
PROGRAM

• Dansk Idræt lige nu og i de kommende år
v/ formand Niels Nygaard, Danmarks Idrætsforbund

• Orientering fra DGU om seneste nyt
v/ direktør Morten Backhausen

10.45 Repræsentantskabsmøde



NYT FRA DGU
COMWELL KOLDING 18. MARTS 2017



AGENDA

• NYT DANSKGOLFUNION.DK
• NYE GOLFREGLER
• NYT HANDICAPSYSTEM
• NY PERSONDATAFORORDRING
• NY DGU-DATABASE



VI SKAL HAVE NYE 
GOLFREGLER OG HANDICAP

• USGA og R&A i tættere samarbejde
• To store nye projekter
• 2019: Nye golfregler
• 2020: Nyt handicapsystem

• Formål med projekter:
• Modernisering
• Simplificering
• Respekt for traditioner
• Samlet governance/styring på verdensplan



FÆRRE REGLER

• Antal regler reduceres fra 34 til 24
• Sproget bliver lettere forståeligt med forklaringer 

til regler
• Hazard bliver fx til ”Strafområde”
• Alm. Regelbog og Regelbog for spillere
• Decisions erstattes af en forklarende ”Håndbog”



DE FEM VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER



DE FEM VÆSENTLIGSTE ÆNDRINGER



GOLF SKAL SPILLES HURTIGERE



NYE REGLER KLAR TIL FORÅRET 2018



DGU UDMELDING I JUNI

• På bestyrelsens sommerseminar vil der blive brugt tid på 
en samlet evaluering af regelændringerne

• Herefter udsendes melding via. Klubnyt
• Denne melding er klubberne meget velkommen til at 

kommentere på
• Derefter samlet DGU udmelding til R&A



2020: NYT HANDICAPSYSTEM

• World Handicapping System
• En officiel udmelding om systemets eksistens forventes i 

april
• Gennemsnitsberegning i modsætning til den nuværende 

trinvise justering af handicap.
• Fx gns. af de 8-10 bedste runder af de seneste 20
• Central kerne og en række valgmuligheder som kan 

tilpasses regionalt/nationalt
• DGU er i tæt kontakt med EGA som har pladser i 

styregruppen for udviklingen af systemet
• DGU er i tæt kontakt med de andre nordiske golfunioner
• DGU vil sikre klubberne mulighed for at komme med input 

til den nationale tilpasning



FRA PERSONDATALOVEN TIL 
PERSONDATAFORORDNINGEN
• 25. maj 2018
• Borgere får nye rettigheder
• Dem der håndterer persondata får nye pligter
• Bedre og skærpede håndhævelsesmuligheder
• Samkøring på europæisk niveau

Helt kort
• Skærpede betingelser ved samtykke
• Retten til at blive glemt
• Meget høje bøder
• Datasikkerhed – intern procedure og politik



FRA PERSONDATALOVEN TIL 
PERSONDATAFORORDNINGEN
• DIF samarbejder med justitsministeriet for at afdække 

særlige forhold omkring klubber og forbund
• Udmelding efterår 2017
• DGU har løbende dialog med IT-administrationsudbydere
• DGU vil hjælpe klubber i forhold til forberedelse og 

overholdelse



NY DGU-DATABASE?

• DGU ønsker i højere grad at være ”dataomdrejningspunkt” via ny 
database

• Mål: 
Ø Bedre varetagelse af klubbernes interesser i forhold til IT-

udviklingen
Ø Indflydelse på hvem der får adgang til data og kan udveksle 

data
Ø Bedre udnyttelse af data til drift, statistik og analyser



DET FORVENTEDE IT SET-UP

• Stamdata på 
medlemmer (unik)

• Centraliseret 
baneregister

• Fuld HCP historik
• Udveksling af 

scorekort
• Nyt DGU/klub IT 

udvalg



ANALYSE/BUSINESS INTELLIGENCE



LEVERANDØRAFTALER I KAN BENYTTE





PAUSE


