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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 13. januar 2021 14:17

Emne: Golf Quiz - Nyt World Handicap System (WHS) indført

Onsdagsquiz. 

Breinholtgård Orden, Handicap, og Regeludvalg (OHR) vil i sæson 2021 i alle 

lige uger (2,4 6 o.s.v.) – bortset fra ugerne i december måned 2021 – som et 

forsøg gennemføre en ”Onsdags golfregelquiz”. 

Quiz´en kører fra onsdagen i den lige uge til tirsdag aften i den efterfølgende 

lige ude, hvorefter den næste quiz sættes i værk den følgende dag. 
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Der udtrækkes en vinder blandt de rigtige svar. Vinderen præmieres med tre 

golfbolde, alle Breinholtgård Golf Klubs medlemmer kan deltage. 

Quiz´en kan ses på dette link HER 

Nyt World Handicap System (WHS) indført d. 1. januar 2021 – 
men mit golfhandicap er ”forkert”?  

Som bekendt skiftes der i 2021 til det nye handicapsystem, og det kan resultere 

i, at du har fået et nyt handicap. For at kunne forholde sig til dette er det dog 

nødvendigt at have sat sig lidt ind i det nye system. Det er der en række 

muligheder for via Golf.Dk – alternativt via BGK Ordens-, Regel- og 

Handicapudvalg webside: Nyt fra OHR 

Det er helt naturligt, at dit nye handicap har ændret sig nogle slag i forhold 

tidligere, da det beregnes på en ny måde og forholder sig til, hvordan du reelt 

har spillet siden 2018.  

Ser du på dit nye handicap, og mener at det er "forkert", kan det være du kan 

genkende dig selv i een af de nedenstående situationer: 
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1. Udfordring - hurtig forbedrende spiller:

Du har forbedret dig kraftigt på det seneste med et markant fald i dit handicap

til følge. Du har dog endnu ikke afleveret særlig mange scores på dit nye

niveau, og vil derfor måske opleve at dit nye handicap pludseligt stiger markant

igen i det nye system. Årsagen til dette er, at dine tidligere højere scores stadig

indgår i gennemsnittet af de 8 bedste, da der er få at vælge imellem.

Løsning: Så snart du får afleveret et par yderligere scores til dit nye niveau, vil 

de gamle høje scores falde ud af gennemsnittet, og dit nye handicap vil hurtigt 

rette sig til det gamle korrekte niveau.  

1a. Udfordring - større fald i handicap på sidste scorekort inden overgang: 

Som udgangspunkt kan man (med minimum 20 scores) ikke stige mere end 5 

fra det laveste handicap du har haft inden for det seneste år. Men da 

overgangen til det nye handicap beregnes, som var det resultatet af dit seneste 

scorekort, så indgår det handicap du måtte have opnået på dit seneste 

scorekort ikke i beregningen. Hvis du f. eks. på dit seneste scorekort havde 

handicap 45, men spillede dig ned i 37, så indgår de 37 ikke som det laveste 

handicap da det bliver ændret til et nyt handicap i det nye system. Hvis du 

derudover, har en række scores med høje handicapresultater så bliver en 

eventuel stigning ikke begrænset til 5 mere end 37. Det kan derfor ske at 

gennemsnittet af de 8 bedste scores forøger dit handicap til noget markant over 

dit seneste EGA handicap.  

Løsning: Så snart du får afleveret yderligere scores til dit nye niveau, vil de 

gamle høje scores falde ud af gennemsnittet, og dit nye handicap vil hurtigt 

rette sig til det gamle korrekte niveau.  

2. Udfordring - spillestyrke over 36:

Du har i det gamle system spillet dig ned under handicap 36, men har reelt ikke

kunne spille til det efterfølgende. Dit scorearkiv består derfor af en række

scores, som peger på en reel spillestyrke først i 40'erne. I det nye system vil

gennemsnittet af de 8 bedste resultere i et handicap, der passer hertil, og

dermed en forholdsvis kraftig stigning.
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Løsning: Du vænner dig til ændringen og glæder dig over, at du og alle andre i 

en lignende situation nu har et handicap, som du faktisk har mulighed for at 

spille til og bruge til at konkurrere mod andre på et fair grundlag.  

3. Udfordring - højere handicap:

Dit handicap stiger mere, end du umiddelbart synes om, men det nye handicap

er reelt en reflektion på din faktiske spillestyrke på nuværende tidspunkt,

baseret på dine seneste scores siden 2018.

Løsning: Fortsæt med at aflevere alle dine scores, og dit handicap vil løbende 

tilpasse sig til dit niveau. Glæd dig over, at en sådan ændring af et måske lidt 

for lavt handicap til et højere, vil være gældende for alle i samme situation.  

4. Udfordring - fejl i scorearkiv:

Dit handicap ændrer sig markant og årsagen til dette er, at dit scorearkiv

indeholder scores som er fejlbehæftiget – det kan være forkert resultat eller at

scoren skulle ikke have været tællende.

Løsning: I det tilfælde hvor der reelt er ukorrekte scores i scorearkivet (og ikke 

bare nogen man helst ville have været foruden), vil det være muligt at 

argumentere for dette overfor handicapkomitéen i din klub og få fjernet scoren.  

5. Udfordring – manglende overførsel af gammelt scorearkiv:

Dette punkt retter sig primært til en af de mange nye medlemmer i BGK. Du har

fornyligt skiftet klub og ved en fejl er dit handicaparkiv ikke blevet overført til

den nye klub. D.v.s. du nu ikke har scores i din nye klub og får derfor nu det

handicap du er blevet oprettet til i klubben, men ikke baseret på dine faktiske

scores.

Løsning: Bed din nye klub hente dit gamle scorearkiv fra din tidligere klub 

således der kan beregnes et korrekt handicap i det nye system.  

Hvis du skulle have flere scores allerede i din ny klub, kan det gamle arkiv ikke 

hentes uden at overskrive det nye. Hvis det er vigtigt at kombinere to 
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scorearkiver, arbejdes der på en løsning i øjeblikket.  

Helt overordnet er den bedste og mest korrekte løsning på et nyt handicap, 

som "føles forkert", at aflevere en række nye scores, hvorefter dit handicap i 

det nye system hurtigt vil tilpasse sig det korrekte niveau.  

Skulle du have spørgsmål til WHS eller i relation til dit specifikke golfhandicap, 

så er du som tidligere meddelt via bl.a. BGK Nyhedsbreve, velkommen til at 

kontakte BGK Ordens-, Regel- og Handicapudvalg (ORH) via mail 

kim58meyer@outlook.dk. Inden du gør dette, så kontrollér lige først, hvorvidt 

netop dit spørgsmål kan besvares ved at besøge DGU ”FAQ” – side, hvor man 

kan hente svar på de fleste emner/spørgsmål i relation til WHS. Adgang til 

denne side – se: DGU Handicap-FAQ - Handicapsystemet - 2021 (golf.dk) 

Venlig hilsen 

Kim Meyer/ 

BGK ORH  

Breinholtgård Golf Klub ꞏ Kokspangvej 17-19 ꞏ Esbjerg 6710 ꞏ Denmark 


