Handicap komité for Nordborg Golfklub
Dansk golfunion har anbefalet golfklubber at etablere en handicap komité (HC).
Nordborg Golfklub har nedsat en HC med følgende medlemmer:
Gregor Gurevitsch – formand
Marie Petersen
Martin Hansgaard
HC har følgende opgaver:
- Fungere som klubbens HC som nævnt i EGA Handicapsystemet
- Stå til rådighed for medlemmerne i tvivlsspørgsmål vedr. handicapsystemet
og informere klubbens spillere om hvordan EGA handicapsystemet fungerer.
- Assistere turneringsudvalget ved handicapproblemer i forbindelse med
turneringsafvikling
- Bidrage til at spillernes handicap i videst mulig omfang er udtryk for spillerens
aktuelle spillestyrke
- I samarbejde med sekretariatet sikre kontinuerlig handicap regulering,
herunder årsregulering i overensstemmelse med EGA- handicapsystemet.
HC har myndighed til at suspendere handicap og myndighed til at regulere handicap
efter skøn. HC har pligt til at skride ind, hvis handicapreglerne ikke overholdes –
samt i øvrig løse de problemer der måtte opstå i forbindelse med
handicapregulering – som det er anført i EGA- handicapsystemet fra DGU’s handicap
og Course Rating Komité.
Det er vigtigt at der skabes forståelse for og positiv holdning til handicapsystemet
således at alle spillere følger bestemmelserne for aflevering/registrering af tællende
runder.
Det er specielt vigtig at forklare hvilke runder der er tællende, og være medvirkende
til at indføre en kultur i klubben hvor alle forstår at golf bliver meget sjovere for alle
hvis man har et handicap som reelt afspejler ens spillestyrke.

Model for skønsmæssig regulering

Denne foreslåede model for skønsmæssig regulering er baseret på, at det skal være
simpelt og rimelig. Forudsætningen er at der i årets løb er afleveret et tilstrækkeligt
antal scorekort. Følgende kriterier ligger til grund for skønsmæssig regulering:
- Mindst 60 år og tilhører handicapgruppe 3-5 (handicap 11,5 – 36).
- At gennemsnittet af de afleverede scorekort er mindre end 28 point
- At scorede point på en 9 hullers runde dobles op, så det svarer til at have gået
18 huller
- Der kan højst reguleres 7 point op og højst til handicap 36 efter følgende
beregningsgrundlag:
1. Medlemmer der har afleveret mindst 5 scorekort, kan blive opreguleret med
max. 3 point, fratrukket tildelte point ved årsreguleringen dog højst til 28.
2. Medlemmer der har afleveret mindst 10 scorekort, kan blive opreguleret med
max. 5 point, fratrukket tildelte point ved årsreguleringen, dog højst til 28.
3. Medlemmer der har afleveret mindst 15 scorekort, kan blive opreguleret med
max. 7 point, fratrukket tildelte point ved årsreguleringen, dog højst til 28.

HC vurderer målgruppen hvert andet år efter årsreguleringen eller efter
henvendelse fra medlemmer med 5 afleverede scorekort på 9 eller18 huller. En
opregulering forudsætter accept af medlemmet.
HC kan også behandle skriftlige henvendelser fra enkeltmedlemmer, der mener de
har for højt handicap. Det kan bl.a. dreje sig om sygdomsforløb eller længere tids
fravær.
Alle i målgruppen vil blive skønsmæssig reguleret i marts 2018. Reguleringen vil
kunne ses i Golfbox efter den 20. marts 2018. Hvis man ikke ønsker regulering bedes
dette meddelt Marie Petersen senest 20. marts 2018 på telefon 30515609 eller mail
sekretaer@nordborg-golfklub.dk Hvis man efterstående ikke er tilfreds med det nye
handicap så giv besked til Marie Petersen og det bliver rettet tilbage.

Begrundelse for den valgte model.
DGU har meddelt at der fra 2020 kommer nye globale regler for handicapregulering
der bliver mere dynamiske. Det er baggrunden for at Nordborg Golfklub har valgt
max. 28 som gennemsnit score hvor det vil være rimeligt at foretage regulering.
Problemet med lavt handicap viser sig især i seniorgruppen der har ligget lavt. Efter
60 års alderen får man skavanker og bliver stiv i kroppen så man ikke kan spille op til
sit handicap. Modellen har derfor til hensigt at løfte hele seniorgruppen til et højere
og mere realistisk handicap.
Når HC har valg 3 forskellige grænser for hvor meget et medlem kan opreguleres, er
det for at sikre et rimeligt statistisk grundlag, for at der kan tildeles op til 5 og 7
point.

Et eksempel på beregning af nyt handicap.
Du er over 60 år.
Du har afleveret 6 scorekort
Dit gennemsnit for de 6 runder er 25,6 point
Dit handicap reguleres nu med (28-25,6) = 2.4 (mindre end 3)
Lad os antage at du ved årsreguleringen er blevet reguleret med 1
Har du et handicap på 18,8 efter årsreguleringen, vil du få et nyt handicap på
18,8+2,4-1=20,2

