
Räkna ut handicapresultatet 

Några viktiga ingångsvärden 

 

 

Total justerad bruttoscore 

 

Först summeras resultatet på alla hål till en totaljusterad bruttoscore. Alltså 

bruttoscoren men max nettodubbelbogey på varje hål. Resultatet blev 93 

slag.  

Slopevärde 

 

I slopetabellen syns att banan har ett slopevärde på 125. Riktvärdet för slope 

är 113. Dela 113 med slopevärdet 125. 

 



Course rating 

 

 

Banans svårighetsgrad finns också som course rating i slopetabellen. Just den 

här banan har 72,9. 

 

Playing Conditions Calculation (PCC) 

 

När dagen är slut räknar systemet ut att banan var extra svårspelad just idag 

och ger ett PCC-värde på +2.  

 

 

Världshandicapsystemet har fyra inbyggda funktioner som finjusterar 

systemet. Cap, PCC, extraordinär score och kommittéåtgärder. Här får 

du lära dig mer om dem. 

Cap 

Cap är en funktion, som gör att du max kan höja dig 5,0 över din lägsta exakta 
handicap under de senaste tolv månaderna löpande. Cap fungerar i två steg 
där en höjning antingen bromsar in (Mjuk cap) eller helt stannar (Hård cap). 
Om du omfattas av cap-funktionen syns det som en symbol bredvid din 
exakta handicap i Min Golf. Klickar du på symbolen ser du också om du har 
mjuk eller hård cap. 



 

Beräkning av PCC 

Vid midnatt 

PCC-beräkningen sker automatiskt vid midnatt och görs en gång per bana och 

dygn. Resultatet blir ett heltal mellan -1 och +3. Under normala förhållanden 

är PCC noll. 
 

Ronder som räknas 

Både tävlings- och sällskapsronder tas med i beräkningen av PCC men bara 

från spelare med exakt handicap 36,0 eller lägre. Spelare mellan hcp 54 och 

36 är ofta på väg ner och handicapresultaten kan därför variera kraftigt 

jämfört med deras exakta handicap, oberoende av spelförhållanden. 

 

Minst 8 

För att det ska göras en PCC-beräkning på en bana krävs att minst åtta ronder 

har registrerats av spelare i Min Golf. Annars blir PCC automatiskt noll.  

 

Syns i Min Golf 

Du hittar PCC på alla dina registrerade ronder i Min Golf. Från -1 till +3. 

 

Oftast noll 

Eftersom beräkningen sker vid midnatt behöver du registrera din rond samma 

dag som du spelar den om du vill vara med och påverka PCC. Om du 

registrerar senare än samma dag blir ditt handicapresultat fortfarande 

påverkat av PCC men du påverkar inte själv PCC-värdet.  

 


