
Holstebro den 12. september 2016 

Til: 

Regionsgolf Vest Senior/Veteran, Årsmødet den 9. oktober 2016 

 

Forslagsstiller: 

Leif Blomberg, Holstebro Golfklub, medlemsnummer 26-140 

Baggrund: 

Jeg er grundlæggende enig i, at en mindre numerisk forskel i handicap/spillehandicap er uden betydning i 

hulspilsmatcher. Ligeså mener jeg, at en ”for stor” numerisk forskel i handicap/spillehandicap har betydning 

for fair afgørelse i hulspilsmatcher. 

Min fornemmelse er, at det ofte og i stigende omfang opleves, at den numeriske forskel i 

handicap/spillehandicap er ”for stor” mellem deltagerne. Yderligere forventer jeg denne tendens nu og i de 

kommende år forstærkes, bl.a. som resultat af aldersreduktionerne, der trådte i kraft fra 2016.  

Endelig mener jeg det fremgår af DGU’s og andre golforganisationers publikationer, at det anbefales i 

amatør turneringer, at anvende princippet om ”Handicapturnering”. 

Jeg beder derfor dirigenten medtage neden viste forslag, tak. 

Leif Blomberg 

 

Forslag til behandling under Dagsordenens punkt 5: 

Bestyrelsen/Turneringsledelsen pålægges at fjerne begrebet, ”Scratchturnering” og i stedet indarbejde 

begrebet, ”Handicapturnering”, i Turneringsbetingelserne for 2017 og frem. 

I fald dette vedtages tildeler Årsmødet Bestyrelsen/Turneringsledelsen beslutningsmyndighed, vedrørende 

princippet for udregning af det antal slag en side i hulspilsmatchen tildeles. 

Enten skal siden i hulspilsmatchen tildeles fuldt handicap. Flere analyser har vist, at det er mest fair at spille 

med fuldt handicap i hulspil, så det er den officielle anbefaling (EGA, CONGU og USGA). Dette anbefales 

ligeledes af DGU. (se uddrag nedenfor) 

Eller siden i hulspilsmatchen tildeles ¾ handicap (oprundet). Et princip som tidligere var meget 

fremherskende. 

 

I DGU’s ” HÅNDBOG FOR TURNERINGSLEDERE” fra 2014 (side 11-12) anføres: 

(start på uddrag)….. 

HULSPILSMATCHER: 

Single  

I single tildeles fuldt handicap på den måde, at spilleren med det højeste spillehandicap får slag svarende til 

forskellen mellem de 2 spilleres spillehandicap. Slagene fordeles efter banens handicapnøgle.  

Foursome 

Parret med det højeste samlede spillehandicap tildeles halvdelen af forskellen til det andet pars sammenlagte 

handicap. Halve slag rundes op. Slagene fordeles efter banens handicapnøgle. 

…..(slut på uddrag) 


