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World Handicap System 
1. januar 2020 skiftes fra det nuværende EGA Handicapsystemet til ”World Handicap System” (WHS). Du 
kan nedenfor læse om hvad det er, hvorfor et WHS, hvordan det implementeres og hvordan det beregnes. 

Hvad er World Handicap System (WHS). 
 

 

 

WHS ændrer ikke grundlæggende på den måde, vi spiller golf på, men på visse centrale bagvedliggende 
funktioner i Handicapsystemet. 
Spillere udregner stadig et spillehandicap, spiller efter de gældende Golfregler, nyder de samme spilformer 
og afleverer deres score umiddelbart efter runden. 
Helt grundlæggende skiftes fra et inkrementelt system (mindre justeringer op/ned fra et givent udgangs-
punkt) til et gennemsnitssystem, der udregner et løbende gennemsnit af de bedste scores. 
Beregning af spillehandicap afhænger som i dag af den valgte bane og teested samt eventuelt den valgte 
spilleform. 

Aflever dine scores 

Alle scores er som udgangspunkt tællende og bør afleveres, så snart det er praktisk muligt efter runden og 
gerne inden midnat, så den kan indgå i en udregning af den daglige CCA (Course Conditions Adjustment). 
Den enkelte golfspiller behøver ikke bekymre sig om de tekniske udregninger i systemet – det bliver hånd-
teret automatisk. Forklaringer vil dog være tilgængelige for dem som skulle ønske det. 

Et system, som er baseret på et løbende gennemsnit uden tidsbegrænsning, kræver flere scores for at resul-
tere i et retvisende handicap. DGU vil derfor aktivt arbejde for, at flere golfspillere får afleveret deres sco-
res og dermed opnår et retvisende handicap. 
En enkelt score vil være tilstrækkeligt til at opnå et handicap. 
For at sikre lavest mulig indgangsbarriere kan en spiller opnå et WHS Handicap på baggrund af blot én 9 
eller 18 hullers score. 
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Et WHS Handicap kan maksimalt være 54, men DGU forventer fortsat at anbefale en mulighed for handi-
caps over 54 til begyndere – eks. vis 72. 

Slagspil og stablefordscores fra turneringer og tællende private runder skal afleveres. Efter systemet er ble-
vet implementeret, kan der evt. åbnes op for yderligere spilleformer. 
En score, som afleveres til handicapregulering, kan maksimalt være en Netto Dobbelt Bogey pr. hul. (”hul-
lets par” + ”tildelte slag” + 2). 
Man kan stadig godt strege et hul i stableford, og så indsætter systemet i stedet en Netto Dobbelt Bogey. 

 

 

 

Hvordan beregnes handicap? 

WHS Handicappet udregnes som gennemsnittet af de 8 bedste blandt de seneste 20 handicapscores da det 
giver et godt billede af en spillers potentielle spillestyrke, hvilket er det et WHS Handicap skal reflektere. 
I visse ekstreme tilfælde sættes dette gennemsnit i forhold til den underliggende spillestyrke for at skabe en 
balance mellem reaktivitet og kontrol – så det sikres, at en midlertidig formnedgang ikke resulterer i en 
overdreven stigning i handicappet. 
En handicapscore er det handicap-index, der reelt er spillet til på runden. 

Hvad er den underliggende spillestyrke?  

For at sikre at handicappet ikke reagerer for hurtigt på en række dårlige scores, pålægges en begrænsning i 
forhold til det laveste handicap, en spiller har haft inden for det seneste år. 
Et handicap kan således aldrig blive mere end 5 højere end det laveste handicap inden for de seneste 12 
måneder, og stigninger ud over 3 begrænses med 50%. 

Handicapgrupper.  

EGA Handicapsystemets nuværende handicapgrupper bruges til at justere, hvor meget en spiller skal regu-
leres op/ned i handicap ud fra et givent resultat. 
I WHS udregnes et gennemsnit af de bedste scores uafhængigt af spillerens niveau, og derfor forsvinder 
EGA Handicapsystemets handicapgrupper og de begrænsninger, der følger heraf. 
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Hvordan implementeres WHS 
 

 

 

I 2019 

I løbet af 2019 vil fokus være på den kommende overgang til WHS. 
DGU offentliggør de endelige materialer og ressourcer, og igangsætter uddannelse af alle handicapkomi-
téer såvel som alle danske golfspillere. 
Det forventes at WHS fortsat vil blive testet sideløbende med det eksisterende EGA Handicap i 2019 såle-
des at alle eventualiteter er afklaret inden overgangen. 
De danske golfspillere vil løbende blive præsenteret for deres Handicapscore når de afleverer scores, for at 
vænne dem til, at man nu regner med hvilket handicap man har spillet til på dagen.  

I 2020 

Det forventes at alle danske spillere overgår til et WHS handicap i starten af 2020. 
Handicappet vil blive udregnet som gennemsnittet af de 8 bedste handicapscores blandt de seneste 20 sco-
res. Det vil sige at ved årsskiftet laver systemet en liste over de seneste 20 scores (der er fx maksimalt 5 år 
gamle) og finder de 8 bedste. Spillerens nye handicap er gennemsnittet heraf. 
Skulle der mod forventning være færre end 20 scores, enten fordi man er nybegynder eller har afleveret 
meget få scores, kan der stadig udregnes et nyt WHS handicap. 
Det gøres ved klubbens Ordens, Regel og Handicapudvalgs foranstaltning. 


