
 

Regel- och handicapsektionen 

Uppdrag och utbildningsplan 

 

Vår regel- och handicapsektion har det övergripande ansvaret för medlemmarnas handicap samt 

handlägger och bevakar frågor rörande golfens regelverk såsom lokala regler och tävlingsvillkor, 

banmarkeringar samt utbildningsfrågor. 

Sektionens uppdrag och arbete sorterar under fyra områden; handicap, regler, banmarkeringar & 

banvärderingar samt utbildning. Sektionens medlemmar delar på ansvarsområdena och har goda 

kunskaper i såväl handicapsystemet som golfens regelverk. Eventuellt utbildningsbehov för 

sektionens medlemmar täcks i samarbete med ÖLGF, SGF och/eller RF-SISU. 

• Handicap 

Sektionen ansvarar löpande för medlemmarnas handicap och svarar på frågor från medlemmarna. 
Arbetet utgår från de handicaprapporter och funktioner som finns i GIT Online. Vid behov kan 
sektionen göra justeringar på golfspelare, uppåt eller nedåt. Allt sektionsarbete ska ske i enlighet 
med handicapregelboken. Varje år (mars) görs en årlig revision av medlemmarnas handicap. 
Revisionen är dock mer en översyn, manuella justeringar av hcp sker endast då särskilda skäl 
föreligger.  

• Regler 

Sektionen bevakar förändringar inom golfens regelsystem och informerar medlemmar och berörda 
om dessa. En årlig revision av klubbens och anläggningarnas lokala regler och tävlingsvillkor görs 
innan säsongsstart och ytterligare vid behov. Lokala tävlingsvillkor och lokala regler anslås på vår 
hemsida och i våra klubbhus. 

• Banmarkeringar & banvärderingar 

Sektionen genomför årligen en genomgång av klubbens banmarkeringar inför säsongsstart samt 
svarar för en löpande uppföljning av dessa. Banvärdering beställs vid behov i samråd med klubbchef. 
Golfbanor ska omvärderas var tionde år eller vid större förändringar i längd, layout eller banskötsel. 

En bana vars värdering är äldre än tio år är inte handicapgrundande. 

• Utbildning 

Sektionen fångar upp utbildningsbehov i föreningen och genomför utbildningar antingen i egen regi 
eller med hjälp av ÖLGF, SGF eller liknande (https://golf.se/for-klubben/regler--
handicap/utbildningsmaterial/). Utbildningarna kan vara riktade mot till exempel klubbens 
tävlingsledning, juniorer, nya golfare, regelvandring för medlemmar o s v. 
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https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/varldshandicapen/handicapregler-2020.pdf
https://golf.se/for-klubben/regler--handicap/utbildningsmaterial/
https://golf.se/for-klubben/regler--handicap/utbildningsmaterial/


 

 

 

 

 

 


