Hantering av hcp
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Olika hcp
Inom SGF finns två huvudtyper av hcp
 Hcp i hcpgrupp 1-5: 36,0 eller lägre
 Hcp i hcpgrupp 6: 37-54
Hcp i hcpgrupp 1-5
Hcp i hcpgrupp 1-5 finns som både EGA exakt tävlingshcp (ETH) respektive EGA exakt hcp (EH).
Denna hcp kan både sänkas och höjas men det kan aldrig bli högre än 36,0. Båda dessa hcp regleras
på samma sätt genom att du själv registrera dina ronder på Min Golf (Golf.se). Observera att varje
sådan registrering ska bestyrkas av markör.
Hcp i hcpgrupp 6
Hcp i hcpgrupp 6 omfattar hcp 37-54 och ersätter från och med 2016 det som tidigare benämndes
klubbhcp. Hcp i hcpgrupp 6 anges enbart i heltal och kan enbart sänkas. Du reglerar din hcp genom
att själv registrera dina ronder på Min Golf (Golf.se). Observera att varje sådan registrering ska
bestyrkas av markör.

Revidering av hcp i hcpgrupp 2-5
Om du gjort ett längre uppehåll - flera år - i ditt golfspel eller du har på grund av skada, sjukdom eller
liknade fått sämre spelkapacitet än din hcp visar kan du hos klubbens hcpkommitté (se hemsidan;
Klubben och bolaget/Viksbergs GK/Kommittéer) begära revision av din hcp.
För att hcpkommittén ska kunna göra en revision kräver den att du under året har registrerat minst
fyra, helst fler, ronder. Om resultatet (poängen) på fyra ronder är någorlunda jämt kan det räcka men
om det är alltför varierande vill hcpkommittén har ett större underlag.
Ett alternativ till att registrera ronder är att spela upp för pro, som då gör en bedömning av din
spelkapacitet.
Hcpkommittén är restriktiv med höjningar och undviker att höja mer än 2,0 i ett steg.
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Några exempel
Spelare A har exakt hcp 22,3. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 31,
29, 26 och 32. Två av ronderna är nära eller i buffertzonen och är därmed inte ett tillräckligt
underlag för revision.
Spelare B har exakt hcp 19,7. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 23,
27, 26 och 24. Resultaten tyder på en jämn spelstandard och ligger klart under buffertzonen. Det
kan vara ett tillräckligt underlag för revision.
Spelare C har exakt hcp 18,1. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 24,
29, 19 och 26. Resultatet ligger klart under buffertzonen men ger ingen klar indikation på
spelstandarden. Det är därmed ett osäkert underlag för revision. Spelaren bör spela några ronder
till innan revisionsbegäran.
Hcpgrupp 2-5 (hcp 4,5-36,0) äger rätt att spela sällskapsronder som hcpgrundande ronder.
Tävlingsronder är alltid hcpgrundande och för hcpgrupp 1 (hcp <4,5) är det endast tävlingsronder
som är hcpgrundande.
En hcpgrundande sällskapsrond räknas i hcpsättande syfte endast då spelaren har föranmält den
hcpgrundande sällskapsronden som sådan innan han påbörjar ronden. Som föranmälan godkänns att
spelaren informerar sin markör på 1:a tee. Anmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9
eller 18 hål) samt exakt hcp och spelhcp. Hcpgrupp 2-5 (hcp 4,5-36,0) äger rätt att spela endast nio
hål som hcpgrundande rond.
Observera att om du anmält att du ska spela 18 hål kan du aldrig räkna resultatet efter 9 hål. Har du
anmält att du ska spela 9 hål kan du aldrig räkna resultatet efter 18 hål.

Registrering av hcp för första gången (hcp 54 i hcpgrupp 6)
När du är klar med din formella utbildning – Grönt kort-kursen och dina fadderrunder – kan du börja
spela som om du har hcp 54, som är det högsta hcp man kan ha. Observera att du innan du börjar
spela måste anmäla till din markör att du vill spela en hcpgrundande sällskapsrond, det antal hål som
du ska spela (9 eller 18 hål) samt din hcp och spelhcp. Spelhcp är det antalet hcpslag du har från den
tee du valt på den bana som du spelar och framgår av slopetabellen.
Observera att om du anmält att du ska spela 18 hål kan du aldrig räkna resultatet efter 9 hål. Har du
anmält att du ska spela 9 hål kan du aldrig räkna resultatet efter 18 hål.
När du uppnår minst 18 poäng på en 9-hålsrunda eller 36 poäng på en 18-hålsrunda har du uppnått
kravet för registrering av din hcp. Lämna ditt scorekort till receptionen.
Var noggrann och tydlig när du för ditt scorekort. Det är viktigt att det framgår:
 ditt namn och golf-ID,
 din spelhcp (se ovan),
 markörens namn och golf-ID,
 datum samt
 underskrift (signatur) av dig och din markör.

Registrering av hcp efter första gången
När du spelar en hcpgrundande sällskapsrond registrerar du själv ditt resultat på Min Golf (Golf.se).
Observera att varje sådan registrering ska bestyrkas av markör.
Anmärkning: Det är inte längre något krav att klubbadministratör ska göra registreringen från
handicapgrupp 6 till handicapgrupp 5.
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Några definitioner
Utdrag ur Spel och tävlingshandboken, gällannde från 2016
Amn: EGA är förkortningen för europiska golfförbundet (European Golf Association)
Buffertzon
Resultat omräknat till poängbogey som inte medför ändring av exakt handicap.
Komplettering: Buffertzonen varierar beroende på handicapgrupp enligt följande:
Hcpgrupp
1
2
3
4
5
6

EGA exakt hcp
- 4,4
4,5 – 11,4
11,5 – 18,4
18,5 – 26,4
26,5 – 36,0
37 – 54

Buffertzon (poäng)
18-hål
9-hål
35 – 36
--34 – 36
35 – 36
33 – 36
35 – 36
32 – 36
34 – 36
31 – 36
33 – 36
31 – 36
33 – 36

EGA exakt handicap
En ”EGA exakt handicap” betecknar en spelares relativa spelförmåga, i heltal med en decimal. En
exakt handicap används som underlag för att fastställa en spelhandicap: se definitionen av
Spelhandicap
Anmärkning: En EGA exakt handicap kan när som helst omvandlas till en EGA tävlingshandicap
genom att spelaren lämnar in tre scorer från handicapgrundande ronder mellan två på varandra
följande årliga handicaprevisioner.
EGA exakt tävlingshandicap
”EGA exakt tävlingshandicap” är benämningen på en exakt handicap som har underhållits genom att
registrera minst fyra handicapronder under föregående säsong, och som har godkänts eller justerats
under den årliga handicaprevisionen.
En spelares EGA exakt tävlingshandicap används som grund för att fastställa spelarens spelhandicap
från en viss tee. EGA exakt tävlingshandicap har införts i Sverige 2013.
Handicapgrundande sällskapsrond
Varje form av spel (inte handicapgrundande tävlingsrond), över 9 hål (handicapgrupp 3–5) eller 18
hål, med minst två spelare, alternativt en spelare och en markör, som uppfyller kriterierna för
handicaprond för spelare i handicapgrupp 2–5.
Handicapgrundande tävlingsrond
Varje tävlingsrond som uppfyller kriterierna för handicaprond och där tävlingen arrangeras av till SGF
ansluten klubb. Att klubben administrerar resultatet och att handicapjusteringar görs i GIT räcker för
att tävlingen ska anses arrangerad av klubben. Rond i tävling med valfri starttid och medtävlare är
handicapgrundande tävlingsrond om övriga kriterier är uppfyllda.
Handicapgrupp
Av EGA fastställd indelning av spelare i handicapgrupperna 1–5 utifrån spelarens exakta handicap.
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Handicaprond
Handicaprond är rond som spelas under nedan angivna förhållanden och som kan påverka spelarens
exakta handicap. Följande villkor skall vara uppfyllda:
• ronden spelas på en golfbana som har värderats enligt USGA:s banvärderingssystem och har giltig
banvärdering
• ronden spelas enligt Regler för Golfspel och godkända lokala regler
• ronden spelas enligt slagspelsregler med full handicap
• scoren skall verifieras av markör med officiell handicap
Anmärkning: För spelare i handicapgrupp 1 krävs att ronden är en tävlingsrond.
Hemmaklubb
En spelares hemmaklubb är den till SGF anslutna klubb som ansvarar för spelarens handicap
(handicapförande klubb).
Rond (fastställd rond)
En ”fastställd rond” består i att spela banans hål i rätt ordningsföljd, om inte annat bestämts av
tävlingsledningen. Antalet hål i en fastställd rond är 18, om inte ett lägre antal fastställts av
tävlingsledningen.
Spelhandicap
Spelhandicap utgörs av antalet handicapslag från en viss tee på den bana som spelas.
Sällskapsrond
Varje form av spel, med undantag av rond i officiell tävling, över 9 eller 18 hål, med minst två spelare,
alternativt en spelare och en markör, där spelet sker enligt Regler för Golfspel 2012-2015 på en bana
med giltig banvärdering.

Länk
Regler och handicap
http://www.golf.se/regler-och-handicap/
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