
Handicapudvalget i Norddjurs Golfklub 
 
Formål 

 Handicapudvalget er nedsat i medfør af EGA Handicapsystemet 2012-2015-DA *), Afsnit 3.3. 

 I henhold til EGA Handicapsystemets bestemmelser er golfklubben forpligtet til at nedsætte 
en Handicapkomité (Handicapudvalg), som fungerer som handicapmyndighed for alle 
medlemmer, der har hjemmeklub i Norddjurs Golfklub. 

Målsætning 

 At formidle kendskab til EGA Handicapsystemets regler til klubbens udvalg og medlemmer. 

 At tydeliggøre vigtigheden af, at golfrunder, turnerings- som EDS-runder, spillet under 
handicapbetingelser, i videst mulige omfang registreres og handicapreguleres i 
overensstemmelse med EGA Handicapsystemets regler. 

Strategi 

 Handicapudvalget holder tæt kontakt til DGU’s Handicap- og Courserating Komité for dermed 
at sikre, at udvalget til enhver tid er fuldt opdateret på EGA Handicapsystemet.   

 Udvalgets medlemmer har indgående kendskab til EGA Handicapsystemet-DA og EGA 
Handicapsystemet-EN. *) 

Opgaver 

 Udvalget er ansvarlig for, at golfklubben opfylder de forpligtelser, der er beskrevet i EGA 
Handicapsystemet, Afsnit 3.3 *). 

 Udvalget er ansvarlig for at udføre det arbejde, som er beskrevet i EGA Handicapsystemet, 
Afsnit 3.4 *). 

 Udvalget er ansvarlig for at orientere om medlemmernes rettigheder og pligter, der er 
beskrevet i EGA Handicapsystemet, Afsnit 3.5 *). 

 Udvalget gennemfører og overvåger handicapreguleringen, som foretages i forbindelse med 
tællende turneringer og spillede EDS-runder, herunder medlemmernes selvindtastede EDS-
runder, jfr. EGA Handicapsystemet, Afsnittene 3.6, 3.7 og 3.8 *).  

 Udvalget foretager på baggrund af henvendelser fra medlemmer beregninger med henblik på 
at vurdere, om der er basis for ekstraordinært at foretage op- eller nedregulering af et 
medlems handicap. Udvalget kan i påkommende tilfælde foretage sådanne beregninger på 
eget initiativ. EGA Handicapsystemet, Afsnit 3.16 *). 

 Udvalget kontrollerer og effektuerer ved årets udgang Årsrevisionen af medlemmernes 
handicap, jfr. EGA Handicapsystemet, Afsnit 3.15 *). 

 Udvalget tilvejebringer i samarbejde med Baneudvalget og Turneringsudvalget grundlag for 
DGU's fastsættelse af Course Rating og Slope samt fastsætter banens handicapnøgle efter de 
af DGU fastsatte retningslinjer herfor.  

 Udvalget følger løbende turneringers hulstatistikker for at vurdere, om der er grundlag for at 
foretage ændringer i den gældende handicapnøgle. 

Forretningsorden 

 Udvalgets formand udpeges af bestyrelsen. Udvalgets øvrige medlemmer findes ved 
selvsupplering blandt medlemmer, der udviser interesse for og har eller tilegner sig indgående 
kendskab til EGA Handicapsystemet. 

 Udvalget afholder møder efter behov. Møder indkaldes med angivelse af dagsorden. Referat 
fra møderne tilsendes Bestyrelsen til orientering. 

 

Handicapudvalget – 24. februar 2014. 
 

*) EGA Handicapsystemet-DA foreligger i en dansk oversættelse, som er en forkortet udgave af den engelsksprogede 
udgave, EGA Handicapsystem 2012-2015-EN, udgivet af European Golf Association, Lausanne, Schweiz.  
Begge udgaver er i Danmark regelgrundlaget for Handicapudvalgenes arbejde. 
 


