Handicaputvecklingen för medlemmar på SoGK under 2020.
Under 2020 genomfördes den största förändringen av vårt handicapsystem
någonsin.
Regel & Handicapkommittén har därför studerat alla medlemmars
handicaputveckling under 2020 dels med avseende på vad som hände vid
övergången i våras och dels vad som hänt under säsongen.
Alla medlemmar har inte full handicaphistorik i det nya handicapsystemet. Det kan
bero på att man inte fört några handicaprundor under en längre tid men också på att
man kommit in som ny medlem i SoGK under året. I klubben finns just nu 74 %
(seniorer 22 år+) som har komplett handicapstatistik, 15 % som inte har något
underlag för handicap överhuvudtaget (inga handicaprundor under flera år) och 11 %
som bara har handicaprundor under 2020. De senare har naturligtvis fått en korrekt
handicap vid övergången i våras men det underlaget är inte synligt för kommittén.
De medlemmar som utgör underlag för statistiken som presenteras nedan är de som
under hela året varit medlemmar i SoGK och samtidigt registrerat rundor för handicap
enligt riktlinjer från SGF dvs. de 74 % ovan. Dock har vi beräknat snitthandicap för
alla medlemmar vid säsongens slut. Den är 23,4 som kan jämföras med snittet i GolfSverige som är 25,1 enligt ny statistik från SGF. Utvecklingen på landsnivå kan ni se
nedan.
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Tabellen ovan ger en bild av hur handicap utvecklats under 2020 för våra seniorer
dvs. de som under året fyllt 22 år eller mer. Den skall tolkas på följande sätt (tex. för
åldersgrupp 46-50 år):











Första kolumn anger ålderskategori
Kolumn 2 anger snitthandicap för kategorin vid 2019 års säsongslut; den är
14,8
Kolumn 3 anger snitthandicap efter övergång till nytt handicapsystem; den är
15,2
Kolumn 4 anger förändringen vid övergång till nya systemet; den är i denna
kategori 0,4; dvs. höjd handicap med 0,4
Kolumn 5 anger snitthandicap vid säsongens slut; den landar på 14,8
Kolumn 6 anger förändringen under 2020; den är 0,4-0,5 i denna
ålderskategori
Kolumn 7 anger förändringen från 2019 års handicap till 2020 års
sluthandicap; lika handicap i detta fall; ingen förändring
Kolumn 8 anger snittantal registrerade rundor för handicap; den är 27 stycken
Kolumn 9 till sist anger snitthandicap för alla medlemmar i denna
ålderskategori dvs. även de som är nya och de som inte registrerat rundor för
handicap under året; den är 18,5
Snitthandicap för alla 22+ i SoGK är enligt tabellen 20,7; de 23,4 som
nämndes som klubbens snitt innehåller även junirenas handicap

Motsvarande värden kan avläsas i tabellen för övriga ålderskategorier 22+.
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Hur utvecklingen varit för juniorer under 2020 följer nedan.

Juniorer har i snitt högre handicap än 22+ eftersom många är nybörjare. Samtidigt
har det årliga snittet sjunkit mycket.
Några övriga observationer från 2020
Resultaten på våra klubbtävlingar, både veckotävlingar och helg dito, har varit bättre
än tidigare år. Beror säkert delvis på nya handicapsystemet men troligen också på att
vi spelat avsevärt mycket mera golf under året dvs. förbättrat vår spelstandard.
Vår uppskattning är att antalet rundor för handicap ökat avsevärt under 2020 i
förhållande till 2019. Över 75 % påverkat av all den uppmärksamhet som nya
systemet fått och medvetenheten om att snittet på 8 bästa rundorna bestämmer ditt
nya handicap.
Störst sänkning för juniorer är 29,1 och inte mindre än 13 ungdomar har sänkt sig
mer än 15 steg. Flest rundor för handicap för juniorer är 63 stycken.
Flest rundor för handicap för seniorer inte mindre än 132 stycken.
Många av er har säkert också upplevt att det nya systemet är trögt både vad gäller
sänkningar och höjningar. Vårt gamla system kritiserades ofta för att vara trögt för
höjning men lätt att sänka sig i. Nu har vi ett system som uppenbarligen är mer
balanserat.
Vi hoppas att du fortsätter registrera många rundor även under 2021 och att de 11 %
som i år inte registrerat några rundor kommer igång med detta under nästa säsong.
Bertil Sköld för Regel & Handicapkommittén
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