CENTRALE ÆNDRINGER I 2016 EGA HANDICAPSYSTEMET

1. EGA øger muligt EGA-hcp fra 36 til 54 - DGU anbefaler nu et starthandicap på 72.
2. ”Active EGA handicap” forsvinder fra EGA`s system, men DGU bibeholder ”EGA
handicap”. Et ” ikke-EGA handicap” benævnes nu som Klubhandicap.
3. Antal tilladte EDS runder øges fra 2 til 3 om ugen.
4. Grænsen for tællende 9-huls runder sænkes fra 18,5 til 11,5.
5. En periode for ”Vinterregler” indføres. Mulighed for, at der kan handicapreguleres fra
1. november til 30. april - selvom der spilles med oplæg.
ÅRSREVISION AF HANDICAP 2016
Ved årsafslutningen af sæsonen skal handicapkomiteen i DGU foretage årsrevision af alle
spillere i handicapgruppe 1-5. Hver spiller skal have indleveret 4 scorekort i det foregående år, og indleverer man færre scorekort beholder man ganske vist sit handicap, men
kan ikke længere deltage i turneringer for spillere med EGA-handicap.
Heldigvis kan man få sit EGA-handicap status tilbage ved at indlevere tre tællende runder.
Den årlige revision af handicap foregår via Golfbox. Revisionen foretages pr. 1. januar, og
du vil modtage en mail fra Golfbox om dit gældende handicap.
Reglerne i forbindelse med årsrevisionen er som nedenstående:
Indleveret 3 eller færre scorekort:
Har man indleveret 3 eller færre scorekort i løbet af 2016, mister man sit EGA Handicapstatus og får Klubhandicap-status. Denne Klubhandicap-status er i 2017 låst indtil man
har indleveret scorekort fra 3 tællende runder.
Indleveret 4-7 scorekort:
Systemet vil ved årsrevisionen hente det nødvendige antal scorekort fra 2015, så antallet
når op på 8 scorekort for beregningen i 2016. Herefter vil systemet foretage en beregning
af, om spillerens handicap skal reguleres yderligere. Er der ingen eller nok scorekort i
2015 til, at antallet når op på 8 scorekort, bibeholder man sit sluthandicap i 2016, som
EGA Handicap 2017.
Indleveret 8 eller flere scorekort:
Har man indleveret 8 eller flere scorekort fortsætter man med EGA Handicap-status, og
systemet vil ud fra de indleverede scorekort foretage en beregning af, om EGA handicappet skal reguleres yderligere.
Regel- og handicapudvalget

