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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 8. januar 2020 13:59

Emne: Årsregulering

Årsrevision 2019. 

Januar er normalt måneden for udregning og tildeling af nyt handicap via 

”Årsregule-ring”. Årsregulering af spillernes handicap kan forklares kort som:  

"Spillerens tællende runder for året omregnes til det handicapinterval spilleren 

med størst statistisk sandsynlighed skulle ligge indenfor, for at have produceret 

sådanne stableford-point. Hvis spillerens nuværende handicap ligger uden for 

dette interval, justeres handi-cappet imod intervallet. Dog med visse 

begrænsninger." 

I 2020 er Danmark fortsat en del af det eksisterende handicapsystem, og 

årsreguleringen skal være gennemført senest 1. februar.    

BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) har i lighed med tidligere år, 

gennemført den årlige revision af alle medlemmers golfhandicap – eller næsten 
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alle. Spillere der er meldt ind i 2019, er IKKE med i revisionen før til næste år, 

med mindre man har flyttet sco-rearkiv fra en tidligere klub i løbet af 2019. I det 

tilfælde tæller den eller de pågældende spilleres scores med som alle andre, 

der har været medlem af BGK i mere end et år.  

Nedenstående viser hvor mange medlemmer der har fået nyt eller beholdt sit 

golfhandi-cap pr. ultimo 2019. Der er 213 medlemmer der starter sæson 2020 

med et ”Klubhandi-cap”. Pudsigt nok præcist det samme antal som i 2019. 

HUSK – et gyldigt EGA handicap kan relativt hurtigt generhverves ved at 

indberette og få godkendt tre (3) scores i Golfbox.   

Såfremt man som medlem af BGK er tilmeldt ”Golfbox” med en sikkert virkende 

mailadres-se, så skulle man allerede nu have modtaget en autogeneret mail, 

hvoraf det fremgår, hvorvidt man har fået nyt handicap eller ikke.     

Såfremt man af en eller anden årsag ikke er enig i det meddelte handicap, så 

kan der gø-res skriftlig indsigelse hertil, ved at henvende sig til BGK ORH inden 

udgangen af januar 2020. Indsigelse med tilhørende rigtig god begrundelse for 

et andet golfhandicap skal sendes til BGK ORH-mail adresse: 

”kim58meyer@outlook.dk”, hvorefter evt. indsigelser vil blive behandlet snarest 

efter modtagelsen.  
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Rigtig god golfsæson 2020 til alle  

På vegne af Ordens-, Regel- og Handicapudvalget 

Kim Meyer    

Du får flere muligheder for at aflevere scorekort i 2020 

Som tidligere beskrevet på Breinholtgård Golf Klub Ordens-, Regel- og 

Handicapudvalg (ORH) hjemmeside og via flere Nyhedsbreve, så er 

overgangen til det nye verdensomspændende handicapsystem, WHS, udskudt 

til 2021 i Danmark. 

Derfor skal man i Danmark stadig reguleres efter de hidtidige regler i 2020. Der 

er dog enkelte, markante undtagelser. 

For at give flere spillere chancen for at aflevere så mange scorekort som muligt 

i 2020 er der åbnet flere muligheder for at aflevere scorekort. 

For nogle af landets bedste spillere, der har et handicap op til 4,4 og dermed er 

i handicapgruppe 1, vil det i 2020 være muligt at aflevere et ubegrænset antal 

markørgodkendte scores fra private 18-hullers runder. Hidtil har denne gruppe 
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kun kunnet indlevere scorekort fra turneringer. 

De scores, som spillere i handicapgruppe 1 indleverer i sæson 2020 fra private, 

EDS-lignende runder vil dog ikke virke handicapregulerende allerede i 2020. 

Men de vil indgå i beregningen af spillerens nye handicap i 2021 og dermed 

give et mere retvisende handicap fra starten af indførelsen af det nye 

handicapsystem. 

For alle spillere med et handicap over 4,4 vil det i 2020 være muligt at aflevere 

et ubegrænset antal tællende 18-hullers runder, ligesom de kan aflevere 

tællende 9-hullers runder, omend kun en runde om dagen. Her har der tidligere 

været begrænsninger på indlevering af scorekort fra 9-hullers runder. 

World Handicap System (WHS), der altså bliver indfaset i Danmark fra 2021, er 

et system, der skal samle verdens handicapssystemer i et fælles. 

I simplificeret form går systemet ud på, at dit handicap fra 2021 bliver beregnet 

som et gennemsnit af de otte bedste scores blandt dine seneste 20 runder. 

Den enkelte spiller skal bare aflevere alle sine scorekort som hidtil, så tager 

computeren sig af resten. 

Følg med på BGK ORH hjemmeside, hvor BGK ORH henover sæson2020 

løbende vil klæde dig på med viden, så du bedst muligt kan forstå, hvad WHS 

indebærer. Se allerede nu informationer om det kommende handicapsystem 

via denne genvej: https://www.bggc.dk/klubben/golfregler-og-handicap/nyt-fra-

ohr/ 

Rigtig god golfsæson 2020 til alle  

På vegne af Ordens-, Regel- og Handicapudvalget 

Kim Meyer   




