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En fantastisk søndag



Historisk EM-senior Guld
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Medlemsudvikling juniorer
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Det største antal medlemmer nogensinde 🇩🇰



Det største antal medlemmer nogensinde 🇩🇰

Stigning fra første uge september 2019 til 2020

Juniorer Seniorer Flex Lang-
distance totalt

654 2.404 1.673 278 5.009

• Behov for at komme ud i naturen
• Mange mennesker har fået mere tid
• Indendørs sportsaktiviteter er kun tilgængelige i begrænset omfang
• Golf er en meget corona-venlig sport

• Der er nu i alt 152.992 medlemmer
• Tidligere højeste medlemstal: 152.972 i 2012



Er der regionale forskelle?

• Nej

• 135 klubber har medlemsvækst 
• 52 klubber har medlemsfald
• 2 klubber status quo
• 4 klubber har p.t. en stigning på over 100 fuldtidsmedlemmer

• Væksten i antal fuldtidsmedlemmer er bredt funderet
• Væksten i antal fleksible medlemmer stammer fra få klubber



Aldersfordeling indmeldte 2019
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Hvordan fordeler de indmeldte sig? 

Ny golfspiller Tidligere medlem

2019
60% 40%

2020

48%  52%



Loyalitet hos indmeldte 2020

Ny golfspiller Tidligere medlem



Tidligere medlemmer behøver opmærksomhed

• De har golfevnerne, men ikke netværket og de sociale 
relationer

• Personlig velkomst i klubben – ikke bare en e-mail
• Få klubber i klubben til at tage kontakt – tag initiativet
• Særskilt match for klubbens nyeste medlemmer – Gensynsgolf

• Se særskilt klubnyt om dette emne her

https://www.danskgolfunion.dk/artikel/vi-kan-blive-bedre-til-byde-tilbagevendte-medlemmer-velkommen
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Det nye Handicapsystem 2021

1. Hvad er det nye handicapsystem – helt kort?
2. Hvad er forskelligt fra gammelt til nyt system?
3. Hvordan foregår overgangen næste år?
4. Erfaringer fra andre lande?
5. Hvad er tidsplanen frem til næste sæson?



Nyt Handicapsystem 2021

• Dit handicap skal reflektere den nuværende spillestyrke, når du spiller godt
• En runde resulterer i 2021 - ud over antal Stablefordpoint/antal brutto slag -

i et Handicapresultat, som er det handicap, du har spillet til på runden
• Dit handicap er gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste 

Handicapresultater – altså det du gennemsnitsligt spiller til på dine bedre 
runder

Så simpelt er det J



Nyt Handicapsystem 2021- i GolfBox 

• Lad os se på et eksempel i GolfBox
• Formanden Lars Broch der i dag har handicap 10,4 har været så flink at 

stille sit scorearkiv til fuld skue, så vi andre kan blive klogere J
• Vi skifter til GolfBox og ser en simulering af, hvordan Lars’ handicap ville 

se ud, hvis vi skiftede til det nye handicapsystem i dag



Nyt Handicapsystem 2021- i GolfBox 

Live visning eller video af Lars’ nye handicap i GolfBox



Nyt Handicapsystem 2021- i GolfBox 

• Lad os se på et eksempel i GolfBox
• Formanden Lars Broch har været så flink at stille sit scorearkiv til rådighed, 

så lad os se på, hvordan hans handicap vil se ud i det nye system
• Som sagt: 

• Alle runder får beregnet et handicapresultat
• Dit handicap er gennemsnittet af de 8 bedste af de 20 seneste 

handicapresultater

Men hvad nu hvis man endnu ikke har 20 scores?



Hvis man har færre end 20 scores

• Der kan regnes et handicap ud fra så få som én score
• Hvis der er færre end 20 scores tilgængelig, indgår som sagt et 

mindre antal scores i gennemsnittet efter følgende tabel:



Hvis man har færre end 20 scores
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Gammelt             vs.                Nyt

Alle kan spille tællende 9 hullers runder

Alle kan spille tællende private runder

Ingen handicapgrupper – alle er lige

Alle runder er som udgangspunkt 
tællende til handicapregulering

Lavhandicappere kan ikke reguleres på 
9 huller

Elitespillere kan kun få reguleret 
handicap i turneringer

Hvor meget du reguleres afhænger af 
din handicapgruppe – fx 11,5 – 18,5

Kun turneringer og EDS runder er 
tællende – skal oplyses inden runden



Gammelt             vs.                Nyt

Arbejder på, at man fortsat kan starte 
begyndere i handicap 72

Handicap er frit op til grænsen på 54

Der kan reguleres handicap på fx en 
12 hullers runde

Scores skal tastes i systemet, som 
leverer beregninger

Specialløsning i Danmark, hvor 
begyndere kan starte i handicap 72

Handicap stiger ikke over 36

Der skal spilles 9 eller 18 hullers runder

Nyt handicap kan beregnes af spilleren 
umiddelbart efter runden
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Skift fra gammel til nyt

1. Januar 2021 får alle et Nyt Handicap
2. Jo flere nutidige scores – jo mere retvisende handicap.
3. Alle scores i scorearkiv får beregnet et handicapresultat
4. Helst 20 scores - men ikke et krav

• Alle kan få et WHS handicap uanset antal scores
5. Forskel i beregning om man har over eller under 20 scores i scorearkiv

• < 20: En kunstig score på 36 point tilføjes scorearkivet
• > 20: Stigninger i HCP over Soft Cap reduceres 

og stoppes ved Hard Cap
6. Forklaret grundigt i Folder online og GolfBox
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Erfaringer fra andre lande
• Alle andre nordiske lande har skiftet nu, mens mange andre har udskudt

• Alle, men specielt Sverige har haft større tekniske udfordringer
• Klubber og Forbund har haft en stor opgave med at svare på uafklarede spørgsmål 

fra spillere, der ikke forstod systemet og dets detaljer

• Med et års forsinkelse har DGU lært meget af andres erfaringer, og fået tid 
til afklaring af mange de problemer, der er opstået

• Det er ikke bare et teknisk projekt, men der er også tale om en stor 
kommunikationsopgave i forhold til at klæde spillerne bedst muligt på 

• Det er en opgave som skal løftes af såvel klubber som union for at lykkedes
• Generelt er der nu blandt spillere i norden en stor accept af og tilfredshed 

med systemet
• Fx er markant flere scores blevet afleveret under det nye system

• Sverige og Finland har fx set en 500% stigning i tællende scores
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Tidsplan frem til næste sæson
• Det er en fælles opgave klubber og DGU imellem, at uddanne spillere i 

nyt system og svare på eventuelle spørgsmål
• DGU har uddannet handicapkomitéer og andre på 4 webinarer i år

• Et opsamlingskursus d. 24.9 – for dem der ikke har været med

• Online kursus til spillere og frivillige allerede er nu på hjemmesiderne
• Nyt handicapområde på – golf.dk/handicap åbnes for spillere på 

mandag d. 14. 
• Herfra kan alle danske golfspillere se en simulering af deres nye 

handicap i GolfBox
• Skulle denne visning resultere i nye/mange spørgsmål bør spillere i 

første omgang henvises til de online ressoucer



Tidsplan frem til næste sæson
• Klubberne kan altid kontakte DGU i tvivlstilfælde
• Materialer til klubberne er tilgængeligt på hjemmesiden 

• En lille folder der forklarer handicapsystemet hurtigt
• Plakater til ophæng/hjemmeside
• En PowerPoint præsentation til en klubaften
• Et dynamisk scorekort i Excel til undervisning
• En FAQ om Handicapsystemet

• Det anbefales klubben at afholde medlemsmøder for interesserede 
medlemmer enten nu i efteråret, og/eller før sæsonen næste år

• Ved årsskiftet får alle danske spillere automatisk beregnet deres nye 
handicap og det nye handicapsystem vil være gældende. 

• Materialer til sæsonopstart vil blive gjort tilgængelig i løbet af foråret



Spørgsmål?



Tak!



Regionalmøder 2020
• 3. november i Haderslev Golfklub
• 4. november i Ikast Tullamore Golf Club 
• 5. november i Nordvestjysk Golfklub
• 9. november i Hillerød Golf Klub
• 11. november i Golfklubben Storstrømmen

Tema- & repræsentantskabsmøde 2021
• 26. – 27. marts Comwell i Middelfart


