World Handicap system WHS
Många av medlemmarna har fått information om nytt golf HCP och vi har börjat att registrera det i
Golf Club Suédois IT-system. Ni skickar en kopia på ert nya HCP så ändrar jag i systemet, skicka till
lars@golfclubsuedois.se. Det kommer att finnas några som får många extra slag och det kan man
hänföra till att man lämnar ett system och går över till ett nytt system. Dessa ”barnsjukdomar”
kommer att försvinna efter att man spelat tillräckligt antal rundor. Det nya systemet kommer att bli
mer förlåtande när man har spelat en kanonrunda, sänkningen blir inte lika brutal. Antar att flertalet
av oss kommer att få ett HCP som mer motsvarar vår spelnivå under sommaren.
Vi har ju medlemmar som också är medlemmar i Finland, Danmark, Norge, Frankrike och Sverige.
Tydligen finns det små differenser hur man har utformat reglerna. I Frankrike och Finland där skall
man registrera varje slag på varje hål och sedan räknar systemet ut ditt resultat. Sverige har valt att
man kan både registrera sin slutpoäng i poängbogey men även registrera slagen per hål. Svenska
golfförbundet har valt en App som gör
att man kan registrera sin runda under
spelet, Golf Game Book. Den uppdaterar
även mingolf.se. Man kan även registrera
sin runda på hemsidan mingolf.se i
efterhand. Spelar man på utländska
banor måste man lägga in slope och
exakt SSS/CR, ni hittar denna information
på varje slopetabell längst bak i vår
matrikel. När ni registrerar er senaste
rond i utlandet på mingolf.se kommer de
att fråga efter PCC (Playing Conditions Calculation) där skall 0 fyllas i. Vi har ett urval i matrikeln av de
banor vi spelar.
Uppdatering av systemet i Sverige sker varje natt.
När man laddat ned Golf Game Book kan man även registrera utländska banor och slopen blir rätt. Vi
får pröva om den även uppdaterar mingolf.se. Vissa funktioner håller på att utvecklas i skrivande
stund. Den känner av att du befinner dig på Rivieran genom GPS lokalisering.
Några av våra medlemmar är också med i Franska Golfförbundet. I Frankrike gäller följande:
➢ Man skall ha inlämnat en läkarundersökning, gäller under tre år.
➢ Man skall ange att man avser att registrera rundan innan första utslag.
➢ Man använder en app som heter Kady där man registrerar rundan, på varje hål under spelet.
(under utveckling).
➢ Man skall utse en markör med FFGolf-licens.
➢ Man registrerar antal slag efter varje hål.
➢ Markören skall skriva under inom 48 timmar efter rundan, annars försvinner rundan.
➢ Har man under 11,5 i HCP kan man bara ändra HCP vid tävling.
➢ Systemet sköter om din HCP beräkning.
➢ Man kan bara registrera vänskapsrundor via appen, ej via FFGolf hemsida.
➢ Troligen kan man även registrera vänskapsrundor via receptionen på golfklubben, men mot
ersättning c 3-5 euro per scorekort.
Som vanligt gäller att när ni registrerat en runda via mingolf.se eller motsvarande i det land ni har ert
primära medlemskap, och detta gett ändrad hcp, skall ni ändra ert hcp även på golfclubsuedois.se,
under min sida. Man ska alltid ha samma hcp hos oss som hos er hemmaklubb. Man kan öka med 0,1

per dygn på medlemshemsidan under min sida, har ni en stor förändring kan ni skicka ert HCP bevis
till mig så ändrar jag i systemet I de fall ni har fått en sänkning kan ni göra det utan begränsning på
medlemshemsidan.
För medlemmar i golfklubbar i Norge, Finland, Norge eller andra länder hänvisar vi till respektive
golfförbunds hemsida.
Lars Näslund
Vice Ordförande, Golf Club Suédois

