
Handicapsystemet 
For at fremme vinderkulturen på disc golf banen i Risskov har vi udviklet et Handicapsystem, der gør det muligt at 
vinde, selvom man ikke har laveste score. Man kan således konkurrere på tværs af niveau og stadig spille lige op. 
  
Hvad er et handicap? 
Et handicap er en talværdi, der angiver en spillers spilstyrke, regnet som det antal kast han eller hun i gennemsnit 
spiller over disc golf banen i Risskovs Standard Scratch Score* (SSS). Banens SSS er 23 kast for en given 9-hullers 
runde. Handicappet udtrykker således en spillers aktuelle spilstyrke, og gør det muligt for spillere af forskellig styrke 
at konkurrere mod hinanden på lige fod. 
  
OBS. Handicappet indikerer i bund og grund, hvor mange kast, man kan trække fra sin score på 9 huller. Har man for 
eksempel Handicap 3 betyder det, at man kan trække 3 kast fra sin score på 9 huller, 6 kast på 18 huller osv. Ved 
delte placeringer er det spilleren med det laveste spillehandicap, der vinder. 
  
*Standard Scratch Score er den score, som en scratch-spiller (en spiller med Handicap 0) forventes at spille på disc golf 
banen i Risskov.  
  
At få det første handicap 
En spiller får sit første handicap, når vedkommende har spillet 3 x 9 huller (runderne behøves ikke at blive spillet i 
træk) bevidnet af en anden spiller. Det er gennemsnittet af score for de 3 runder, der danner grundlaget for 
starthandicappet (vil som beskrevet senere løbende blive reguleret op og ned). Når starthandicappet er fastsat, er 
man klar til at konkurrere. 
  
Regulering af handicap 
For at sikre at handicappet viser spillerens aktuelle spilstyrke, skal man sørge for løbende at regulere det op og ned. 
Uanset hvilket handicap man har, reguleres med faktor 0,1. Er scoren eksempelvis bedre end SSS (efter fratræk af 
Handicap) fratrækkes for hvert kast man er bedre: 0,1. Er scoren dårligere end SSS (efter fratræk af Handicap) 
tillægges for hvert kast man er dårligere: 0,1. 
  
OBS: En spiller der udebliver fra start (DNS - Did Not Start) til en aftalt match eller ikke gennemfører en påbegyndt 
runde i en match (DNF - Did Not Finish) skal reguleres op i handicap med 0,5. 
  
Spillehandicap og decimalhandicap 
Hver spiller har i princippet 2 forskellige handicap: Det teoretiske handicap - eller decimalhandicap - som er korrekt til 
en decimal, og det praktiske handicap - spillehandicappet - som er decimalhandicappet rundet af til et helt tal (0,5 
bliver rundet op). Decimalhandicappet bliver justeret efter hver eneste runde, og spillehandicappet bliver justeret, så 
snart decimalhandicappet bestemmer det. 
  
Hvilke scores kan bruges til at regulere Handicap? 
Alle scores opnået på disc golf banen i Risskov kan bruges til at regulere handicap såfremt scoren er bevidnet af en 
anden spiller. OBS: For at få reguleret sit handicap korrekt, er det vigtigt, at det beregnes korrekt i rigtig rækkefølge. 


