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Golf-Reglen kommenterer ikke indholdet eller baggrund for de ændrede regler og påtager sig intet 
ansvar for fejl eller mangler i denne orientering, som er udarbejdet på baggrund af den oprindelige, 
engelske tekst, som findes på dette link: EGA 2012-2015.  

 
Orientering om nyt EGA handicapsystem 2012-2015. 

Det nye EGA-handicapsystem indeholder væsentligt ændrede regler for tællende runder og for 
regulering af handicap. Det er i sandhed en alvorlig mundfuld på 100 sider.  

EGA-systemet udkom 01. januar 2012, men ikrafttræden er udsat til 01. juli i år, fordi de nødvendige 
beregningssystemerne til CBA og AHR endnu ikke er klar til klubberne. Det danske regelsæt bliver 
først udarbejdet efter DGU’s repræsentantskabsmøde i marts, når der er taget stilling til en række 
landespecifikke enkeltheder.  

Vi har derfor valgt at opdelt orienteringen i to afsnit med henholdsvis 1) de allerede fastlagte, 
vedtagne regler og 2) de enkeltheder, som afventer DGU’s beslutninger i marts. 

1. De vigtigste, vedtagne ændringer i EGA-reglerne omfatter: 

 Scorer fra private runder er ikke længere tællende - uanset resultatet! 

 Scorer (Qualifying Scores) er fremover kun tællende, hvis de opnået i en tællende runde 
(Qualifying Round). En tællende runde (QR) spilles: 

o enten ved deltagelse i turneringer (Qualifying Competitions) arrangeret af en klub  
o eller ved spil af EDS-runde 

 Der skal nationalt gives mulighed for at spille minimum 4 EDS-runder. (se dog under DGU-
beslutninger!). 

 Adgang til at spille EDS-runder kræver eksakt handicap! (eksakt hcp = decimal-hcp; max 36) 

 10-procentsreglen i turneringer (Qualifying Competitions) afløses af en statistisk 
beregningsmetode (CBA: Computerised Buffer Adjustment). CBA sammenligner 
turneringsresultaterne (for hver handicap-kategori) med kategoriens forventede statistiske 
resultat! Hvis der er for stor forskel ”forskydes” buffer zonen, så de opnåede scorer ”svarer 
til” statistikken. (Eksempel: en spiller fra kategori 3 (hcp. 11,5-18,4 / buffer zone 33-36 point) 
afleverer en score på 31 point. Spilleren bliver ikke nødvendigvis reguleret op. Hvis buffer 
zonen efter CBA-beregningen ”rykkes to slag ned” for spillere i kategorien, så bliver spilleren 
ikke reguleret. 

 Aktivt eller inaktivt handicap: Et aktivt handicap er i princippet adgangsbillet til deltagelse i 
tællende turneringer, medmindre DGU beslutter anderledes.  

 Klubhandicap Spillere med handicap >36 får et klubhandicap, der reguleres som hidtil. 

 Annual Handicap Review (AHR). Hjemmeklubben skal foretage en obligatorisk årlig 
gennemgang scorer fra alle spillere i kategorierne 1-5. 

 Hver spiller skal fremover have afleveret minimum 4 tællende scorer (QS) til brug for AHR. 

 Spillere med 8 tællende scorer eller derover åbner ny sæson i det senest registrerede (aktive) 
handicap.  Individuel justering kan dog finde sted. 

 Hvis en spiller har indleveret 4 - 7 scorer medregnes foregående års (kun 1 år bagud) seneste 
tællende scorer op til 8 i alt, og handicappets udvikling skal vurderes med henblik på 
justering. 

http://www.ega-golf.ch/030000/documents/EGA-HCP-System2012-2015-FINAL.pdf


 
 

 En spiller med færre end 4 scorer vil få sit handicap gjort inaktivt, hvilket betyder at spilleren: 
o skal indlevere minimum tre tællende scorer for at få genaktiveret sit handicap. 
o kan spille ”social” golf uden begrænsninger med venner og bekendte som hidtil. 
o kun kan deltage i tællende turnering (QC) efter forudgående godkendelse af 

turneringskomitéen. 
o Spillere i kategori 1, 2 eller 3 (0-18,4) har ret til minimum tre EDS-runder med henblik 

på genaktivering af handicap. (Denne ret er uafhængig af en evt. DGU-vedtagelse om 
fratagelse af adgang til EDS i kategorierne 2 og 3 - se under DGU-møde). 

2. Vigtigste punkter til afgørelse efter DGU’s repræsentantskabsmøde i marts: 

(Komplet liste findes i Appendix H, side 81) 

 Antallet af EDS-runder og fordeling over året.  Hidtil har EDS kunnet spilles med én runde 
per uge på hjemmebanen, altså op til i alt 52 runder over året, hvis banen er åben hele året. 
De nye regler kræver kun, at der minimum skal kunne spilles 4 EDS-runder per år. 
DGU-mødet skal fastsætte det endelige antal for Danmark og samtidig om EDS-runderne 
fortsat skal være fordelt med én per uge eller f.eks. med et maximalt antal per år, så spilleren 
selv kan fordele runderne i sæsonen. 

 EDS-runder på udebane. Der kan træffes beslutning om, at EDS må spilles på andre end 
spillerens hjemmebane i Danmark. 

 Begrænsning af EDS i kategori 2 og 3 (hcp. 4,5 - 18,4). DGU kan fratage spillere i kategorierne 
2 og 3 adgangen til at spille EDS. 

 Tællende scorer (QS) fra 9 hullers runder (QR): DGU skal tage stilling om kategorierne 3, 4 
må spille 9 hullers tællende runder. 

 Markering af aktivt / inaktivt handicap. Mødet afgør hvorledes markering skal ske. 

 Begrænsning af maximalt Klub-handicap. Det maximale klubhandicap kan fastsættes til 45. 
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