
Forretningsorden for Handicapudvalget i Norddjurs Golfklub 
 
Formål 

 Handicapudvalget er nedsat i medfør af World Handicap System (WHS) - fremover kaldet 
Handicapsystemet - omfatter Handicapreglerne og Course Rating Systemet. 

 I henhold til Handicapsystemets bestemmelser er golfklubben forpligtet til at nedsætte en 
Handicapkomité (Handicapudvalg), som fungerer som handicapmyndighed for alle 
medlemmer, der har hjemmeklub i Norddjurs Golfklub. WHS Regel 1.3-2. Udvalget virker 
direkte under DGU’s Handicap- og Course Rating komité. 

Målsætning 

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

 At tydeliggøre vigtigheden af, at golfrunder, turneringsrunder som private runder, spillet 
under handicapbetingelser, i videst mulige omfang registreres og handicapreguleres i 
overensstemmelse med 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 Handicapsystemet.   

 Udvalgets medlemmer har indgående kendskab til Handicapsystemet. 
Opgaver 

 Udvalget er ansvarlig for, at golfklubben lever op til de forpligtelser og det ansvar, der er stillet 
til golfklubben i Handicapreglerne. 

 Udvalget er ansvarlig for at udføre det arbejde, som er beskrevet i Handicapsystemet, WHS 
Regel 7.1 og Appendix A.. 

 Udvalget er ansvarlig for at orientere om medlemmernes rettigheder og pligter, der er 
beskrevet i Handicapsystemet, WHS Regel 1.3-1. 

 Udvalget gennemfører og overvåger handicapreguleringen, som foretages i forbindelse med 
tællende turneringer og medlemmernes selvindtastede privat runder.  

 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. 

 Udvalget kontrollerer og vurderer årligt om medlemmernes handicap er retvisende og om der 
kan være grundlag for at udføre en handicaprevision. WHS Regel 7.1. 

 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 WHS Handicapsystemet. 

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