Årsrevision av handicap
Enligt EGA Handicapregler som tillämpas i Sverige skall varje år en revision av alla medlemmars
handicap göras. Kriterierna för att välja ut dem vars handicap i slutändan kommer att justeras är som
följer:
•
•
•

Spelare som tillhör handicapgrupp 6 (37-54) i slutet av året exkluderas.
Spelare som under 2018 inte har minst 4 st registrerade handicapronder exkluderas
Spelare som inte har minst 8 st ronder registrerade sammanlagt under 2017 och 2018
exkluderas.

Kvarvarande spelares spelresultat utvärderas enligt följande metod:

1. Medianvärdet för alla resultat från tävling och föranmälda sällskapsrundor räknas fram.
Samtliga rundor under 2018 räknas med. Om antalet rundor under 2018 är mindre än 8
plockas resultat från 2017 (i kronologisk ordning från slutet) så att totalantalet rundor är
minst 8. Medianvärdet är det antal poäng där hälften av rundorna har högre poäng och
hälften har lägre poäng. Detta medianvärde kallas MSS.
2. MSS jämförs sedan med ett statistiskt framräknat förväntat medianvärde, som varierar med
handicap. Standardvärdet är baserat på milliontals golfrundor spelade runt om i världen.
Detta standardvärde kallas EASS.
Standardvärdet för olika handicapintervall framgår av följande tabell:
Handicap < 4.5 4.5 till 8.0 8.1 till 11.4 11.5 till 15.0 15.1 till 18.4 18.5 till 26.4 26.5 till 36.0
EASS
33
32.5
32
31.5
31
30.5
30

Handicap i tabellen är handicap i slutet av 2014.
3. Skillnaden mellan MSS och EASS beräknas. Detta ger skillnaden mellan verkligt median värde
och förväntat medianvärde och kallas nedan för PD.
4. Om PD ligger mellan +2,9 och – 2,9 sker ingen handicapjustering.
5. Om PD ligger mellan +3,0 och +4,9 görs en sänkning med 1,0
6. Om PD ligger över +4,9 görs en sänkning med 2,0
7. Om PD ligger mellan -3,0 och -4,9 görs en höjning med 1,0
8. Om PD ligger under -4,9 görs en höjning med 2,0
9. Efter denna analys exkluderas ett antal spelare baserat på följande kriterier.
a. Om en spelare har ett handicap i slutet av 2018 som är lägre än vid början av året
exkluderas spelaren från höjningar.
b. En spelare med handicap 36,0 eller nära 36,0 höjs endast till 36,0 även om den
framräknade höjningen är större.
c. Spelare som börjar 2018 med handicap 37-54 och som inte har minst 8 rundor under
året med officiellt handicap exkluderas
d. Om en spelare under året fått en höjning i en enskild revision som är i paritet med
den framräknade höjningen så exkluderas spelaren
10. Förutom ovanstående kan vissa enskilda variationer undantagsvis förekomma.

