
EGA Handicapsystemet 2016-19. 
De væsentligste ændringer er: 
Den øverste grænse for EGA handicap hæves fra handicap 36 til 54 
Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 pr. kalenderuge 
Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra handicap 18,5 til 11,5. 
 

En reminder ang. EDS runder. 
I DK skal en EDS runde FORUDREGISTRERES! 
Det gøres ved at informere sin markør på 1. teested om, at man spiller en EDS runde 
og notere det på scorekortet inden runden påbegyndes. 
Ved EDS runder skal der ALTID afleveres scorekort. Manglende EDS scores 
registreres som No Return (NR). Gentagne udeladte EDS scores betragtes som 
misbrug og kan medføre, at spillerens handicap suspenderes. 
Markøren skal huske, at er en selvregistreret EDS runde ikke godkendt af markøren 
inden 14 dage kan handicapkomiteen afvise den som en tællende score. 
Spilleren skal være opmærksom på, at scorekort fra selvregistrerede runder skal 
opbevares i 2 måneder. 
For at ens handicap er retvisende, er det vigtigt, at alle scorekort fra EDS runder og 
andre tællende turneringer afleveres - hvis det kun er ”de gode” eller ”de dårlige” 
scores, kan handicappet ved årsrevisionen henholdsvis sænkes eller sættes op.  
 

HUSKAT golf bliver sjovere for alle, hvis alle har et retvisende handicap. 

 

Information om ændring af hcp.nøgle på scorekort. 
Da vores bane har gennemgået nogle ændringer i de seneste år, opstod der tvivl om, 
hvorvidt hcp.nøglen stadig passede til hullerne. Det viste sig, at det gjorde den i de 
fleste tilfælde. 
På baggrund af statistik fra golfrunder på Hedeland fra de sidste 2 år udregnede 
Golfbox hullernes sværhedsgrad. 
OBS. Handicapnøglens talværdi er ikke et udtryk for hullets sværhedsgrad i forhold 
til par, men et udtryk for, hvor den mindre gode spiller behøver slag på den gode 
spiller.  
NB. Alle informationer kan findes i EGA handicapsystemet 2016-19, der findes på 
handicapudvalgets hjemmeside. 
 

Ang. Årsrevision 
Se handicapudvalgets hjemmeside. 



 
Rigtig god sæson 2016.  
 
På handicapudvalgets vegne 
Marianne Hemmingsen 
 


