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Datum



Bakgrund och 
introduktion



Idag: gemensamma 
regler för spelet.

1 mars 2020: dags 
även för handicap!



Sex handicapsystem...



...ska bli ett



•Mer rättvisande. Ett snittsystem speglar 
aktuell spelstandard bättre
•Möjliggör kortare ronder. Registrera från 

9 till 18 hål
• Globalt. Handicap jämförbar med spelare 

från hela världen

Exempel på 
fördelar



Svenska Golfförbundet

• Administrerar och beslutar om 
världshandicapsystemet i Sverige
•Hanterar IT-systemen Min Golf och GIT



Grunderna i världs-
handicapsystemet



IT-systemet räknar
•Du behöver inte lära dig detaljerna – det 

mesta sköts i datorsystemet
• Vid övergången: logga in i Min Golf efter 

1 mars och kolla din världshandicap
•Därefter: spela och registrera som 

vanligt i Min Golf 

38,3

15,6

7,2



Det är ett 
snittsystem (nytt)

•Genomsnittet av de 8 lägsta 
handicapresultaten av de 20 
senast registrerade ronderna
• Systemet räknar ut – du ser det i 

Min Golf



Baseras på 
handicapresultat (nytt)

• Handicapresultatet är den handicap du gått 
på den ronden, t ex 7,2, 18,5 eller 47,1 
• Din score, justerat med t ex tee, banans 

svårighetsgrad, ”väder och vind” (PCC)
• Räknas ut automatiskt av systemet när 

ronden registreras – syns i Min Golf



Exempel på 
en handicap-
förändring
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Max exakt 
handicap är 54,0
• Världshandicap från plushandicap till 54,0
• Spärren för höjning över hcp 36 är 

borttagen (nytt)
•Mer inkluderande och välkomnande



• Alla får registrera sällskapsronder
• Alla får registrera niohålsronder
• En tävlingsledning kan dock inrätta 

handicapgränser (uppåt, nedåt, 
klassindelning)

Inga handicap-
grupper (nytt)



Godkända 
spelformer
• Slagtävling
• Poängbogey
•Maxantal slag (t ex slaggolf)



Ingen för-
registrering (nytt)

•Du behöver inte meddela i förväg 
att du ska spela en handicaprond
• Bara spela och sedan registrera i 

Min Golf



Registrera från 
9–18 hål
• 18-hålsronder 
• 9-hålsronder 
• Ronder på 10–17 hål (nytt)
• Fyll bara i de hål du spelat i Min Golf 

– systemet räknar ut resten



Två sätt att registrera 
din score
• Bruttoslag hål för hål (nytt)
• Poängbogey-total



Handicap uppdateras 
efter midnatt (nytt)

• Registrering samma dag: ny exakt 
handicap syns nästa dag
• Flera ronder samma dag: fortsätt med 

samma handicap
• Registrering senare: ny exakt handicap 

syns direkt



Min Golf får nytt 
utseende och nya 
funktioner (OBS – utkast!) 

Dina 20 senast registrerade ronder 
samt 8 bästa handicap-resultat 
markerade/skuggade 



Tre vanliga frågor



”Vad kommer hända 
med min handicap?”
• Går ej att förutse exakt för Sveriges alla golfare –

kan både bli högre, lägre eller samma
• Beror på hur många ronder du registrerat – och 

om du registrerat både bra och dåliga ronder
• Spelare vars handicap är på väg upp får generellt 

en högre handicap

Tips! 
Registrera både dina 
bra och dåliga ronder 

för att få en mer 
rättvisande handicap.



”Jag har inte 20 
registrerade ronder”
• Din exakta handicap kommer ändå räknas ut av 

systemet baserat på de ronder du har
• Snittet beräknas då på färre ronder enligt en tabell 

från 1–19 ronder
• Exempel: har du nio ronder baseras snittet på dina 

bästa tre. Dessa kommer vara markerade i Min Golf



”Varför höjdes jag 
efter en bra rond?”
• Det är ett snittsystem!
• Din exakta handicap påverkas därför inte bara av 

ronden du just registrerat utan också av den 
som faller bort från de 20 senaste
• Om den som föll bort var bättre än den nya blir 

snittet (d v s din exakta handicap) högre



Några termer som är 
bra att känna till



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

handicapresultaten av dina 20 senast 
registrerade ronder (nytt)
• Visas alltid i Min Golf

21,3
15,6

38,3
7,2



Spelhandicap
• Antal slag du får på en viss golfbana 

från en viss tee
• Kolla i slopetabellen (samma som 

tidigare men nu upp till 54,0)



• 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 



• Din totala bruttoscore över 18 hål, dock 
max nettodubbelbogey på varje hål
• Räknas ut av systemet och syns i Min Golf 

för alla dina registrerade ronder

Total justerad 
bruttoscore (nytt)



Funktioner som 
förfinar



Kommitté-
åtgärder.

Cap.

Extraordinär 
score.

PCC.

Fyra smarta 
funktioner i 
systemet



• En begränsning för hur mycket din exakta 
handicap kan höjas 
• Kräver minst 20 registrerade handicapronder
• Syns i Min Golf om funktionen har ”slagit till”

Cap – begränsning av 
handicaphöjning



• Spelförhållanden kan variera beroende på 
väder och banuppsättning
• PCC-beräkningen tar hänsyn till detta
• Jämför spelarnas resultat på den banan den 

dagen, med deras exakta handicap
• Skiljer det sig mycket gör systemet en 

justering på mellan -1 och +3
• Annars blir PCC = 0 (ingen justering)

Playing Conditions
Calculation (PCC)



• Träder in vid handicapresultat minst 7,0 slag bättre 
än exakt handicap (motsvarar 43 poäng eller mer i 
poängbogey)
• Gör handicapsänkningen större, då du visat en 

spelstandard långt utöver din exakta handicap
• Justeringen syns i Min Golf och finns i två nivåer: 

-1 (7,0–9,9 slag bättre än exakt handicap) 
-2 (10 slag bättre eller mer)

Extraordinär score



Kommittéåtgärder
• Klubbens handicapkommitté kan göra 

manuella justeringar vid behov
• Finns tillgänglig vid frågor från medlemmar
• Spelare kan be om en handicaprevision 

(förändrad spelstandard)
• Handicapkommittén / handicapansvarig på 

vår klubb är: namn, e-postadress



Övergången: 
Det här händer 
den 1 mars 2020



Uppdatering av 
Min Golf
• Systemet ska beräkna alla 

svenska golfares världshandicap
•Min Golf kan behöva stängas ner 

en kort tid i samband med detta
• Logga in efter 1 mars och se din 

nya exakta handicap!

Stängt för 
uppdatering –
välkommen 

åter!



Rundor som tas 
med i beräkningen
• Vid övergången räknar systemet 

svenska ronder registrerade i Min Golf 
från 1 januari 2017 till 29 februari 2020



Minst 20 registrerade ronder
•Golfare med minst 20 registrerade ronder får sin nya världshandicap 

enligt grundregeln: Snittet av de 8 bästa av de 20 senaste 
handicapresultaten

• Kan bli samma, högre eller lägre än nuvarande handicap



Färre än 20 registrerade ronder
• Systemet räknar då ut världshandicap enligt beräkningstabellen för 

1–19 ronder
• Systemet ger också spelaren en så kallad fiktiv handicaprond på 

EGA-handicap +2,0
• Har du ingen registrerad rond alls sedan 2017? Tack vare den 

fiktiva ronden kommer din första världshandicap bli samma som 
din nuvarande EGA-handicap



Mer information och 
utbildning



• Detta möte...
• Digitalt på hemsida, nyhetsbrev, sociala 

medier – dela gärna!
• Klubbutbildning med fördjupning i termer, 

beräkningar och funktioner: datum, tid 
och plats

Info från oss på 
klubben



Info och utbildning 
på golf.se
• Fakta och svar på vanliga frågor
•Gratis webbutbildning (från januari 

2020) – logga in med ditt golf-ID 
• Länk: golf.se/varldshandicapsystemet

https://golf.se/varldshandicapsystemet


Min Golf
•Guide i hur du använder systemet 

och förklaringar till begreppen du ser
• Länk: mingolf.golf.se

https://mingolf.golf.se/


Lästips!

• I Svensk Golf nummer 10 2019 finns 
en artikel med genomgång av 
världshandicapsystemet



Tack! Frågor?


