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Golfvänner, ännu en säsong är över och mycket har ju hänt under året. 

Största händelsen är väl nya reglerna som tagits emot mycket positivt och som 
förenklat och snabbat på spelet väsentligt. Våra regelträffar under våren var flitigt 
besökta och kunskapen om nya reglerna verkar vara mycket bra. 

 

Samarbetet med vår samarbetspartner GML fungerar väldigt bra och vi har lyckats 
höja standarden på banan och fortsätter satsningar framöver för att höja den 
ytterligare. Arbetet med nya tee och bevattningssystemet har gått alldeles 
utmärkt och vi har verkligen något att se fram emot till våren när vi kan gå ut och 
spela på vår ”nya bana”.  

Vi hälsar också Per Pro välkommen till vår gemytliga klubb och önskar honom 
lycka till med sin nya utmaning efter många år på Båstad GK. Vi ser verkligen fram 
emot detta samarbete och många positiva förändringar på klubben. 

 

Våra tävlingar har kunnat genomföras på ett bra sätt trots att vädret inte alltid 
varit det bästa, tycker vi haft bra tur och kunnat genomföra de flesta tävlingar 
utan allt för mycket regn. Med något undantag, eller hur H80 ;-) som fick spela om 
sista omgången pga regn blixt och dunder. Men omspelsdagen var det jättefint. 

 

En gemensam världshandicap i golf år 2020 
Några av nyheterna i World Handicap System (WHS): 

 Snittet av de åtta bästa handicapronderna av de tjugo senaste blir spelarens handicap. 
 För att en formsvacka inte ska kunna höja en spelares handicap alltför mycket på kort 

tid finns ett tak, en maximal höjning under en tolvmånadersperiod. 
 Slagspel och poängbogey är spelformer som gäller för handicapronder. Här kan dock 

länderna göra egna utvidgningar och godkänna någon ytterligare spelform. 

 Max exakt handicap blir 54,0. Den tidigare spärren för höjning över 36 är borttagen. 

Inkluderar alla typer av golfare. 

 Det blir inga handicapgrupper. Alla golfare oavsett handicap får registrera 

sällskapsronder och ronder från nio hål och uppåt. 

 Två sätt att registrera. Välj mellan att fylla i bruttoslag hål för hål eller en total 

poängbogey-score i Min Golf. 
  



 Alla som registrerat flitigt med ronder under 2018-19 kommer att få ett hcp som är 
ganska nära det som är idag, troligen liten höjning. Att tänka på för spelare som 
ligger runt 30-36 i hcp är att hcp-klasserna försvinner och det gör att man kan 
komma över 36 framöver. Helt säkert är att det blir mer rättvisande hcp från 2020. 
Nya WHS kommer att införas den 1 mars 2020 i Sverige och vi kommer att ha 
informationsträffar i början av året på Äppelgården för medlemmar. 

Vi kommer att kalla till en informationsträff om seriespelet tidig vår, serie startar i 
början av maj.  

 

Håll utkik på hemsidan och våra sidor klubbliv med anslagstavlan där ni kan få 
information om vad som händer och följ på Facebook eller Instagram för senaste 
uppdateringar. Och glöm inte att vi har vår idé och förslagslåda (till höger ovanför 
trappan till omklädningsrummen) där du kan lämna synpunkter. 

Vi vill tacka styrelsen, kommittéer, funktionärer och medlemmar som hjälpt till 
och gjort ett fint jobb under året så att vi har kunnat genomföra alla fina tävlingar 
och kunnat ha trevligt och gemytligt på golfbanan. 
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