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Förändring av HCP systemet från 2020 

 

Från 2020 kommer dagens sex stora handicapsystem i världen att bli ett. Genom det nya 

världshandicapsystemet kommer golfare att kunna jämföra sig med varandra och spela på lika 

villkor överallt.  

 

– Ett handicapsystem som gäller i hela världen är fantastiskt bra för spelet och speciellt för 

den resande golfaren, säger Birgitta Ljung, ledamot av Svenska Golfförbundets 

regelkommitté och medlem i kommittén som arbetat fram den nya modellen. 

– Eftersom världshandicapsystemet bygger på snittscorer är det viktigt att golfaren under 

2019 registrerar så många handicapronder som möjligt, både bra och dåliga. Ju bättre 

underlag, desto mer riktigt handicap får spelaren 2020, säger Claes Grönberg, regel- och 

handicapansvarig på Svenska Golfförbundet. 

Några av de viktigaste detaljerna: 

• Ditt exakta handicap blir genomsnittet av de åtta bästa av de 20 senaste registrerade 

rundorna. 

• Max exakt handicap blir 54,0. För att spela på GCS tävlingar skall kan man ha som 

mest 36 i HCP. 

• Man tar bort handicapgrupper. Man tar bort de olika nivåerna med olika 

handicapsänkning beroende på vilket handicap man har. Detta behövs inte längre. 

Detta har dock inte med den indelning i olika klasser som vi tillämpar. A, B och C-

klass kommer att finnas kvar på våra tävlingar. 

• Alla kommer att få registrera sällskapsronder 

• Alla kommer att få registrera niohålsronder 

 

 

En rekommendation är att registrera så många ronder som möjligt för att komma upp till 20 

ronder golf så att ni får ett mer exakt HCP inför nästa år. Enligt information så kommer SGF 

att gå tillbaka ca 2 år i systemet för att beräkna ert nya HCP. Har ni inte registrerat 20 rundor 

kommer ert nya HCP att beräknas på det som är registrerat.  

 



För de som har HCP plus-4,4 gäller att man endast kan registrera rundor vid tävling.  

 

Systemet i Sverige kommer att sköta om er nya HCP beräkning och meddela under 

vintern/våren ert nya HCP. Man kan göra HCP höjning med 0,1 i vårt system per dygn. Får ni 

en stor höjning kan ni skicka ert nya HCP bevis till lars@golfclubsuedois.se så lägger jag in 

ert nya HCP i systemet som Golf Club Suedois använder. Det finns ingen samordning med de 

olika nationella golf systemen. Det är medlemmens ansvar att alltid registrera förändring av 

sitt HCP i GCS system.  

 

Ni som tillhör något annat nordiskt förbund får titta på deras hemsida hur de kommer att sköta 

övergången.  

 

Vill ni läsa mer om denna förändring kan ni klicka på denna länk; https://golf.se/for-

spelaren/regler--handicap/handicap/varldshandicap/ 

 

 

Bästa hälsningar, 

 

Golf Club Suédois Cote d´Azur 

 

 

 

Lars Näslund 

Vice Ordförande 

Golf Club Suédois Côte d’Azur 
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