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Handicapsektionen Sollentuna GK    
 

 

Hur genomförde vi på Sollentuna GK den årliga revisionen? 

Vid årsskiftet hade vi på SoGK 1 234 medlemmar med hcp i grupp 1-5 dvs upp till 36,0 i hcp. 
Av dessa medlemmar kommer som alla år några att lämna klubben. Revision för dessa 
kommer att göras av oss fram till dess att de går ur SoGK. Efter det sköter den nya klubben 
framtida revisioner. 

Av våra 1 234 medlemmar hade  vid årsskiftet drygt 52 % exakt tävlingshandicap (ETH). 

I tabellen nedan ser du hur våra 1 234 medlemmar fördelar sig på hcp-grupper. Du ser också 
hur GIT’s förslag till hcpjustering ser ut. Höjningarna är genomförda med automatik. Antalet 
föreslagna sänkningar är högre än antalet som vi kommer att genomföra. Om du föreslås på 
sänkning och omfattas av vår bedömning får du ett mail om detta från Kjell Anvreten. Kjell 
kommer också att studera medlemmar som inte fått något förslag till revision men som enligt 
gjorda registreringar inte klarar den spelstandard som handicap indikerar. Tveka inte själv att 
kontakta Kjell eller mig om du anser att din hcp inte motsvarar nivån på ditt spel.    

Hcpgrupp Damer Herrar 
Höjning 

+1,0 

Höjning 

+2,0 

Sänkning 

-1,0 

Sänkning 

-2,0 

1 6 64 1  2  

2 21 246 10 8 13 4 

3 46 280 17 11 7 10 

4 97 199 16 12 10 5 

5 166 109 5 6 5 14 

 

Några andra signifikanta data från vår revision: 

1. Glöm inte att registrera ditt resultat om du i förväg (golf.se) har anmält ronden som 
hcp-grundande. 

2. 406 medlemmar saknade helt registrerade handicaprundor (33,2 %). Dessa 
medlemmar genomgår ingen revision. 

3. Snittförändring av handicap under 2016 för de som rgi minst en hcp-runda var -0,7. 
Som helhet blev vi alltså bättre golfare inom klubben under förra året. 

4. Snittantal rgi hcp-rundor för de som rgi minst en runda var drygt 12 st allt från 1 rgi 
runda till 130.  

Bertil Sköld & Kjell Anvreten för handicapsektionen 


