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Handicaprevision 2016 

Nedan kan du studera information från SGF vad gäller årlig handicaprevision. Hur revision 

gått till i januari 2017 på Sollentuna finner du i slutet av detta dokument.  

Vad är årlig handicaprevision? (information hämtad från golf.se) 

”Golfklubbens handicapkommitté ska genomföra en handicaprevision minst en gång per år. 

Handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 och är en nödvändig 

del av EGA Handicapregler. Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att 

bedöma huruvida spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av 

deras nuvarande handicap.  

Handicaprevisionen baseras på minimum åtta handicapgrundande scorer som registrerats 

de senaste 24 månaderna. För att hjälpa handicapkommittéer att fatta välgrundade beslut 

finns en handicaprevisionsrapport i GIT att tillgå. Rapporten identifierar spelare vars 

prestationer, i förhållande till deras aktuella handicap, faller utanför förväntade resultat. 

Sådana spelares handicap bör övervägas för justering. 

SGF kan hjälpa golfklubbarna genom att göra denna handicaprevision automatiskt vid 

årsskiftet 16/17 via GIT. Automatiken gäller bara höjning av handicap, ej sänkning. 

Eventuella sänkningar får golfklubben själv ta ställning till via handicaprevisionsrapporten i 

GIT. 

SGF kommer fråga om golfklubben vill sköta hela handicaprevisionen själv. Enkät med 

möjlighet att tacka nej till automatisk handicaprevisionen kommer att skickas ut till golf-

klubben samt HCP-ansvariga under vecka 42 (Oktober). Om golfklubben väljer att göra det 

själv, justerar SGF inte dess medlemmars handicap. 

Om SGF inte får någon återkoppling från golfklubben, kommer medlemmarna i den golf-

klubben att bli föremål för automatisk handicaprevision. 

Alltså det är ingen skada skedd om klubben inte svarar, men vi upprepar, att den 

automatiska årsrevisionen bara gör höjningar. Eventuella sänkningar måste alla golfklubbar 

ta ställning till. 

Beräkningsmetoden som används vid årlig handicaprevision redovisas i bilaga E i EGA 

Handicapregler”. 

Varför är årlig handicaprevision så viktig och varför erbjuder SGF automatik via GIT? 

 Vid senaste årsskiftet var det bara ca 1/3 av golfklubbarna som gjorde den årliga 

handicaprevisionen. 

 Handicaprevisionen är en nödvändig del i EGA:s handicapregler. Görs inte den årliga 

handicaprevisionen på alla golfklubbar kommer handicapreglerna inte fungera så bra 

som de kan göra. 

Konsekvenser om årsrevisionen görs blir bland annat: 

 Spelare blir kvar på en för låg handicap med hänsyn till deras allmänna spelstandard, 

vilket kan ge ett orättmätigt inträde till tävling eller klass. 

http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-handicapregler-2016.pdf
http://www.golf.se/globalassets/regler-och-handicap/ega-handicapregler-2016.pdf
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 CBA kan justera buffertzonen nedåt, trots att det är fint väder. Skälet är då istället att 

startfältet är fullt av spelare med för låg handicap. 

 Spelare kan stå kvar på för hög handicap med hänsyn till deras allmänna 

spelstandard och får naturligtvis en orättmätig fördel i tävlingar. 

Så reviderar du själv din handicap 

I Golfens IT-system (GIT) ska du själv sköta uppdateringen av din handicap. För dig som 

skickar in resultat till hemmaklubben måste handicapkommittén ändra handicap. 

Det finns flera möjligheter i GIT att ändra din handicap. Klubben kan registrera samtliga 

handicapronder men även funktionerna "manuell ändring", "enskild revision" och "enskild 

årsrevision" kan användas. Enskild årsrevision kan endast göras en gång per spelare och år. 

Manuell ändring används för att justera en tidigare felregistrering. Enskild revision och 

enskild årsrevision används för att ge ny handicap med ett antal ronder eller förändrad 

allmän spelstyrka som underlag. 

När alla inskickade resultat är genomgångna och rätt uppgifter finns i GIT är det dags för den 

årliga revisionen då klubbens handicapkommitté sätter så rättvisande handicap som möjligt. 

Klubben ska, så fort den anser att handicap inte motsvarar din spelstyrka, höja alternativt 

sänka handicap till den nivå handicapkommittén anser korrekt. Förändringar mindre än 1,0 

görs inte. I GIT används funktionen "enskild revision" alternativt "enskild årsrevision". 

Nästa steg görs av SGF som vid nyår skiftar handicapår i GIT centralt. Då blir sista handicap 

föregående år enligt GIT även ingående handicap innevarande år. Spelare som därefter 

skickar sina resultat till klubben eller av annan anledning ska få sin handicap reviderad kan 

få detta genom en enskild årsrevision. Sådan enskild årsrevision ger ett nytt riktigt värde på 

lägsta handicap under året. 


