 
påverkas av PCC?
• Registrera ronden samma dag:

Du påverkar och påverkas

• Registrera ronden senare:
Du påverkas



Kommitté-
åtgärder.



Handicapkommittén.
• Gör manuella justeringar vid behov
• Ska finnas tillgänglig vid frågor från medlemmar
• Spelare kan be om en handicaprevision 

(förändrad spelstandard)



Kommittéåtgärd – justering.
• Kan justera en spelares exakta handicap uppåt 

eller nedåt
• Det finns ingen gräns för hur många steg
• Kommittén gör justeringen i GIT Online 

(Golfens IT-system )



Så fungerar justeringen.
• Fördelas ut på spelarens 20 senaste 

handicapronder
• Golfaren ser det i Min Golf under ”Justering”
• Läggs inte på nya ronder som registreras
• Försvinner helt efter 20 nya ronder



Exakt 
handicap:

Handicap-
resultat

14,5
18,5
19,4
25,8
16,7
18,4
12,8
24,0
15,8
13,5
24,0
15,6
11,0
10,4
21,2
18,3
24,0
13,1
20,3
21,2
12,1

13,3



Handicap-
resultat Justering

14,5
18,5
19,4
25,8
16,7
18,4
12,8
24,0
15,8
13,5
24,0
15,6
11,0
10,4
21,2
18,3
24,0
13,1
20,3
21,2
12,1

+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3

Kommittén 
justerar 
med +3.



Handicap-
resultat Justering

14,5
18,5
19,4
25,8
16,7
18,4
12,8
24,0
15,8
13,5
24,0
15,6
11,0
10,4
21,2
18,3
24,0
13,1
20,3
21,2
12,1

+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3

Nytt justerat 
handicap-
resultat.

Justerat
hcp-resultat

17,5
21,5
22,4
28,8
19,7
21,4
15,8
27,0
18,8
16,5
27,0
18,6
14,0
13,4
24,2
21,3
27,0
16,1
23,3
24,2



Nytt exakt 
handicap.

16,3

Handicap-
resultat Justering

14,5
18,5
19,4
25,8
16,7
18,4
12,8
24,0
15,8
13,5
24,0
15,6
11,0
10,4
21,2
18,3
24,0
13,1
20,3
21,2
12,1

+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3
+3

Justerat
hcp-resultat

17,5
21,5
22,4
28,8
19,7
21,4
15,8
27,0
18,8
16,5
27,0
18,6
14,0
13,4
24,2
21,3
27,0
16,1
23,3
24,2



Vid övergången.



Övergången sker 
1 mars 2020.
• GIT och Min Golf kommer 

behöva stängas ner en kort tid i 
samband med detta

• Vi återkommer med detaljer

Stängt för 
uppdatering 

– välkommen 
åter!



Fakta om 
golfspelarna.



30 %
har 20 ronder 

eller fler



Minst 20 registrerade ronder.
• Dessa 30 % får sin nya världshandicap enligt grundregeln: 

Snittet av de 8 bästa av de 20 senaste handicapresultaten
• Endast svenska ronder 2017–2019 räknas 
• Skiljer sig den avsevärt från tidigare har spelaren nog nu 

fått en handicap som bättre speglar spelstandard



Färre än 20 ronder.
• Systemet räknar ut världshandicap enligt 

beräkningstabellen för 0–19 ronder
• Systemet ger också spelaren en så kallad 

fiktiv handicaprond på EGA-handicap +2,0
• Syftet med det är att det inte ska bli så 

dramatiska förändringar vid övergången 



30 %
har inga
ronder

• Deras världshandicap blir 
samma som nuvarande

• Systemet löser detta genom den 
fiktiva handicapronden



40 %
har 1–19 
ronder

• 1–3 ronder: världshandicapen  
blir samma eller lägre

• 4–19 ronder: världshandicapen 
kan bli högre eller lägre



Beräknings-
tabell.



Beräkningen görs 
automatiskt.
• Spelaren behöver varken förstå tabellen, 

lära sig den eller själv göra något i systemet
• Men här går vi igenom tabellen och tre 

exempel



Beräkningstabell för övergången.
Antal handicap-

ronder
Fiktiv 
rond

Justerat antal 
handicapronder

Handicapronder som 
används i beräkningen

Justering

20 0 20 Medelvärdet av lägsta 8 0

19 1 20 Medelvärdet av lägsta 7 0

17–18 1 18–19 Medelvärdet av lägsta 6 0

15–16 1 16–17 Medelvärdet av lägsta 5 0

12–14 1 13–15 Medelvärdet av lägsta 4 0

9–11 1 10–12 Medelvärdet av lägsta 3 0

7–8 1 8–9 Medelvärdet av lägsta 2 0

6 1 7 Medelvärdet av lägsta 2 -1,0

5 1 6 Lägsta 1 0

4 1 5 Lägsta 1 -1,0

1–3 1 2–4 Lägsta 1 -2,0

0 1 1 Lägsta 1 (den fiktiva) -2,0

Du känner igen 
tabellen – samma 
som för spelare med 
lägre än 20 ronder.

Nytt: Den fiktiva 
handicapronden 
och justerat antal 
handicapronder



Exempel 1: inga registrerade ronder.

Antal handicap-
ronder

0 1 1 Lägsta 1 (den fiktiva)

Fiktiv 
rond

Justerat antal 
handicapronder

Handicapronder som 
används i beräkningen 27,827,8

Antal handicap-
ronder

Fiktiv 
rond

Justerat antal 
handicapronder

Handicapronder som 
används i beräkningen

Justering

0 1 1 Lägsta 1 (den fiktiva) -2,0

-2,0

Justering

29,8

=

Tabellen 
säger:



Exempel 2: tre registrerade ronder.
Antal handicap-

ronder
Fiktiv 
rond

Justerat antal 
handicapronder

Handicapronder som 
används i beräkningen

Justering

1–3 1 2–4 Lägsta 1 -2,0

12,5

Antal handicap-
ronder

3 1 4 Lägsta 1

Fiktiv 
rond

Justerat antal 
handicapronder

Handicapronder som 
används i beräkningen 10,510,5

Den fiktiva

-2,0

Justering
=

Tre handicapresultat: 17,3 – 25,5 – 23,1

Tabellen 
säger:



Exempel 3: sju registrerade ronder.
Antal handicap-

ronder
Fiktiv 
rond

Justerat antal 
handicapronder

Handicapronder som 
används i beräkningen

Justering

7–8 1 8–9 Medelvärdet av lägsta 2 0

11,1

Antal handicap-
ronder

7 1 8 Medelvärdet av lägsta 2

Fiktiv 
rond

Justerat antal 
handicapronder

Handicapronder som 
används i beräkningen 12,09,1

Den fiktiva 
+ 12,9

0

Justering
=

Sju handicapresultat: 20,0 – 19,1 – 17,6 – 14,4 – 12,9 - 13,1 – 21,9

Tabellen 
säger:



Det här gör SGF.



Utbildning och 
kommunikation.
• golf.se/varldshandicapforklubb
• Utbildningturné
• Webbinarier (januari/februari)
• Webbutbildning (december/januari)
• Kommunikationspaket (december)
• Mejlutskick (höst/vinter)

För klubben.

https://golf.se/varldshandicapforklubb


Utbildning och 
kommunikation.
• golf.se/varldshandicapsystemet
• Webbutbildning (december/januari)
• Nyhetsbrev (december och februari)
• Artiklar bl a Expressen Golfbloggen och 

Svensk Golf nr 10

För golfare.

https://golf.se/varldshandicapsystemet


Fyra saker klubben 
behöver göra.



1. Ha en handicap-
kommitté.
• Svara på frågor och hjälpa medlemmar 
• Kan göra manuella handicaprevisioner
• OBS: Ingen handicaprevision 2019–2020



2. Informera era 
medlemmar.
• Digitalt och på anläggningen
• Utbildning – egen eller hänvisa till 

SGF:s material
Tips! 

Använd gärna 
materialet i SGF:s 

kommunikations-
paket



3. Anslå nya 
slopetabeller.
• Nya tabeller (upp till 54) kommer skickas ut
• Byt ut alla era gamla
• Tänk på trycksaker där slopetabeller är med!



4. Öppna era banor 
och verksamhet.
• Max hcp 54 – ingen spärr för höjning vid 36
• Klubbens verksamhet måste inkludera alla
• 51 962 golfare har hcp 34,0–36,0 idag... kommer de 

kunna boka och spela hos er?

Inställningar 
i GIT: 



Mer info.
För klubb: 
golf.se/varldshandicapforklubb

För spelare: 
golf.se/varldshandicapsystemet

Officiell global informationssajt:
whs.com

https://golf.se/varldshandicapforklubb
https://golf.se/varldshandicapsystemet
https://whs.com/


Quiz!



Fråga 1
En score är giltig som handicapscore när den spelas… (välj de 
alternativ som stämmer):
• A. I ett godkänt spelformat
• B. Följer golfreglerna
• C. Som foursome-rond
• D. På en bana med en giltig banvärdering
• E. Med minst en medspelare
• F. En poängbogeyrond där deltagare spelar från olika teen



Fråga 1 – rätt svar 
En score är giltig som handicapscore när den spelas… (välj de 
alternativ som stämmer):
• A. I ett godkänt spelformat
• B. Följer golfreglerna
• C. Som foursome-rond
• D. På en bana med en giltig banvärdering
• E. Med minst en medspelare
• F. En poängbogeyrond där deltagare spelar från olika teen



Fråga 2
Vilka av följande värden används för att räkna ut ett 
handicapresultat
• A. Justerad bruttoscore
• B. CR-värde
• C. Hård CAP
• D. PCC-justering
• E. Slopevärde



Fråga 2 – rätt svar
Vilka av följande värden används för att räkna ut ett 
handicapresultat
• A. Justerad bruttoscore
• B. CR-värde
• C. Hård CAP
• D. PCC-justering
• E. Slopevärde



Fråga 3
Vilka av följande påståenden är korrekta avseende extraordinära 
scorer?
• A. En reduktion kan göras baserad på en enda extraordinär score
• B. Reduktioner för multipla extraordinära scorer görs ackumulerat
• C. En extraordinär score är bara giltig i 12 månader



Fråga 3 – rätt svar
Vilka av följande påståenden är korrekta avseende extraordinära 
scorer?
• A. En reduktion kan göras baserad på en enda extraordinär score
• B. Reduktioner för multipla extraordinära scorer görs ackumulerat
• C. En extraordinär score är bara giltig i 12 månader



Fråga 4
Vilka av följande påståenden är korrekta avseende PCC?
• A. Beräknas på giltiga handicapscorer som är inlämnade för spel 

på en bana på en specifik dag
• B. Inkluderar giltiga handicapscorer som är inlämnade av spelare 

oavsett exakt handicap
• C. Kräver åtminstone åtta giltiga handicapscorer
• D. Beräknas enbart på spelade 18-hålsronder



Fråga 4 – rätt svar
Vilka av följande påståenden är korrekta avseende PCC?
• A. Beräknas på giltiga handicapscorer som är inlämnade för spel 

på en bana på en specifik dag
• B. Inkluderar giltiga handicapscorer som är inlämnade av spelare 

oavsett exakt handicap
• C. Kräver åtminstone åtta giltiga handicapscorer
• D. Beräknas enbart på spelade 18-hålsronder



Fråga 5 
Tävlingskommittén har möjlighet att:
• A. Modifiera spelarens exakta handicap
• B. Sätta ett maximalt exakt handicap för att få deltaga i tävlingen
• C. Sätta ett maximalt spelhandicap för att få deltaga i tävlingen
• D. Justera en spelare spelhandicap för en specifik rond i en tävling



Fråga 5 – rätt svar 
Tävlingskommittén har möjlighet att:
• A. Modifiera spelarens exakta handicap
• B. Sätta ett maximalt exakt handicap för att få deltaga i tävlingen
• C. Sätta ett maximalt spelhandicap för att få deltaga i tävlingen
• D. Justera en spelare spelhandicap för en specifik rond i en tävling



Fråga 6 
Vilka av följande påstående är sanna:
• A. En spelare kan vara medlem i flera klubbar och ha mer än en 

exakt handicap
• B. Om en spelare är medlem i flera klubbar måste spelaren utse en 

hemmaklubb
• C. En spelare kan bara ha en hemmaklubb
• D. En spelares hemmaklubb är ansvarig för att administrera och 

övervaka en spelares exakta handicap
• E. Andra klubbar har ingen roll i att övervaka en spelares exakta hcp



Fråga 6 – rätt svar 
Vilka av följande påstående är sanna:
• A. En spelare kan vara medlem i flera klubbar och ha mer än en 

exakt handicap
• B. Om en spelare är medlem i flera klubbar måste spelaren utse en 

hemmaklubb
• C. En spelare kan bara ha en hemmaklubb
• D. En spelares hemmaklubb är ansvarig för att administrera och 

övervaka en spelares exakta handicap
• E. Andra klubbar har ingen roll i att övervaka en spelares exakta hcp



Fråga 7  
En spelare med exakt handicap 35,4 startar i en tävling där 
tävlingsvillkoren begränsar den exakta handicapen till ett maximalt 
24,0. Tävlingen spelas från en tee där spelaren får en begränsad 
spelhandicap på 25. Spelarens verkliga spelhandicap är 37 från den 
teen. Vilket av följande värden ska spelaren använda för att justera 
sina hålscorer för nettodubbelbogey för handicapändamål?
A. 37
B. 25
C. 24



Fråga 7 – rätt svar  
En spelare med exakt handicap 35,4 startar i en tävling där 
tävlingsvillkoren begränsar den exakta handicapen till ett maximalt 
24,0. Tävlingen spelas från en tee där spelaren får en begränsad 
spelhandicap på 25. Spelarens verkliga spelhandicap är 37 från den 
teen. Vilket av följande värden ska spelaren använda för att justera 
sina hålscorer för nettodubbelbogey för handicapändamål?
A. 37
B. 25
C. 24



Fråga 8  
Vilken av nedanstående termer anger spelarens spelförmåga över en 
12-månadersperiod som föregår den senaste inlämnade scoren och 
som ger en referenspunkt mot vilket den nuvarande exakta 
handicapen kan jämföras:
A. Spelhandicap
B. Lägsta exakta handicap
C. Hård CAP



Fråga 8 – rätt svar 
Vilken av nedanstående termer anger spelarens spelförmåga över en 
12-månadersperiod som föregår den senaste inlämnade scoren och 
som ger en referenspunkt mot vilket den nuvarande exakta 
handicapen kan jämföras:
A. Spelhandicap
B. Lägsta exakta handicap
C. Hård CAP



Fråga 9  
En spelare lämnar in en score med ett handicapresultat som är 6,7 slag 
under sin exakta handicap. Vilken ytterligare justering görs 
automatiskt av spelarens exakta handicap?
A. Minus 1-justering på de senaste handicapresultaten
B. Minus 2-justering på de senaste handicapresultaten
C. En justering beslutad av handicapkommittén
D. Ingen justering



Fråga 9 –rätt svar  
En spelare lämnar in en score med ett handicapresultat som är 6,7 slag 
under sin exakta handicap. Vilken ytterligare justering görs 
automatiskt av spelarens exakta handicap?
A. Minus 1-justering på de senaste handicapresultaten
B. Minus 2-justering på de senaste handicapresultaten
C. En justering beslutad av handicapkommittén
D. Ingen justering



Fråga 10  
PCC-beräkningen görs på samtliga giltiga handicapscorer som är 
inlämnade på speldagen men appliceras inte tretroaktivt på scorer
som spelas den dagen och som lämnas in en senare dag.

SANT FALSKT



Fråga 10 – rätt svar 
PCC-beräkningen görs på samtliga giltiga handicapscorer som är 
inlämnade på speldagen men appliceras inte retroaktivt på scorer
som spelas den dagen och som lämnas in en senare dag.

SANT FALSKT



Fråga 11  
Den mjuka capen och den hårda capens procedur får effekt redan när 
spelaren har tre scorer i sin scoredokumentation

SANT FALSKT



Fråga 11 – rätt svar 
Den mjuka capen och den hårda capens procedur får effekt redan när 
spelaren har tre scorer i sin scoredokumentation

SANT FALSKT



Fråga 12 
För en spelare med ett spelhandicap på 20; vad är ett hålresultat för 
handicapändamål om spelaren har 11 slag på ett par 5-hål med 
hålindex 2?



Fråga 12 – rätt svar 
För en spelare med ett spelhandicap på 20; vad är ett hålresultat för 
handicapändamål om spelaren har 11 slag på ett par 5-hål med 
hålindex 2?

Svar: 9



Fråga 13 
En ny medlem i en golfklubb lämnar in tre scorer för att få sitt första 
exakta handicap, med handicapresultat på 43,3 , 36,5 och 45,9.  Om 
handicapkommittén inte har någon annan information om denna 
spelares spelförmåga, vilken exakt handicap ska då tilldelas spelaren?



Fråga 13 – rätt svar
En ny medlem i en golfklubb lämnar in tre scorer för att få sitt första 
exakta handicap, med handicapresultat på 43,3 , 36,5 och 45,9.  Om 
handicapkommittén inte har någon annan information om denna 
spelares spelförmåga, vilken exakt handicap ska då tilldelas spelaren?

Svar: 36,5 – 2 = 34,5



Fråga 14  
En spelare från en bana som har CR 71,5 och ett slopevärde på 125. 
Spelarens justerade bruttoscore är 95 och PCC för dagen är +1. Vad är 
spelarens handicapresultat för denna rond?

Formeln:
Handicapresultat = 113/slopevärde x (justerad bruttoscore – CR-PCC)



Fråga 14 – rätt svar 
En spelare från en bana som har CR 71,5 och ett slopevärde på 125. 
Spelarens justerade bruttoscore är 95 och PCC för dagen är +1. Vad är 
spelarens handicapresultat för denna rond?
Formeln:
113/slopevärde x (justerad bruttoscore – CR-PCC) = Handicapresultat
Rätt svar:
113/125 x (95 – 71,5 – 1)= 20,3



Fråga 15  
En spelares ”8 av 20”-beräkning är 15,2. Spelarens lägsta exakta 
handicap är 10,2. Vad är spelarens nya exakta handicap?
A. 15,2
B. 14,2
C. 10,2
D. 13,2



Fråga 15 – rätt svar 
En spelares ”8 av 20”-beräkning är 15,2. Spelarens lägsta exakta 
handicap är 10,2. Vad är spelarens nya exakta handicap?
A. 15,2
B. 14,2
C. 10,2
D. 13,2
Beräkning av mjuk cap: 10,2 + 3 = 13,2         15,2 – 13.2= 2   50% av 2 är 1

13,2 + 1 = 14,2



Fråga 16 
En spelares ”8 av 20”-beräkning är 19,2. Spelarens lägsta exakta 
handicap är 11,2. Vad är spelarens nya exakta handicap?
A. 19,2
B. 16,7
C. 16,2
D. 14,2



Fråga 16 – rätt svar 
En spelares ”8 av 20”-beräkning är 19,2. Spelarens lägsta exakta 
handicap är 11,2. Vad är spelarens nya exakta handicap?
A. 19,2
B. 16,7
C. 16,2
D. 14,2
Beräkning: 11,2 + 3=14,2       19,2-14,2=5    50% av 5=2,5
Mjuk cap: 11,2+3+2,5=16,7
Hård cap: 11,2 + 5= 16,2



Adress: Skansbron 7, 118 60 Stockholm.
Telefon: 08-622 15 00. E-post: info@golf.se
Internet: www.golf.se
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