
Registrera dina ronder! 
 
2012 fick vi nya handicapregler som innehöll en hel del nyheter. Vi kan tycka olika och det har vi 
rätt att göra. Jag går inte in på motiven bakom, bara hur vi som spelare skall göra för att 
handicapsystemet ska fungera så bra som möjligt för oss när vi spelar golf, som sällskap eller 
tävling. 
Det händer då och då att spelare hör av sig och vill att vi skall ändra deras handicap och så finns 
inga registrerade ronder, då kan vi inte göra något. Vi kan bara ändra med dokumentation som 
grund.  
Det händer att spelare ringer till mig och säger: "Jag skall tävla i morgon och behöver ett högre 
handicap för att ha en chans." Så går det inte till när vi justerar handicap. 
Det händer att spelare hör av sig dagen före tävling och säger: "Jag skall tävla i morgon och har 
inte tävlingshandicap, kan du hjälpa mig?" Det kan jag inte. 
Det händer att spelare deltar i tävling och sedan inte finns med i resultatlistan på grund av att 
tävlingshandicap saknas och utbrister: "Det hade jag inte en aning om! Har inte fått någon 
information!" Information finns på olika ställen på hemsidan, finns i tävlingsförutsättningarna, 
och kommer upp som en varningsruta när man anmäler sig via webben. 
 
Tävlingshandicap 
I de regler som gäller nu har EGA beslutat att för att i handicaptävling få tävla om prisbordet så 
skall man ha EGA Exakt Tävlingshandicap. Det finns ett fåtal klubbar som ännu inte tillämpar 
bestämmelsen, och det är tillåtet. De flesta följer EGA:s bestämmelser. 
EGA Exakt Tävlingshandicap kan jag bara få på ett sätt, genom att registrera mina ronder. Vilka 
ronder som accepteras regleras i Handicapreglerna 2012 - 2015 avsnitt 3.1. 
Om jag har 4 registrerade ronder  under ett år så har jag tävlingshandicap det följande året. Om 
jag inte uppfyller det kravet, kan jag få tävlingshandicap genom att spela och registrera 3 ronder. 
Även handicapgrupp 1 kan registrera 3 sällskapsronder, men måste då vända sig till receptionen 
för att få hjälp. För att det skall hänga med till nästa år så måste jag spela och registrera ytterligare 
en rond så det blir 4.  
Registrera de ronder du spelar så behöver du inte tänka på det här.  
 
Handicaprevision 
Klubben har en skyldighet att årligen revidera medlemmarnas handicap. För att en spelare skall 
komma med i den revisionen krävs minst 8 registrerade ronder. Räcker inte de ronder som 
registrerats under det aktuella året, så hämtas resultat från föregående år i kronologisk ordning. 
Det innebär att underlaget måste finnas under senaste tvåårsperioden. 
Registrera dina ronder så är du med i revisionen, och möjligheten ökar att du reda före revisionen har ett korrekt 
handicap. 
 
Särskild revision 
I bland händer det saker som gör att ett handicap blir helt fel. Det kan vara ett långt uppehåll, 
sjukdom, skada som ger någon form av bestående men eller helt enkelt att du inte har tid eller 
intresse att träna lika mycket som tidigare. Många av de som har dessa eller andra anledningar kan 
behöva en särskild granskning för att få ett handicap som gör det kul att spela. 
De som kommer tillbaka efter ett långt uppehåll är ofta snabbt tillbaka på sin gamla nivå. 
Registrera dina ronder så det finns ett så bra underlag som möjligt. Då går handläggningen snabbt och du får 
mycket snabbare ett handicap som passar din spelstandard. 
 
Med önskan om många trevliga golfronder 
Åke Holt 
 


