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• Undersökningar visar att fördelningen av hålens 
handicapindex praktiskt taget inte påverkar poängbogey-
resultaten och därmed inte heller handicapjusteringarna. 

• För bra förlopp i matchspel - som indexen kom till för en 
gång (poängbogey  ”uppfanns” först 1936) - är det av 
största betydelse att de slag, som oavsett handicap-
skillnad erhålls, sprids ut jämt över de 18 hålen. 

• Fördelningen uppnås bäst genom att indexera de udda 
numren på den svårare av de två niohålsslingorna 

• Svårighetsgraden på ett hål i förhållande till Par är en 
faktor för i vilken ordningsföljd respektive hcp-index 
tilldelas inom resp. 3-hålsgrupp. 

• Ett mycket svårt par 3-hål kan gå före ett par 4-hål. Svåra 
hål i förhållande till par är vanligtvis par 5-hål som inte 
kan nås på tre slag eller par 4-hål som inte kan nås på två 
slag av en medelgolfare. 

För att uppnå 
en konsekvent 
hantering på 

anslutna 
klubbar 

rekommenderas 
att följande 
beaktas när 

indexeringen 
görs 



• Dela upp de 18 hålen i sex grupper med tre hål i varje; 
1-3, 4-6 och så vidare. 

• Först fördelas hcp-index 1-6 inom de sex grupperna 
och därefter 7-12 resp. 12-18 enl. en mall. 

• Indexsumman inom de sex hålgrupperna bör ligga 
mellan 27 och 30. 

• Om hcp-index 1 har givits på den första av de två 
niohålsslingorna, bör hcp-index  2 ges på den andra. 

• Alla udda handicapindex på första nio och alla jämna 
på andra, eller tvärtom, är att föredra, också med 
tanke på niohålsronder. 

• Undvik hcp-index 1 till 6 på intilliggande hål. 

Indexeringen 
rekommenderas 
att göras enligt 

följande: 
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Hål Par Gammalt 

Index 

Slag vs 

Par 

Nytt 

Index 

1 4 6 1,94 6 
2 3 16 1,40 14 

3 5 12 1,90 10 

4 4 8 1,76 12 
5 3 14 1,46 16 
6 5 10 2,16 4 

7 3 18 1,21 18 

8 4 2 2,23 8 
9 4 4 2,32 2 

10 4 13 2,02 17 

11 4 1 2,20 3 

12 4 7 2,14 7 

13 3 17 1,44 15 

14 5 5 2,60 1 
15 4 3 2,03 11 
16 4 11 1,76 13 
17 3 15 1,58 9 

18 4 9 2,15 5 
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