Automatisk årlig handicaprevision (ÅHR) 16/17 – Hur gick det?
Vid årsskiftet 16/17 genomförde SGF via GIT den första automatiska årliga handicaprevisionen vad gäller höjningar. Här kommer några intressanta fakta:
-

85 procent av alla golfklubbarna valde det automatiska, medan resterande 15 procent
valde att göra hela den årliga handicaprevisionen själva.
För att ingå i den årliga handicaprevisionen måste spelare ha registrerat åtta eller fler
handicapronder under 2015 och 2016.
Av de ca 113.000 spelare som ingick i den automatiska årliga handicaprevisionen
höjdes nära 17% av spelarna med 1,0 eller 2,0, vilket motsvarar knappa 50 spelare per
klubb.

Tänk på och kom ihåg:
Varför görs höjningar och inte sänkningar?
Handicapreglerna bygger på att spelaren gör sitt bästa och registrerar så många ronder som
möjligt, såväl bra som dåliga. Tyvärr är det fortfarande för många spelare som registrerar få
ronder och bara sina bästa ronder. Systemet ser då bara dessa bra ronder och kanske kommer att
föreslå sänkning. Därför gör automatiska ÅHR inte sänkningar, utan sänkningar måste klubbarna
själva ta hand om. I dagsläget kan bara hemmaklubben få den riktiga bilden av spelarens allmänna
spelstandard när det handlar om eventuell sänkning vid ÅHR.

Vad gör klubben med spelare som registrerat färre handicapronder, alltså inte tillhör de
ca 113 000?
EGA Handicapregler anser att färre än åtta handicapronder på två år är för dåligt underlag för
att göra en bedömning av dessa spelares spelstandard. Lämpligast är väl att dessa spelare
fortsätter på oförändrad handicap, men… det föreligger inget hinder att klubben sänker eller
höjer även dessa spelare med hänsyn till allmän spelstandard. Allmän spelstandard kan visa
sig även på andra sätt, tex via resultat i matchspel och parspel.
Hur gör de klubbar som har en medlem som spelar världsgolf på PGA, LPGA, ET eller
LET?
I grunden ska precis alla spelare sköta sin handicap i Min Golf, men SGF och klubbarna får
ha förståelse för att spelare typ Stenson, Nordkvist, Norén, etc, varken har tid eller intresse av
handicap. Skulle någon av dessa spelare vid något tillfälle spela en vanlig handicaptävling får
hemmaklubben bedöma en handicap med hänsyn till allmän spelstandard och registrera den
handicapen på spelaren i GIT.
Nytändning för handicapreglerna
Det känns som den automatiska årliga handicaprevisionen har blivit en ”nytändning” för
handicapreglerna. Spelaren ser att det händer grejer och klubbarna börjar agera på ett helt
annat sätt.
Nyckeln till alla handicapregler är att golfaren registrerar så många ronder som möjligt, såväl
bra som dåliga. Låt 2017 bli året som detta sätter fart – Sprid budskapet bland era
medlemmar!
EGA Handicapregler – En kort presentation
Om ni önskar att informera om handicap i något sammanhang. Se ”Information om EGA
Handicapregler 2016”.

