
EGA HANDICAPSYSTEM 

De nordiske lande har haft en særregel, hvor golfspillere har haft pligt til at blive handicapreguleret i private runder. 

European Golf Association (EGA) ønsker at harmonisere systemet i hele Europa, og derfor bortfalder de nordiske landes 

særregel fra 2. juli 2012. 

Man skelner nu mellem handicap og EGA handicap. Visse klubber vil forlange EGA handicap – også af greenfee gæster – hvis 

man vil spille på banen. Mens der fremover kræves EGA handicap, hvis man vil spille holdturneringer f.eks. regionsgolf i DK. 

GRUPPE HANDICAP BUFFERZONE VED EDS                                                                                                                            

1 op  til   4,4                             

2 4,5 til 11,4 2 point = 34 point                          

3 11,5 til 18,4 3 point = 33 point                           

4 18,5 til 26,4 4 point = 32 point (kan reguleres på 9 huller)                                                             

5 16,5 til 36,0 5 point = 31 point (kan reguleres på 9 huller)                         

6 37 og derover   (kan reguleres på 9 huller) 

Gruppe 1                                                              

Ingen ændring i forhold til tidligere regler. Regulering kan kun ske efter tællende turneringer.  

Gruppe 2 – 5                      

Kan IKKE reguleres ved private runder, men kun ved tællende runder i turneringer. 

To gange pr. kalenderuge kan man dog via Ekstra Dags Score (EDS) både på HJEMMEBANE og UDEBANE reguleres OP og NED. 

Ønsker man at benytte sig af EDS, skal dette meddeles markøren på 1. tee og noteres på scorekortet. Hvis man ønsker at 

blive reguleret på 9 huller i en 18 hullers runde skal man på 1. tee oplyse markøren om det er på for ni eller bag ni man spiller 

EDS. EDS gælder ikke på udenlandske baner. 

Alle skal senest 31. december indrapportere min. 4 scorekort – enten via EDS eller turneringer – for at bibeholde sit EGA 

handicap. Dette gælder allerede fra 2012, så spillere, der vil bevare sit EGA handicap ind i 2013, skal indrapportere min. 4 

scorekort  inden 31 dec. 2012. 

Indrapporterer man mellem 4 – 7 scores / året beholder man det EGA handicap, man havde ved sæsonafslutning. Indleverer 

man mere end 7 tællende scores / året – og har højere sluthandicap reguleres man op eller ned til den nye sæson efter 

EGA´s standarder. Man kan dog højest reguleres op med + 2 i handicap / år.  

Indrapporterer man ikke min. 4 scorekort, mister man sit EGA handicap. Dette kan erhverves igen ved at aflevere min. 3 

scorekort via EDS eller tællende turneringer i løbet af 6 uger. 

Gruppe 6                           
Kan reguleres på EDS lign. vilkår ved at man på 1. tee oplyser markøren at man ønsker at spille en tællende runde, man kan 

skrives ned, IKKE op, der er ingen begrænsninger på antal runder pr. uge. Der indføres desuden nye konverteringstabeller for 

disse spillere, hvilket kan betyde, at man får nyt spillehandicap pr. 2. juli 2012.  

Indrapportering af scorekort             
Spilleren indtaster selv sine resultater på golfbox, og markøren skal godkende. Dette kan ske på skærmen i klubhuset eller på 

egen computer. Har man ikke internet adgang, kan scorekort afleveres i hjemmeklubben, der så indtaster og regulerer ens 

handicap via golfbox. Det er klubbens handicapudvalg, der efter EGA standarder regulerer spillerens EGA handicap til ny 

sæson, hvis man indrapporterer mere end 7 tællende scores / året. 

Bufferzone i turneringer             

Fremover tager golfbox via de indtastede scores, hensyn til specielle forhold, f.eks. pga. dårligt eller godt vejr ved hver 

turnering, inden bufferzone (CBA) afgøres. Man kan derfor ikke på forhånd vide, hvor grænserne for neutral zone ligger. 

                                                                                                                                                                                                                                                                     


