Nyt fra regel- og handicap udvalget
Kære medlemmer af Søllerød Golfklub.
Julen og Nytåret nærmer sig, og dermed også tidspunktet for indførelsen af World Handicap System (WHS),
- det nye handicap system.
Måske har du allerede sat dig grundigt ind i det, og har ikke brug for yderligere information – måske ved du
dårligt nok at systemet ændres? Vi ved det ikke, men da dit handicap per 1.1.2021 bliver beregnet efter en
ny metode, vil du måske blive forbavset over, at der nærmest ”overnight” er sket en ændring af dit
handicap.
Der er muligvis mange, der i løbet af efteråret har benyttet sig af muligheden i Golfbox, for at se hvilken
ændring de kan forvente, og de medlemmer bliver næppe så overrasket. Formodningen er, at de fleste
spillere vil blive sat 2-3 slag op i handicap, og at kun et fåtal vil blive sat 1 slag ned.
Intensionen med det nye system er dels at skabe et verdensomspændende handicap system, dels et system
hvor handicappet i højere grad end i dag afspejler klubgolferens reelle spilleniveau. Og det indebærer en ny
kultur!
Alle bør således indberette deres score, når de har været ude at spille en runde under slagspilsreglerne (det
vil bl.a. sige stableford runder), uanset om det er en turnering – evt. i privat regi – eller en hyggerunde med
venner og/eller familie og uanset om de har spillet på hjemmebane eller på udebane!
I det nye system omregnes den indberettede score, vha. den spillede banes par, slope og course rating, til
det handicapresultat du har spillet til – uanset om scoret er fra en slagspils match eller en stableford match.
Fastsættelse af ens handicap sker herefter ved at systemet beregner gennemsnittet af de 8 bedste (laveste)
ud af de seneste 20 handicapresultater.
Har du ikke afleveret 20 scores i år, så henter systemet også dine scores fra 2019 og 2018 og skulle det ske
at der stadig ikke er 20 scores, så er der lavet et skema for hvordan handicappet fastsættes.
Der er dog lagt diverse reguleringer ind i systemet, for at begrænse virkningen af særlig dårlige runder,
henholdsvis exceptionelle gode runder. Det drejer sig om:
1. PCC – Playing Conditions Calculation (erstatter CBA) – som beregnes ud fra alle indleverede
scorekort den på gældende dag!
2. Maks. Netto Dobbelt Bogey princippet: Den indleverede score bliver korrigeret, så scores på et hul
højst kan blive hullets par + spillerens evt. slag på hullet + 2 slag.
3. Soft cap og hard cap: Hvis forskellen mellem det beregnede handicap og spillerens laveste handicap
indenfor de seneste 365 dage er større end 3,0 begrænses den del af stigningen, der er over 3,0,
med 50% (soft cap). Stigningen ud over soft cap begrænses dog også, så den samlede stigning højst
bliver 5,0 (hard cap).
4. Hvis en spiller afleverer en exceptionel lav score, som ville have ført til en reduktion i handicap på
mellem 7,0 og 9,9 reduceres ændringen med -1,0; hvis reduktionen ville have ført til en reduktion
på 10,0 eller mere, reduceres ændringen med -2,0.
Alt dette er imidlertid bygget ind i Golfbox’s beregning af det nye handicap og er altså ikke noget man skal
gå og tænke på til daglig. Det du skal som spiller, er meget enkelt: aflever så mange scorekort som muligt!
Til foråret tilbyder vi at komme ud i Klubberne i Klubben og give en kort orientering og svare på spørgsmål.
Venlig hilsen
Regel- og handicapudvalget.

