Brande Golfklub

Ændringer i forhold til overgangsregler for 2020
omkring handicapregulering.
2020 bliver et overgangsår henimod indførelse af det nye handicapsystem
pr. 1. januar 2021. - Overgangsåret skal give mulighed for, at spillere kan
aflevere så mange tællende scores som muligt - jo flere jo bedre - for at
kunne beregne et retvisende handicap ved overgangen til det nye handicapsystem. Der er i den forbindelse behov for at:
♦ Give alle de bedste muligheder for at aflevere et tilstrækkeligt antal
nutidige scorekort (helst sammenlagt 20 inden for en kortere årrække)
som grundlag for beregningen af det nye handicap i 2021.
♦ Vænne sig til det kommende nye handicapsystem uden handicapgrupper og begrænsninger.
Hvis en golfspiller spiller til sit handicap eller
inden for bufferzonen, ændres spillerens handicap ikke.
Ellers reguleres som vist i tabellen nedenfor:

HCPgruppe

Handicap

Bufferzone
18 huller

Bufferzone
9 huller

Tillæg ved
Stableford-point
under
bufferzonen

Fratræk for hver
Stablefordpoint over
bufferzonen

1

Plus - 4,4

35-36

-

0,1

0,1

2

4,5 - 11,4

34-36

35-36

0,1

0,2

3

11,5 - 18,4

33-36

35-36

0,1

0,3

4

18,5 - 26,4

32-36

34-36

0,1

0,4

5

26,5 - 36,0

31-36

33-36

0,1

0,5

6

37 - 54 (72)

-

-

-

1,0

CBA-beregningsmetoden (Computer Buffer Adjustment)
i forbindelse med turneringer er uændret i 2020 (+1 til -2).
Med venlig hilsen
Handicap-udvalget
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Kun tællende turneringer og EDS-runder kan medføre handicap-regulering.
♦ Alle spillere undtagen handicapgruppe 1 kan aflevere et ubegrænset antal
tællende 18-hullers EDS-runder.
♦ Handicapgruppe 1 kan aflevere et ubegrænset antal markørgodkendte scores
fra 18-hullers EDS-lignende runder. Runderne indtastes i GolfBox, men er ikke
handicapregulerende i 2020. Alle disse scores indgår i beregningen af det nye
handicap fra 2021.
♦ Alle spillere undtagen handicapgruppe 1 kan aflevere tællende 9-hullers EDSrunder (dog kun én runde om dagen).

