
  EASS (Europeiskt medelvärde för poängbogey inom respektive handicap-grupp)
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Justeringstabell

PD-värde (personlig avvikelse) Spelarens nuvarande handicap Justering

-2,9 till +2,9 Tillfredsställande Ingen justering

Spelarens PD är +3 eller högre (bättre resultat än genomsnittet)

+3,0 till +4,9 För högt Sänkning med 1,0

+4,9 eller mer Alldeles för högt Sänkning med 2,0

Spelarens PD är -3 eller lägre (sämre resultat än genomsnittet)

-3,0 till -4,9 För lågt Höjning med 1,0

-4,9 eller mer Alldeles för lågt Höjning med 2,0

Längst upp visas delar av den statistik för året som tas ut ur 
GIT. Längst ut till höger är de handicapgrundande ronderna i 
tidsordning.

MSS (Median Stableford Score = Median poängbogey-resultat) 
är medianvärdet (ej att förväxla med medelvärdet) av scorer-
na. Detta räknas ut så att scorerna skrivs stigande. I exemplet 
ovan blir det:

27, 31, 32, 32, 34, 36, 36, 36, 37, 39. Det mittersta värdet är 
medianvärdet. I detta fall, med jämnt antal ronder, blir medi-
anvärdet medelvärdet av de båda mittersta resultaten, det vill 
säga 35,0.

EASS (European Average Stableford Score = Europeiskt 
medelvärde för poängbogey-resultat) är medelvärdet som en 
golfspelare i handicapgruppen förväntas ha per rond. Det 
baseras på statistik från de flesta länderna i Europa. I handi-
capområdet 15,1–18,4 är medelvärdet 31 poäng (se också den 
mittre tabellen).

Det aktuella medianvärdet (MSS) minskas med medelvärdet 
(EASS) vilket ger ett PD-värde (Personal Deviation = person-
lig avvikelse): MSS 35 – EASS 31 = PD +4.0

Denne spelare är alltså 4.0 poäng bättre än genomsnittet gol-
fare i sitt hcp-område.

Titta så i nedersta tabellen. Får man ett PD-värde mellan -2,9 
och +2,9 sker inget (vilket gäller de flesta spelare). Men har 
man, som i detta fall, +4,0 skall en sänkning ske med 1,0.

Denne spelare har endast haft två ronder med bättre resultat 
än 36 poäng, ändå blir det en sänkning därför att helhetsbil-
den visar en spelare med markant bättre resultat än genom-
snittet i sin handicapgrupp.

Exempel på årlig enskild handicaprevision
Efternamn Förnamn Golf-ID Slut HCP Ronder 2014 MSS EASS PD Sänkning/höjning Poäng från alla ronder 

Exempelsson Exempel 000000-000 17,2 10 35,0 31,0 4,0 -1,0 27, 36, 34, 36, 36, 32, 31, 32, 37, 39

Beräkningen måste grundas på minst 8 handicapgrundande ronder för att 
anses rättvisande. Om färre har gjorts under 2015 läggs erforderligt antal till 
från 2014. Blir det ändå inte sammanlagt 8 ronder, görs ingen bedömning.


