
Regel- og handicapudvalg i Nordborg Golfklub (revideret 1. Juli 2019). 

 

Handicap: 

- Fungere som klubbens HandicapComité, som nævnt i EGA Handicapsystemet 

- Stå til rådighed for medlemmerne i tvivlsspørgsmål vedr. handicapsystemet og 

informere klubbens spillere om hvordan EGA handicapsystemet fungerer. 

- Assistere turneringsudvalget ved handicapproblemer i forbindelse med 

turneringsafvikling 

- På opfordring kan udvalget medvirke i en vurdering af om en spiller eller en gruppe af 

spillere har et handicap, der svarer til deres spillestyrke. 

- I samarbejde med sekretariatet sikre kontinuerlig handicap regulering, herunder 

årsregulering i overensstemmelse med EGA- handicapsystemet. 

HC har myndighed til at suspendere handicap og myndighed til at regulere handicap efter 

skøn. HC har pligt til at skride ind, hvis handicapreglerne ikke overholdes – samt i øvrig løse 

de problemer der måtte opstå i forbindelse med handicapregulering – som det er anført i 

EGA- handicapsystemet fra DGU’s handicap og Course Rating Komité. 

Det er vigtigt at der skabes forståelse for og positiv holdning til handicapsystemet således at 

alle spillere følger bestemmelserne for aflevering/registrering af tællende runder. 

Det er specielt vigtig at forklare hvilke runder der er tællende, og være medvirkende til at 

indføre en kultur i klubben hvor alle forstår at golf bliver meget sjovere for alle hvis man har 

et handicap som reelt afspejler ens spillestyrke. 
 

Regler: 

- Holde sig ajour med ændringer i golfreglerne og orientere medlemmerne herom. 

- Stå til rådighed for medlemmerne ved regelspørgsmål og assistere 

turneringsudvalget ved regelproblemer i turneringer. 

- Ansvar for at formulere, løbende revidere og skaffe DGU-godkendelse af lokale regler 

og midlertidige lokale regler i samarbejde med bane- og turneringsudvalg. 

- Behandler sager, som forelægges udvalget, eller som udvalget selv bliver 

opmærksom på, vedrørende overtrædelse af handicap- og golfreglerne. Udvalget 

behandler også overtrædelse af etikettereglerne såfremt disse overtrædelser er 

omfattet af golfregel 1.2. 

 

For golfspillet i klubben gælder The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte 

regler, samt de af bestyrelsen, med Dansk Golf Unions godkendelse, fastsatte Lokale Regler. 

Etiketteregler omhandler ifølge DGU følgende områder: Sikkerhed på banen, hensyn til 

andre spillere, spilletempo, omsorg for banen. 
 


