Klargöranden avseende Handicapregler 2020
(gäller från den 20 September 2021)
Kompletterande klargöranden kommer att läggas till i detta dokument vid behov, med
referensdatum
___________________________________________________________________________

Regel 6.2: Beräkning av justerad spelhandicap
Handicapjusteringar beräknas utifrån spelarens spelhandicap som ett sista steg i beräkningen
av dennes justerade spelhandicap. Handicapjusteringar syftar till att uppnå rättvisa för spelare
av olika spelstandard i aktuella spelformer (se bilaga C) och bör beräknas på en ej avrundad
spelhandicap för att undvika oönskade effekter av två avrundningar.
Två avrundningar kan ge en annorlunda justerad spelhandicap och kanske inte det spelaren
förväntar sig och detta händer i ca 23 procent av fallen.
Till exempel: Två spelare med en exakt handicap som skiljer sig upp emot två slag skulle
kunna ge samma beräknade justerade spelhandicap, se nedan:
Course Rating = 71,0
Slope Rating = 125
Par = 71
Spelform = Fyrboll Slagspel (Handicapjustering 85%). Observera i Sverige tillämpas 90%.
Beräkning av justerad spelhandicap (med avrundad spelhandicap)
Spelare A
Exakt handicap
8,6
Spelhandicap (avrundad)
10
Justerad spelhandicap (85%)
9

Spelare B
10,3
11
9

Beräkning av justerad spelhandicap (med ej avrundad spelhandicap)
Spelare A
Exakt handicap
8,6
Spelhandicap (oavrundad)
9,5132 …
Justerad spelhandicap (85%)
8

Spelare B
10,3
11,3938 …
10

För övriga 77 procent av fallen blir det ingen skillnad.
Eftersom spelare inte alltid har enkel tillgång till sin oavrundade spelhandicap, kan
handicapjusteringen av praktiska skäl beräknas på den avrundade spelhandicapen. Ansvaret
ligger på auktoriserat förbund att bestämma vilket alternativ som gäller inom jurisdiktionen
för beräkning av justerad spelhandicap, antingen att använda ej avrundad eller avrundad
spelhandicap.
Anmärkning: Om ingen handicapjustering gäller eller när den är 100 procent, är den justerade
spelhandicapen densamma som den avrundade spelhandicapen.
Svensk tillämpning (från 220301): I Sverige beräknas justerad spelhandicap utifrån den
avrundade spelhandicapen, dvs det heltal som framgår av slopetabellen.

Allmänt
Tillämpning av godkända valda alternativ i olika jurisdiktioner (tillagd April 2021)
Handicapreglerna innehåller ett antal delar där auktoriserat förbund har möjlighet att välja
mellan två eller flera alternativ, för att tillmötesgå sättet som golf spelas och administreras i
den jurisdiktionen. Dessa valda alternativ är obligatoriska inom jurisdiktionen där de gäller,
men vid spel i annan jurisdiktion, där andra alternativ har valts, är spelaren ansvarig för att ta
reda på vilket alternativ som gäller för sin rond.
Följande tabell visar vilka olika alternativ som finns tillgängliga för varje auktoriserat förbund
och hur de hanteras vid spel i annan jurisdiktion.

Regelnummer Valda alternativ
1.4b
2.1a
2.1a(iii)
2.2a

2.2a

Utse en hemmaklubb
Acceptans för scorer - Spelad enligt ett godkänt
spelformat
Föranmäla avsikt att lämna in en score i allmänt
spel
Minimiantal spelade hål för att en score ska vara
giltig för en 18-håls score – när lägre antal än
hemmajurisdiktion

Minimiantal spelade hål för att en score ska vara
giltig för en 18-håls score – när högre antal än
hemmajurisdiktion

Vid spel i annan
jurisdiktion
Ej tillämpligt
Enligt Regel 2.1a(ii),
Fig. 2.1a
Enligt
hemmajurisdiktionen
Enligt
bortajurisdiktionen –
för att vara
konsekvent med
Regel 2.1a(ii)
Enligt
hemmajurisdiktionen
– för att vara
konsekvent med
Regel 2.1a(ii)

2.2b

Minimiantal spelade hål för att en score ska vara
giltig för en 9-håls score – när lägre antal än
hemmajurisdiktion

2.2b

Minimiantal spelade hål för att en score ska vara
giltig för en 9-håls score – när högre antal än
hemmajurisdiktion

3.3

När ett hål är påbörjat, men spelaren inte hålar ut

4.1b

Information som krävs om scorer för att erhålla en
första exakt handicap
Intygande av en score

4.4
5.1a
5.1b
5.2a
6.1
7.1a
7.1a

Beräkning av ett handicapresultat. För en 18hålsscore
Beräkning av ett handicapresultat. För en 9hålsscore
Handicapkommitté: Tilldelad exakt handicap
under beslutad gräns måste godkännas
Beräkning av spelhandicap
Handicapkommitté: Justering av exakt handicap
från handicaprevision måste vara sanktionerad
Handicapkommitté: Höjningsjustering av exakt
handicap över ett visst antal slag måste vara
sanktionerad

Enligt
bortajurisdiktionen –
för att vara
konsekvent med
Regel 2.1a(ii)
Enligt
hemmajurisdiktionen
– för att vara
konsekvent med
Regel 2.1a(ii)
Enligt
bortajurisdiktionen –
för att vara
konsekvent med
Regel 2.1a(ii)
Enligt
hemmajurisdiktionen
Enligt
hemmajurisdiktionen
Enligt
hemmajurisdiktionen
Enligt
hemmajurisdiktionen
Ej tillämpligt
Se anmärkning*
Ej tillämpligt
Ej tillämpligt

*Anmärkning:
Vid spel i annan jurisdiktion beror det på spelformen och andra deltagande spelare, vilken
formel som används för att räkna ut spelarens spelhandicap.
Till exempel:
Vid allmänt spel, kan antingen hemma- eller bortaformeln användas, beroende på vem som
deltar, såsom:
- Om fyra spelare från samma jurisdiktion har rest till en annan jurisdiktion för att spela
en rond tillsammans, då bör de beräkna sina spelhandicap på samma sätt som de gör
hemma.
- Om en spelare har rest till en annan jurisdiktion för att spela med tre spelare från
bortajurisdiktionen, då bör spelaren beräkna sitt spelhandicap på samma sätt som
bortaspelarna.
Vid tävlingsspel bör spelaren alltid använda bortaformeln och tävlingsledningen bör inkludera
denna förutsättning i tävlingsvillkoren.

Definition
Lägsta exakt handicap (tillagd April 2021)
Den lägsta exakta handicap som en spelare uppnått under året (365 dagar) som föregått dagen
under vilken den senaste scoren i hans/hennes scoredokumentation spelades (se Regel 5.7).
Lägsta exakta handicap som en spelare uppnått ska tolkas som den lägsta exakta handicap
som beräknats under 365-dagarsperioden och ska inte inkludera en exakt handicap som
beräknats tidigare och som hängt med in i 365-dagarsperioden.

Tolkningar
2.1/1 – En score accepteras för handicapändamål, även om hålen inte har spelats i
den ordning som fastställts (tillagd April 2021)
Tillägg av text i rött:
Regel 5.1 i Regler för golfspel kräver att hålen i en rond ska spelas i den ordning som
fastställts av antingen tävlingsledningen som ansvarar för tävlingen eller av den
kommitté som har ansvar för golfbanan. En score accepteras för handicapändamål, även
om hålen i en rond inte har spelats i den ordning som fastställts, såvida inte en spelare
har blivit diskvalificerad.
Till exempel:
• När golfbanan är hårt belastad och att starta på ett alternativt hål kommer att gynna ett
snabbare speltempo.
• När att spela hålen i en annan ordning kommer att göra det möjligt för flera spelare att
avsluta sina ronder, särskilt under perioder då dagsljuset är begränsat.
Om spelaren har blivit diskvalificerad, se Regel 2.1b.

