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World Handicap System (WHS) informasjon 10. desember 2019 
 
Nedenfor følger nyttig informasjon om WHS og veien videre frem til innføringen i Norge 1. mars 
2020. 
 

WHS består av to deler, Course Rating System («slopesystemet») og Handicapreglene.  

NGF er i innspurten med å oversette Handicapreglene til norsk og disse vil bli publisert på NGFs 
hjemmesider så snart som mulig på nyåret eller når de er klare.  
 
Handicapreglene er omfattende og innholdsrike, som handicapkomiteen må sette seg godt inn i. 
Reglene vil også være et oppslagsverk for Handicapkomiteens ansvar og oppgaver.  
 

Konverteringen fra EGA Handicap System til World Handicap System (1. mars). 

Selve konverteringen, det vil si at handicaptellende runder registrert i GolfBox etter EGA Handicap 
System blir omregnet til WHS, starter lørdag 29. februar og er ferdig i løpet av søndag 1. mars.  
Dette betyr at det ikke vil være mulig å registrere handicaptellende runder i GolfBox disse to dagene. 
Handicaptellende runder som blir spilt i vinter registreres på «gamlemåten» helt frem til og med 28. 
februar. 
 
Registrerte runder som venter på godkjenning av markør må Handicapkomiteen enten godkjenne 
eller slette innen 28. februar. Dette er viktig! 
 
Det er de inntil 20 siste rundene (med nok informasjon) registrert i tidsrommet 1. januar 2017 til 28. 
februar 2020 som blir med i konverteringen og som vil bli brukt for å utregne nytt WHS handicap. 
Gjør oppmerksom på at runder som kan bli brukt i konverteringen må inneholde minimum 
informasjon om: 

• Bruttoscore, alternativt Stableford poengsum, og 

• Banens par, og 

• Baneverdi, og 

• Slopeverdi. 
 
Resultater som bare er registrert med en Stableford poengsum (f.eks. runder spilt i utlandet hvor 
spilleren bare har registrert poengsummen) blir ikke med i konverteringen.  
 
Spillere skal i løpet av 1. mars eller 2. mars kunne logge seg på GolfBox å se sitt nye handicap. 
 

WHS Klubbpresentasjon 

NGF har snart (før jul) en Klubbpresentasjon klar. E-post blir sendt når den er klar for nedlastning. 
 
Dette er en PowerPoint-presentasjon som hver klubb kan laste ned og holde for sine medlemmer, 
f.eks. i forbindelse med et medlemsmøte, årsmøte eller i andre sammenhenger hvor medlemmer er 
samlet.  
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Presentasjonen gir en enkel innføring i det viktigste en golfspiller behøver å vite om hvordan det nye 
handicapsystemet fungerer og hva som skal registreres i GolfBox. Sett av 2 timer til presentasjonen 
inkl. spørsmål. 
 
Begynn gjerne allerede nå å planlegge vinterens medlemsmøter hvor WHS er et tema.  
 
Informative støtteark medfølger presentasjonen slik at det skal være enkelt å holde presentasjonen 
selv om du ikke er noen «handicapguru». Men vi vet av erfaring at handicap engasjerer 
medlemmene, så det anbefales å gå gjennom presentasjonen noen ganger på forhånd slik at du er 
forberedt og i tillegg ha lest deg opp på de nye handicapreglene. Som nevnt mottar klubben en e-
post når Klubbpresentasjonen er klar for nedlastning. Se også nedenfor om Webinar.  
 

Webinar 

NGF vil tirsdag 7. januar kl. 15.00-15.45 holde et webinar hvor Klubbpresentasjonen er tema. 
Vi skal da forklare litt om Klubbpresentasjonen og ta opp viktige ting å tenke på i forbindelse med å 
holde presentasjonen. Vi skal også se på hva som er viktig å være klar over i forbindelse med ulike 
elementer Klubbpresentasjonen tar for seg.  
 
Det er viktig at Handicapkomiteen/den/de som skal holde presentasjonen i klubben har lastet ned og 
sett gjennom presentasjonen før webinaret, og notert eventuelle spørsmål. Send gjerne inn slike 
spørsmål på forhånd til handicap@golfforbundet.no slik at vi kan forberede svar på disse til 
webinaret. 
 
E-post med invitasjon til webinaret blir sendt leder av klubbens Handicapkomité og til klubbens e-
post adresse før jul. Link til webinaret sendes ut dagen før webinaret. 
 

Infotekst til klubbens hjemmeside 

NGF vil sende klubben en mal på en infotekst om WHS som klubben legger ut på sine hjemmesider. 
Denne kommer før jul og kan publiseres når den mottas.  
 

Nyhetsbrev til klubbens medlemmer 

NGF vil sende klubben en mal til et nyhetsbrev om WHS som klubben oppfordres å sende ut til sine 
medlemmer i januar/februar. Malen blir sendt til klubben og Handicapkomiteen over nyttår. 
Dette nyhetsbrevet vil kort forklare medlemmene noen viktige punkter om WHS. 
 

Handicapkomiteen 

Handicapkomiteen har en veldig viktig rolle i klubben. Det er denne som har ansvaret for at 
handicapreglene blir administrert riktig, til det beste for medlemmene. Handicapkomiteen skal bl.a.: 

- Gjøre manuelle justeringer av en spillers handicap, hvis spillerens handicap ikke gjenspeiler 
spillestyrken, 

- Gjøre handicaprevisjoner, både en årlig og etter forespørsel fra en spiller, 
- Svare på spørsmål om handicap, 
- Informere og hjelpe både nye og etablerte golfere. 
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Benytt sjansen til å «trimme» Handicapkomiteen før sesongen starter, slik at medlemmenes 
spørsmål blir besvart og at medlemmer, hvis handicap ikke gjenspeiler spillestyrken, blir fulgt opp 
med de verktøyene som finnes i WHS. 
 
Opprett gjerne en egen e-post adresse til klubbens Handicapkomité, slik at det er enkelt for 
medlemmer å stille sine spørsmål, f.eks. handicap@golfklubbengk.no 
Les mer om Handicapkomiteen på NGFs hjemmesider. 
 
Det er veldig viktig at klubben påser at kontaktinformasjon til leder av klubbens Handicapkomité er 
registrert i GolfBox, slik at viktig informasjon kommer frem. 
 

Slopetabeller 

Slopetabellene vil i WHS inneholde spillehandicap for handicap opp til 54,0.  
Det betyr at slopetabellene blir lenger enn dagens (som bare går til 36,0). Nye slopetabeller blir sendt 
ut før sesongstart. Da bør du også benytte anledningen til å ta ned alle tabeller som ikke lenger er 
gyldige, samt oppdatere klubbens hjemmesider. 
 

Årsrevisjon 2019 

Den årlige handicaprevisjonen ved nyttår skal ikke kjøres i årsskiftet 2019/2020.  
 
 
PS! Spørsmål om WHS kan rettes på handicap@golfforbundet.no 
 
 
 
Med vennlig hilsen  
Norges Golfforbund 
 
Thore Wilhelmsen 
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