
 

En kort forklaring af det nye WHS handicapsystem 

Det nye handicapsystem ændrer ikke grundlæggende på den måde, vi spiller golf på.  

Spillere beregner stadigt et spillehandicap. Spiller efter de gældende Golfregler, nyder de samme 

spilformer og afleverer/godkender deres score umiddelbart efter runden. 

 

Ens handicap bliver gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste scores. 

 

Beregning af spillehandicap 
Spillehandicappet afhænger som i dag af den valgte bane og teested samt eventuelt den valgte spilleform. 

 
Aflever alle dine scores 
Alle scores er som udgangspunkt tællende og bør afleveres, så snart det er praktisk muligt efter 

runden og gerne inden midnat, således at den kan indgå i en udregning af den daglige PCC 

(PlayingConditionsCalculation). 

Den enkelte golfspiller behøver ikke bekymre sig om de tekniske udregninger i systemet – det 

bliver håndteret automatisk. Forklaringer vil dog være tilgængelige for dem som ønsker. 

  

Aflever flere scores 
Et system, som er baseret på et løbende gennemsnit uden tidsbegrænsning, kræver flere scores 

for at resultere i et retvisende handicap. DGU vil derfor aktivt arbejde for, at flere golfspillere får 

afleveret deres scores og dermed opnår et retvisende handicap.  

  

Maksimalt Handicap 
Et nyt handicap kan maksimalt være 54, men det vil stadig være muligt for en nybegynder at følge 

udviklingen frem mod at have spillet sig til et handicap under 54.  

Acceptable scores til handicapregulering 
Slagspil og stablefordscores fra turneringer og tællende private runder skal afleveres.  

 
 



Maksimal score pr. hul 
En score, som afleveres til handicapregulering, kan maksimalt være en Netto Dobbelt 

Bogey pr. hul. Man kan stadig godt strege et hul i stableford, og så indsætter systemet i stedet en 

Netto Dobbelt Bogey. 

  
I det nye handicapsystem vil man som i 2020 kunne aflevere såvel 9 som 18 hullers runder. 
Derudover vil det i særlige tilfælde være muligt at aflevere 18 hullers runder hvor det ikke er alle 
de sidste huller som er blevet spillet.  

 

 

Der kan læses mere og uddybende på:  www.danskgolfunion.dk  under regler og handicap. eller I 
kan slå op i ”Den Store Bog”, med HANDICAPREGLERNE, som ligger fremme i Klubhuset 

Har i flere spørgsmål kan I henvende jer til Handicapudvalget.  

 

God spillelyst i 2021 

 

De bedste hilsner fra Handicapudvalget. 


