Det nya handicapsystemet 2020
Den 1 mars 2020 fick vi det nya världshandicapsystemet (WHS) som innebär att vi nu kan jämföra
vår handicap med samtliga golfspelare i hela världen.
Den största skillnaden mot tidigare system är att din nya exakta handicap beräknas utifrån ett
genomsnitt av de åtta bästa ronderna av de 20 senaste ronderna.
Om man registrerar sina ronder löpande ger det alltså en mer aktuell handicap vilket är en av
fördelarna. Det blir helt enkelt mer rättvisande då din aktuella spelstandard speglas bättre. De flesta
av våra medlemmar, dock inte alla, har förstått att man får en mer rättvis handicap om man
registrerar fler ronder.
Hur har då systemet fungerat på vår klubb? Ett problem var att vi vid starten av det nya systemet
endast hade 12 hål öppna på Skogsbanan. Det blev problem för många medlemmar hur man skulle
registrera dessa ronder. I det nya systemet går det alldeles utmärkt att registrera färre än 18 hål men
det måste vara minst 9 hål och de måste komma i en följd. Skogsbanan hade hålen 4-15 öppna så
det borde gå utmärkt att registrera resultaten. Första tiden hade klubben lagt in ett felaktigt scorekort
i systemet varför poängen i de flesta fall blev för hög.
Efter ett par veckor lyckades jag komma på vad felet var och efter att klubben rättade till systemet
fungerade det helt riktigt men det var ändå lite svårt för en del medlemmar att förstå hur man skulle
registrera in resultaten. Jag hade under våren kontakt med många medlemmar och kunde
tillsammans med Emilie Krusell på kansliet hjälpa medlemmarna tillrätta.
En liten undersökning har gjorts på hur medlemmarna har hanterat det nya systemet. Jag har gjort
denna på de 81 veteranerna som fick Order-of-Merit-poäng under Veterantouren hösten 2019. Detta
bl.a. för att eventuellt justera de hcp-gränser om finns i de olika klasserna på 2021 års Veterantour.
Lite statistik från denna undersökning visade att 7 medlemmar inte hade registrerat någon rond, 19
medlemmar hade registrerat 50 eller fler ronder och den som registrerat flest ronder hade 90 ronder
registrerade. Imponerande.
Av de 74 medlemmarna som registrerat ronder hade 49 fått höjd handicap och 24 fått sänkt
handicap. Jag konstaterade också att det var medlemmar med högre handicap som stod för de flesta
höjningarna.
Jag vill varmt rekommendera att ni i likhet med bl.a. jag själv kommer att registrera både bra och
dåliga ronder under 2021.
Eftersom vi under 2020 inte kunde ha någon Veterantour hoppas vi att den går att genomföra under
2021. Det blir då intressant att fortsätta utvärdera det nya handicapsystemet.
För den som vill veta lite mer om det nya handicapsystemet föreslår jag att ni läser
informationsbladet som finns uppsatt på anslagstavlan utanför tävlingsexpeditionen eller det som
finns på hemsidan under Klubben – Kommittéer – Hcp-och regel – HCP 2020.
Jan Lundell som tillsammans med Jan-Olof Lönnblom är handicapansvarig.

