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Standard Scratch Score
og
H an di capsystemet
Del I.
Scratch Score og Par
1.

SSS, Dags-SSS og Par.
a. Standard Scratch og Score (SSS) er det antall slag en scratchspill
er
forventes å spille banen på når den er lettest å spille, vanlig
vis under
gode sommerforhold. På en 9-hulls bane utgjør S55 to rundero
b. SSS-basis for en bane bestemmes direkte av banens totale
lengde målt
fra Herreklubbtee (standard medal tee) med utgangspunkt i
en Standard
Scratch Score på 70 for en normal bane på 5.750 meter (6.300
yards)
lengde.
Ett ekstra slag legges til eller trekkes fra for hver 183 meter (200
yards)
banen er lengre eller kortere enn 5.750 meter. Da disse standard lengde
r
ikke alltid passer for alle baner, gjelder de også for baner
som er
ca. 91,5 meter (100 yards) lengre eller kortere enn den nærmest
liggende
standardlengde slik den er vist nedenfor

Standard lengde

Standard lengden inkluderer
Meter
Yards

Meter

Yards

6490

7100

6399 - 6580

6305

6900

6125

Basis SSS

6216 - 6398

7001 - 7200
6801 0 7000

73

6700

6033 - 6215

6601 a 6800

72

5945

6500

5850 - 6032

71

5760

6300

5667 - 5849

6401 - 6600
6201 0 6400

70

5575

6100

5485 - 5666

6001 - 6200

69

5395

5900

5302 - 5484

5801 - 6000

68

5210

5700

5601 Ø 5800

67

5025

5500

5119 - 5301
4936 - 5118

66

4845

5300

4753 - 4935

4660

5100

4571 - 4752

5401 - 5600
5201 0 5400
5001 m 5200

4480

4900

4388 - 4570

4295

4700

4205 - 4387

4801 m 5000
4601 e 4800

74

65
64
63
62
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All den stund banens basis SSS utledes direkte av banens lengde
må det i visse tilfelle gis tillegg på grunn av banens vanskelighetsgrad. En normal bane får intet tillegg. Bare baner med spesielle
vanskeligheter utenom lengden kan få et slikt tillegg. Ved bestemmelse av banens SSS bØr en ta hensyn til banens struktur, til
"hazards" - om greens er beskyttet av bunkers eller ikke - om
greens vannes eller ikke - om fairways er smale eller brede - til
rØffens beskaffenhet - om "out of bounds" staker står nær fairways
eller greens. Banens SSS og dermed vanskelighetsgrad bestemmes av
Norges Golfforbund.
Z samsvar med internasjonal praksis bør banens lengde fra Dametees
utgjøre ca. 90 % av lengden målt fra Herretees, (Se forøvrig anmerkning
under punkt 4 a),
Dags-SSS er banens SSS tillagt ett eller flere slag avhengig av spilleforholdene på konkurransedagen,
Da SSS bestemmes av forholdene på den tid banen er lettest å spille,
noe som normalt er om sommeren, har en ikke, som tidligere, adgang til
å redusere SSS for lettere forhold
Komiteen har fullmakt til å Øke banens SSS med ett eller flere slag den
dag slagkonkurranse spilles under værforhold som er vanskeligere enn
normalt - eller banens Øvrige tilstand Øker vanskelighetsgraden. Dette
kan faeks, være tilfelle tidlig eller sent på sesongen.
Dette bØr først gjøres mens konkurransen pågår, eller etter konkurransens
slutt, når komiteen har fått de nødvendige opplysninger av deltagerne.
Tillegg bør ikke gis for vind, med mindre denne er så sterk at den
virkelig vanskeliggjør spillet. (Sterkere enn frisk bris)
i o Par for et hull er det antall slag en førsteklasses spiller skal bruke på
h ullet,
, Par i relasjon til en scratchspillers ytelse.
Et hulls par fastsettes som følger:
Hull på maksimum 230 meter (250 yards)

Par 3

Hull mellom 231 - 435 meter (251 - 475 yards) " 4
Hull på 436 meter og lenger (476 yards)

"
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En venter ikke at en scratch spiller skal nå greenen på alle par 3 hull
på ett slag, men han får et lett og kort annet slag. Han kan kanskje
nå greenen på en del par 4 hull på to fulle slag, eller hvis han ikke
rekker fram, får han et kort og lett tredje slag.

En scratchspiller bør jevnlig eller ofte få en treer på den første type
hull og jevnlig eller ofte firer på den andre typen. Han kan gå ett og
annet hull på runden over par, men bør også ha ett og annet hull
under par. Hvis han ikke oppfyller disse krav er han ikke berettiget
til å ha handicap scratch.
A nmerkning: På scorekortet skal være angitt banens SSS, samt Par for
hvert hull foruten at der reserveres plass for angivelse av Dags-SSS.
Teesteder.
På hvert hull skal der være to teesteder - ett for herrer og ett for damer.
Anmerkning:
Ved plassering av ovennevnte teesteder bør iakttas den tidligere omtalte
lengdedifferanse (pkt. 1 b) og de nevnte normer for Par, således at der blir
mest mulig like relative forutsetninger for herrer og damer å spille hullet.
Det står enhver klubb fritt å anlegge teesteder utover de obligatoriske
(jfr:. a) for eks. backtees.
Uansett antall teesteder skal et hull bare ha en Par og en bane en SSS.
Merking av Teesteder.
Norges Golfforbund henstiller til klubbene å bruke følgende merker:
Klubbtee Damer - hvit farge
Backtee

- gul

"

Klubbtee Herrer - blå
Backtee

"

- rød

Måling av banen.
Da alle baner allerede er målt for tidligere fastsettelse av SSS må de ikke
måles om. Hvis imidlertid en bane eller et hull må måles om p.g.a. forandringer, eller hvis det gjelder en ny bane, skal målingen utføres med stålbånd
fra et punkt to meter foran bak-kant av tee'n,. langs midten av fairwayen til
midten av greenen.
Med- eller motbakker eller der hullet går over en fordypning, måles i horisontalplanet. Et permanent merke bør plasseres i kanten av tee'n to meter
foran bak-kant, for å markere hvor hullet er mått fra. I de tilfelle hvor tee'n
bare består av en matte på tre underlag, måles der fra mattens for-kant.
Klubbene stilles fritt med hensyn til bruken av meter eller yards.

Del II.
Fastsettelse av handicap.
1.

Definisjon.
En spillers handicap skal gjøre det mulig for ham å oppnå en nettoscore
lik SSS på hjemmebanen når banen er lettest å spille. Dette vil som regel
være om sommeren.

2.

Fastsettelse av handicap.
a. En spiller som ikke har noen handicap skal levere inn to scorekort over
18 hull. Ved fastsettelse av hans handicap skal det tas hensyn til disse
resultater.
b. Hvis en spiller som allerede har handicap flytter til en annen klubb, skal
hans handicap gjelde også i don nye klubben med eventuell justering i henhold
til den sammenliknende handicap-tabellen.

3.

Hjemmeklubb.
Hvis en spiller er, eller blir medlem i flere klubber må han velge en
som hjemmeklubb. Han skal melde sin beslutning om dette til hjemmeklubben
og oppgi navn på den eller de andre klubber han også er aktivt medlem av.
Til sine andre klubber skal han gi underretning om hjemmeklubben, dennes
navn, banens SSS og sin handicap i denne.. Han skal senere si fra om enhver
handicapforandring som foretas av hjemmeklubben.
Hvis spillerens medlemskap i en klubb opphØrer skal han melde dette til
hjemmeklubben slik at denne alltid kjenner til hvilke klubber han er medlem av.
Spillerens handicap i hjemmeklubben gjelder også i hans andre klubber med
justering etter den sammenliknende handicap-tabellen.
Innrapportering av konkurranseresultater.
Spilleren skal så snart som mulig gi hjemmeklubben beskjed om de
konkurranseresultater han oppnår i sine andre klubber. Dato og Dags SSS
oppgis samtidig. Hvis han starter i en konkurranse, men ikke fullfører
denne, skal også dette oppgis.
Det skal tas hensyn til disse resultater ved reduksjon, opprettholdelse eller
forhøyelse av vedkommendes handicap.
Alle spillere plikter omgående å melde fra til sin:klubb eller hjemmeklubb
(hvis han er medlem av flere klubber) de konkurranseresultater han oppnår
i åpne konkurranser sammen med dato og Dags SSS. Hvis han har startet i
en konkurranse men ikke fullfører denne, skal han også melde dette. Det skal
tas hensun til disse resultater ved opprettholdelse eller forhøyelse av

Scoreregister,
De bri:tiske bestemmelser krever at hver
klubb skal føre et register over
alle resultater klubbmedlemmene oppnår i konku
rranser i egen eller
andre klubber eller åpne konkurranser. På
grunn av det betydelige arbeide
dette medfører, finner Norges .Ølfforbund det
ikke rimelig å innta et
tilsvarende krav i de norske bestemmelser,
men overlater det til de enkelte
klubber selv å avgjøre i hvilken utstrekning et
slikt register skal føres.
Golfforbundet vil imidlertid forlange:.at scoringsre
gister føres for følgende
spillekategorier:
Herrer med handicap 5 og lavere.
juniors med handicap 6 og lavere.
Damer med handicap 8 og lavere.
E-Ivor en s-L k kontinuerlig ajourføring av scoreregis
ter ikke gjennomføres,
der
nå
føres fullstendige resultatlister for å gi handicapko
miteen det best
nulige grunnlag for vurdering av hver spillers
handicap.
\TB.Dags-SSS må alltid angis på resultatli
sten, eventuelt i scoreregisteret.
'
orhøyelser, reduksjon og revisjon av Handicap
.
)
a en spillers handicap skal avspeile hans gener
elle form, bør hans
iandicap reduseres eller til og med forhøyes n&i som
heist det finnes
rrunnlag for dette i løpet av et kalenderår
. Hvis det ikke er gitt andre
)estemmelser i konkurranse-innbydelsen skal
dog en spillers handicap ikke
!ndres under en konkurranse.
Tavhengig av handicap endringer foretatt i løpet
av året skal hver klubb
Dreta en revisjon ved sesongens slutt hvor
medlemmenes handicap forhøyes
ller reduseres hvis det er grunnlag for det. Jfr. best
emmelsene om regulering
v handicap i punkt 7 og 8.
orhøyelser og annullasjon.
orhøyelse av handicap er ikke fastlåst til noe beste
mt prinsipp. Som en
enerell regel gjelder at klubben bør ta hensyn til
spillerens siste resul►ter, og ut fra disse fastslå om den generelle
form tilsier at han bør få
holde sin handicap. Hvis dette ikke er tilfelle,
bør handicap forhøyes.
et er ikke gitt bestemte regler for antall scorekort,
men tre til fem burde
i
re tilfredsstillende. Hvis en spiller ikke har innle
vert minst to score)rt i løpet av et kalenderår, har en klubb rett til å
annullere hans handicap.
vis dette gjøres og han senere ønsker å få igjen
denne, må han levere
in kort slik som foreskrevet i punkt 2.
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8.

Bestemmelser for de fire Handicapgruppene.
Ved fastsettelse av handicap inndeles spillerne i fire grupper som hver
og ån har spesielle bestemmelser:
Gruppe I:

Handicap + 2 til 3

Gruppe II:

4 til 9

Gruppe III:

10 til 15

Gruppe IV:

It

16 og over.

G ruppe I Handicap + 2 til 3.
a. Generelt.
Golfforbundet skal godkjenne handicap fra + 2 til _ 3 og vedkommende
spillere føres opp på Forbundets offisielle handicapliste.
Hvis en klubb mener at en av dens spilleres handicap bør reduseres og føres
opp på Forbundets handicapliste, skal klubben sende forslag om dette
sammen mod utdrag av scoringsregisteret og andre opplysninger som kan
underbygge forslaget.
Spillere kan bare sonde scorekortet direkte til Golfforbundet hvis de blir
anmodet om det. Scorekortet skal leveres til vedkommende hjemmeklubb
som registrerer det og bedømmer dets verdi for eventuell reduksjon.
Handicap for alle andre spillere fastsettes av de respektive klubbers
handicapkomiteen, jfr. pkt. 11.
Golfforbundets avgjørelser i handicap spørsmål er endelige.
b. Spillere med handicap +1 og + 2.
Handicap +1 og +2 tildeles spillere av internasjonal klasse hvis prestasjoner motiverer en lavere handicap enn scratch. Normalt er det bare
spillere som har vunnet en større internasjonal konkurranse som tildeles
handicap + 2. Spørsmål om en spiller mod handicap +1 og +2 skal få
opprettholde sin handicap avgjøres av Golfforbundet.
c. Scratch.
Scratch representerer en usedvanlig høy spille standard og stabil form.
En scratch spiller skal stadig levere inn scorekort tilsvarende eller
lavere enn Dags- SSS, både på egen og på andre baner. En spiller kan kun
tildeles eller opprettholde handicap scratch hvis hans resultater fullt ut
rettferdiggjør slik klassifisering.
Minimumskravene for å få tildelt eller opprettholde scratch er at spilleren
har spilt til handicapen i minst tre konkurranser i løpet av kalenderåret,
og innlevert bruttoscores tilsvarende eller lavere enn Dags-SSS for de
respektive konkurransedager.

' Minst ett av disse resultater må være oppnådd på en annen bane•enn
spillerens hjemmeklubb's. Selv om disse resultatene oppfyller minimumskravene innebauer ikke dette at spilleren automatisk skal senkes til
scratch eller få opprettholde sin handicap ved den årlige revisjon, mod
mindre hans generelle form og andre resultater gir grunnlag for opprettholdelse av handicapen. Hvis dot or noen tvil skal handicapen Økes fra
scratch til 1
d. Handicap 1 - 3.
Reduksjon. EØrste gang i kalenderåret en spiller leverer inn et scorekort
mod netto score lavere enn Dags SSS, skal handicapen ikke reduseres.
Andre gang i kalenderåret dette inntreffer er det opp til klubben å vurdere
om den finner clot riktig å redusere handicapen med et slag. En spillers
handicap skal ikke reduseres til scratch mod mindre han tilfredsstiller
kravene i punkt c ovenfor.
Opprettholdelse av handicap.
Minimurnskrav for at en spiller med handicap 1, 2 eller 3 skal beholde
sin handicap ved den årlige revisjon er at han i løpet av kalenderåret
har levert minst tre netto scores tilsvarende eller lavere enn Dags SSS
for angjoldende konkurransedag.
Selv om han har oppfylt dette krav, medfører ikke dette at han automatisk
får beholde sin handicap med mindre hans generelle form og andre resultater
gir grunnlag for opprettholdelse av handicapen. Hvis det er noen tvil skal
spillerens handicap Økes med ett slag.
G ruppe II Handicap 4 - 9.
Hvis en spiller leverer inn et nettoscore lavere enn Dags SSS kan klubben
bestemme om den finner det korrekt å redusere hans handicap. Reduksjonen
skal ikke være større enn at hans nettoscore otter reduksjonen blir lik
Dags SSS. Ingen spiller kan flyttes ut av denne gruppe unntagen fra handicap
4, og da bare hvis han fra denne handicap har gått under Dags SSS 2 ganger.
Uavhengig av nettoscore .s?tai ingen spiller når'han flyttes ut av gruppen
tildeles en handicap lavere enn 3.
G ruppe III Handicap 10 - 15.
Hvis en spiller leverer inn et nettoscore lavere enn Dags SSS kan.cklubben
bestemme om den finner det korrekt å senke hans handicap. Første gang
en slik nettoscore innleveres i løpet av kalenderåret skal reduksjonen ikke
være større enn at hans nettoscore etter reduksjonen tilsvarer et slag under
Dags SSS.
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Hvis en_ nettoscore lavere enn Dags SSS leveres inn i noen derpå følgende
konkurranse eller konkurranser, kan klubben foreta en ytterligere reduksjon
hvis den mener dette er korrekt. En slik reduksjon må ikke være større
enn at den ville ha gjort spillerens nettoscore etter reduksjonen lik Dags SSS.
Uavhengig av nettoscore skal ingen spiller når han flyttes ut av gruppen
tildeles en handicap lavere enn 8.
G ruppe IV Handicap 16 og derover.
Hvis en spiller leverer inn et nettoscore som er lavere enn Dags SSS, kan
klubben bestemme om den finner det korrekt å redusere hans handicap.
Første gang en slik nettoscore innleveres i løpet av kalenderåret, må '
reduksjonen ikke være større enn at nettoscore etter reduksjonen tilsvarer
2 slag under Dags SSS. Hvis en nettoscore lavere enn Dags SSS leveres inn
i noen derpå følgende konkurranse eller konkurranser, kan klubben foreta en
ytterligere reduksjon hvis den mener dette er korrekt. En slik reduksjon må
ikke være større enn at den ville ha gjort nettoscore etter reduksjonen lik
Dags SSS.
Uavhengig av nettoscore skal ingen spiller når han flyttes ut av gruppen
tildeles en handicap lavere enn 13.
9.

Diverse handicapboste!mmelser.
a. Resultater som allerede er benyttet for en reduksjon i en hvilken som helst
gruppe kan ikke benyttes som grunnlag for en senere reduksjon. Enhver
senere reduksjon må begrunnes med resultater oppnådd senere enn de
resultater som var grunnlag for den foregående reduksjon.
b. I alle grupper skal nettoscores alltid stilles i relasjon til Dags SSS, hvis
denne avviker fra Banens SSS.
c. Hvis en spiller vinner en konkurranse, eller stadig vinner konkurranser
med nettoresultat som er høyere enn Dags SSS, gir ikke slik seier, oiler
seire, grunnlag for en reduksjon av denne spillers handicap. Tvett imot
tyder dette mod all sannsynlighet på at de øvrige spilleres handicap bør
forhøyes.
d. Det er ovenfor gitt detaljerte bestemmelser om reduksjon og opprettholdelse
av handicap, men det finnes unntagelser, som f.eks .:
Når match konkurranser stadig vinnes av en spiller som sjelden eller
aldri deltar i slagkonkurranser.
Når en spillers score i on slagkonkurranse ødelegges av ett eller to
eksepsjonelt dårlige hull.
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I slike unntagelses tilfelle er det opp til klubben om den ved den årlige
revisjon vil redusere eller opprettholde spillernes handicap. Slike
tillempninger må dog bare foretas i spesielle tilfelle og kun for gruppene•
II, III og IV, altså ikke for spillere i gruppe I,
Klubbene minnes ellers om adgangen til å annullere on spillors handicap
hvis han ikke har innlevert to scorekort i løpet av kalenderåret (Del 11-7).
Sammenlignende handicap.
En spiller har krav på å få sin handicap Øket eller .redusert når han spiller
på on annen bane med hØyere eller lavere SSS enn hans hjemmebane. Ved
slik handicap-justering benyttes don sammenlignende handicap tabell på side
13 i den engelske utgave. Don gjelder for alle konkurranser og alt spill på
den andre banen.
Den sammenlignende handicaptabellen er en meget viktig del av handicapsystemet. Don handicap on spiller har skal tilsvare det tillegg han trenger
på den banen hvor handicapen er fastsatt, for at han skal kunne oppnå et
netto resultat lik banens SSS. Dette betyr med andre ord at han skal kunne
konkurrere med en scratch spiller på likefot.
En scratchspiller skal kunne gå rundt på banens SSS uavhengig om denne er
65 eller 74. En spiller med handicap 10 bØr på en bane med SSS 65 gå rundt
på brutto 75. Om han spiller på en bane med SSS 74 må han for å spille
sin handicap gå rundt banen på 74 netto eller 84 brutto. Da det antas at han
må spille 9 slag mer på den andre banen enn på den første, trenger han høyere
handicap på don andre, idet han ikke kan forventes å spille disse ekstra 9
slag like bra som en scratchspiller.
Hvis en spiller derimot har handicap 10 på on bane med SSS 74 bØr han gå
rundt på 74 netto, 84 brutto. Hvis han spiller på en bane med SSS 65, venter
man at han skal gå rundt på netto 65 og brutto 75. Han skal da spille 9
slag mindre og hans handicap blir følgelig redusert når han spiller på en
lettere bane, idet hans handicap 10 tilsvarer tillegg for feil som han ventes
å gjØrenår han spiller 9 slag mer enn han beregnes å gjøre på den lettere bane.
Anking av handicap.
Hvis on spiller mener at hans handicap er uriktig, kan han forelegge spørsmålet for klubbens handicapkomite for prøving.
Godkjenner han ikke komiteens avgjørelse, har han adgang til å forelegge
spørsmålet for klubbens styre.

