
Handicapscore og Handicapresultat  

- et eksempel 

1: Du indtaster og Golfbox beregner en Handicapscore og Handicapresultat. 

 

Din Handicapscore beregnes:  

Par+tildelte slag-(point-36) 

Med tal: 72+16+2=90 

 

Dit Handicapresultat:  

Handicapscore-Course Rating x Slope Rating 

Med tal: 90-72,0 x 113/126=16,1 
 

 
 

Dit Handicapresultat indgår i dit scorearkiv, hvorefter dit Handicap beregnes - 

som gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste Handicapresultater. 

Dit Handicap – gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 

seneste runder 

Grafen på næste side viser dine runder og de seneste handicapresultater i dit 

scorearkiv. Den røde linje viser gennemsnittet af de bedste - dit aktuelle og 

retvisende handicap. Dit handicap er derfor altid gennemsnittet af de 8 bedste – 

så simpelt er det.  

 

1: På grafen her har en spiller et handicap på 14,8 baseret på de 8 bedste runder – 

se beregning på Figur 2  

 



2: En ny runde med et handicapresultat på 16,1 afleveres til systemet, og nr. 21 

falder ud. Der skal nu findes de nye 8 bedste. Når den nye runde er én af de 8 

bedste, som i eksemplet her, erstattes den tidligere ”dårligste af de bedste 8” med 

den nye.  

 

Det er den på 17,2, som er markeret i grafen med skravering.  

 

3: Det nye handicap er nu 14,6 – se beregning på Figur 2 (altså lavere, selvom du 

spillede "dårligere" end dit handicap) 

 

Det viser, at vi fremover ikke kun skal aflevere runder, der er bedre end vores 

handicap - men ALLE runder. Over eller under Dit Handicap. For det kan altså 

være, ”at det bliver en af vores bedste 8”. 

 

 



Resumé: 

 

1. Dit handicap er et gennemsnit af de 8 bedste handicapresultater – 118,2/8 = 

14,8 

 

2. Et nyt handicapresultat tilføjes, og den 21. falder ud 

 

3. Efter en ny score udvælges de nye 8 bedste – markeret med gul 

 

4. Dit handicap er et gennemsnit af de 8 bedste handicapresultater – 117,1/8 = 

14,6 


