
Nyt handicapsystem fra 2021. Til nybegyndere og spillere der ultimo 2020 ikke 
havde opnået handicap 54. 
 
Fra d. 1. januar i år er 54 det højeste handicap, der kan blive registreret. Dette skyldes nogle 
internationale handicapregler (WHS), som Dansk Golf Union har indført fra i år, og som det meste 
af verdenen allerede spiller efter.  
 
Indtil du når et handicap på 54, vil det bedste resultat, du har præsteret, stå som laveste HCP 
resultat i Golfbox, se figuren nedenfor. 
 

 

Laveste HCP resultat vil starte på 72 og så langsomt (måske hurtigt) arbejde sig ned mod 
handicap 54. 

Det nye system fungerer således: Du afleverer/indtaster alle dine scorekort efter endt 
runde. Herefter beregner systemet dit handicap på baggrund af de bedste 8 runder af de 
seneste 20 scorekort. Samtidig registrerer systemet dit Laveste HCP resultat, indtil du når 
handicap 54. 

Så længe du ikke har spillet 20 runder, udregnes dit handicap efter særlige regler, som vi 
golfspillere heldigvis ikke behøver at sætte os ind i. Det klarer Golfbox. Det vigtigste er, at 
du husker at indtaste dine scores, gode såvel som mindre gode. 

Når handicap 54 opnås, vil rubrikken med Laveste Handicap score forsvinde, og dit 
handicap begynder at ændre sig, dog bliver det aldrig højere end 54. 

Handicap mellem 54 og 72 ultimo 2020 

Har du tidligere år opnået et handicap mellem 54 og 72, vil du i år stå med handicap 54, 
og så med et Laveste HCP resultat, der afspejler det handicap, du afsluttede 2020 med. 



Så når du i år udskriver dit første scorekort, vil du opdage, at du har mistet nogle slag fra 
sidste år, hvilket er en konsekvens af det nye system. Selvom du måske synes resultatet 
af en runde ikke er så god, som du måtte ønske, så indtast alligevel din score i Golfbox, 
for runden kan meget vel påvirke dit Laveste HCP resultat i nedadgående retning. 
(Laveste Handicap resultat kan kun gå nedad og ikke blive højere ). 

Vil du vide mere 

Vil du læse mere om det nye handicap system (WHS), er der på DGU´s hjemmeside 
mange artikler under fanen ”Regler og Handicap”.  

Handicapudvalget vil op til sæsonstart på hjemmesiden skrive flere indlæg om det nye 
handicapsystem og de praktiske ændringer, det medfører. 

Handicapudvalget 

Sten Juul 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


