
NYT HANDICAPSYSTEM 2021 

 

Fra januar 2021 bliver alle golfspillere lagt ind under det nye handicapsystem, der kommer 

til at gælde internationalt. 

Helt konkret betyder det, at du får et nyt handicap, og at det ved overgangen, og fremover, 

er beregnet som et gennemsnit af de bedste 8 resultater ud af de seneste 20 score-

indberetninger. 

Modsat tidligere omregnes dit stablefordresultat nu til det handicapresultat, du reelt 

spillede til på runden.  Det resultat indgår så i de 20 senest afleverede resultater. Hvis 

resultatet er godt nok, indgår det som et af dine 8 bedste resultater af de 20 og erstatter så  

det dårligste af de otte. Dit nye spillehandicap er så gennemsnittet af de 8 resultater.  

Formålet er at alle spillere reguleres ens, og at handicappet i højere grad viser vores aktuelle 

spillestyrke. Det betyder, at alle nu konkurrerer ud fra mere lige vilkår. 

For at opnå det mest retvisende handicap ønsker man en kulturændring, så ALLE resultater 

fremover indberettes. Både gode og dårligere resultater, og både fra private og officielle 

runder. 

Fremover er der ingen reguleringsfri ”neutral zone”, og der er ikke forskellige 

handicapgrupper med forskellig regulering. Til gengæld er der tale om et gennemsnit, så en 

særlig god runde ikke udløser en stor regulering. 

Der er indlagt begrænsninger i systemet, der yderlige tager højde for uventet gode eller 

dårlige runder. 

Hvad skal du så forvente? 

Dansk golfunion har beregnet, at alle formentlig vil få et lidt højere handicap ved 

overgangen til det nye system, og maxgrænsen på 36 for at blive reguleret opad afløses af 

en ny maxgrænse på 54. 

Aktuelt undersøger Dansk Golfunion, om nybegyndere kan tildeles et handicap højere  end 

54 fra januar. 

I slutningen af september vil du på Golfbox kunne se en prøveomregning af dine nuværende 

resultater, som kun er til orientering. 

Opfordringen til alle er, at vi indberetter flest mulige scores i efteråret, så det nye handicap 

til januar bliver retvisende. 

Det nye system vil helt sikkert føre til mange spørgsmål, som Regel- og Handicapudvalget 

gerne vil hjælpe med at svare på. 

Vi vil også gerne møde op med en kort mundtlig orientering og mulighed for spørgsmål i 

forbindelse med at Klubber i Klubben og andre grupper, f.eks. Kaniner og begyndere 

kommer ind fra en runde. 

Kontakt gerne Regel- og handicapudvalget på mail: tandture@gmail.com, Ture Ingeman 

Pedersen 

Der vil komme yderligere info i løbet af efteråret, så hold øje med Nyhedsbreve, klubbens 

egen hjemmeside og Golf.dk 

 


