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Hantering av hcp 
 

OBS! Registrering av din första hcp (54,0) kan göras endast av din hemmaklubb. 
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Revidering av hcp  
Om du gjort ett längre uppehåll - flera år - i ditt golfspel eller du har på grund av skada, sjukdom eller 
liknade fått sämre spelkapacitet än din hcp visar kan du hos klubbens hcpkommitté – e-post - begära 
revision av din hcp. 
 
För att hcpkommittén ska kunna göra en revision kräver den att du under året har registrerat minst 
fyra, helst fler, ronder. Om resultatet (poängen) på fyra ronder är någorlunda jämt kan det räcka men 
om det är alltför varierande vill hcpkommittén har ett större underlag.  
 
Ett alternativ till att registrera ronder är att spela upp för pro, som då gör en bedömning av din 
spelkapacitet. 
 
Hcpkommittén är restriktiv med höjningar och undviker att höja mer än 2,0 i ett steg.  
 
Några exempel 

Spelare A har exakt hcp 22,3. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 31, 
29, 26 och 32. Två av ronderna är så bra att det är ett tveksamt underlag för revision. 
Spelare B har exakt hcp 19,7. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 23, 
27, 26 och 24. Resultaten tyder på en jämn spelstandard. Det kan vara ett tillräckligt underlag för 
revision. 
Spelare C har exakt hcp 18,1. Spelaren har begärt revision och har fyra ronder med poängen 24, 
29, 19 och 26. Resultatet ger ingen klar indikation på spelstandarden. Det är därmed ett osäkert 
underlag för revision. Spelaren bör spela några ronder till innan revisionsbegäran. 

 
Hcpkommittén kan också på eget initiativ, eller efter anmälan från tävlingsledare eller annan spelare, 
revidera hcp för en spelare som inte följer Handicapregler 2020 (t ex en spelare förväntas försöka att 
få så bra score som möjligt på varje hål) eller Regler för golfspel 2019. 
 

Registrering av hcp för första gången (hcp 54,0) 
När du är klar med din formella utbildning – Grönt kort-kursen och dina fadderrunder – kan du börja 
spela som om du har hcp 54,0, som är det högsta hcp man kan ha.  
 

Registrering av hcp efter första gången 
När du spelar en hcpgrundande rond registrerar du själv ditt resultat på Min Golf (Golf.se). Observera 
att varje sådan registrering ska bestyrkas av markör. 
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