HR - HANDICAP REVIEW
TASOITUSTEN TARKASTUS (HANDICAP REVIEW - HR)
AHR on poistunut vuoden 2016 tasoitusmääräyksistä ja tilalle on tullut HR. HR tulee tehdä vähintään kerran vuodessa ja sen ajankohdaksi suositellaan vuoden vaihdetta, jolloin pääsääntöisesti kausi on Suomessa ohi.
Tasoitustoimikunta voi tehdä HR-laskennan yksittäisille pelaajille myös kesken kauden varsinkin, jos se epäilee että pelaajan tasoitus ei vastaa hänen
pelitaitojaan. Ylenensä tällaiset tapaukset ovat sellaisia, missä vasta-alkanut pelaaja pelaa suuria pistebogey tuloksia tai esim. sairauden tai leikkauksen
takia pelaaja ei voi enää pelata samalla tavalla kuin ennen. Tällöin tasoitusjärjestelmä ei kerkeä reagoimaan kyseisiin tapauksiin tarpeaksi nopeasti ja
HR-laskennalla voidaan tarkastaa onko tasoitusta syytä harkita suuntaan tai toiseen.
Pelaaja voi myös itse pyytää HR-laskentaa, jos näkee sen aiheelliseksi, mutta tasoitustoimikunta voi harkita suostuuko se pyyntöön.

HR:n perusperiaatteet pääpiirteittän:
HR-laskennassa otetaan huomioon kaikki pelaajan viimeisen 12 kuukauden aikana pelaamat tasoituskierrokset pl. ”CBA -2RO” kilpailukierrokset eli kierrokset, jotka eivät vaikuta tasoitukseen nostavasti. Jos pelaajalla ei ole 8 tasoituskierrosta viimeisen vuoden ajalta, otetaan laskentaan mukaan aikajärjestyksessä niin monta tasoituskierrosta, että 8 kierroksen määrä täyttyy. Jos pelaajalla ei ole 8 tasoituskierrosta viimeisen 24 kuukauden ajalta, niin hänelle ei voi
tehdä HR-laskentaa.
HR-laskennassa lasketaan tasoituskierrosten perusteella luottamusrajat, joiden sisällä pelaajan tasoituksen tulisi olla. Jos pelaajan tasoitus on rajojen ulkopuolella, korjataan sitä kohti luottamusrajoja kokonaisluku kerrallaan kunnes tasoitus on rajojen sisällä tai maksimi tasoitusmuutos on saavutettu.
Maksimi tasoitusmuutos tasoitusryhmittäin:
Tasoitusryhmä
HCP
Maksimimuutos

1

2

3

4

5

< 4,5

4,5 - 11,4

11,5 - 18,4

18,5 - 26,4

26,5 - 36

±1

±2

±3

±3

±3

LISÄTIETOA:
EGA:n tasotusmääräykset:
http://www.ega-golf.ch/content/system-manual
HR-laskenta:
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/handicap_review_appendix_201612105_07.12_2016.pdf

ESIMERKKEJÄ:
Seuraavalla sivulla olevissa esimerkeissä pelaajan pelaamat tulokset ovat aikajärjestyksessä vanhin tulos ylimpänä.
1.

Pelaajan alkutasoitus tarkastuksessa on 1,5 ja tämän hetkinen tasoitus 2,0. Pelattujen tasoituskierrosten perusteella hänen tasoituksensa tulisi olla välillä 0,2 ja 6,2. Tämän hetkinen tasoitus on tuossa välissä ja tämän takia HR-laskenta ei anna muutosta kyseisen pelaajan tasoitukselle.

2.

Pelaajan alkutasoitus tarkastuksessa on 7,2 ja tämän hetkinen tasoitus 8,8. Pelattujen tasoituskierrosten perusteella hänen tasoituksensa tulisi olla
välillä 12,1 ja 18,3. Tämän hetkinen tasoitus ei ole kyseisellän välillä, joten HR-laskenta antaa muutoksen tasoitukselle. Pelaajan tasoituksen ollessa
tasoitusryhmssä 2 ei HR-laskenta pysty nostamaan tasoitusta alarajalle asti vaan ainostaan kaksi yksikköä ja tämän takia uusi tasoitus on 10,8.

3.

Pelaajan alkutasoitus tarkastuksessa on 12,0 ja tämän hetkinen tasoitus 13,0. Pelattujen tasoituskierrosten perusteella hänen tasoituksensa tulisi olla
välillä 13,0 ja 17,1. Tämän hetkinen tasoitus ei ole kyseisellän välillä, joten HR-laskenta antaa muutoksen tasoitukselle. Nostamalla tasoitusta yhdellä
yksiköllä HR-laskenta pysty nostamaan tasoituksen kyseiselle välille ja näinollen uusio tasoitus on 14,0.

Lisätietoja: Mika Wikström
		
0400 739 877
		mika.wikstrom@golf.fi

Esimerkki 1

Esimerkki 2

Esimerkki 3

OHJEITA SEURALLE:
SÄHKÖINEN JÄSENKORTTI

OTETAAN KÄYTTÖÖN MAALISKUUSSA

Golfliiton uuden eBirdie-jäsenkortin käyttöönotto etenee. Uutena jäsenkorttina ja golfapplikaationa toimiva eBirdie-sovellus on jo testikäytössä, ja
virallisesti se otetaan käyttöön maaliskuun Golfmessuilla 17.3.2016 klo 12:00 alkaen.
17.–31.3. välisenä aikana jäsenkorttiin voivat tutustua kaikki Golfliiton jäsenseurojen jäsenet, jotka ovat ladanneet eBirdie-sovelluksen puhelimeensa.
Huhtikuun alusta alkaen kortti pysyy aktiivisena niillä pelaajilla, jotka ovat maksaneet vuoden 2017 jäsenmaksun kotiseuraansa ja joiden kotiseurat ovat
maksaneet 15.3. erääntyvän golfliiton jäsenmaksun ensimmäisen osan. Mikäli seuranne jäsenmaksulaskujen aikataulu on tuosta poikkeava, niin pyydämme
teitä olemaan yhteydessä talouspäällikkö Emilia Ottelaan sopiaksenne mahdollisesti poikkeavasta maksuaikataulusta.
Korttien kokeilujakson päätyttyä 1.4. alkaen jokainen seura hallitsee itse omien jäsentensä jäsenkorttien aktivoinnin. Eli jäsenkortit aktivoituvat vasta
kun pelaajan kaikki pakolliset maksut on suoritettu omaan yhteisöön. Sitä mukaa kun jäsenet suorittavat maksunsa golfyhteisöönsä, niin kotiseura ottaa
maksunsa maksaneista jäsenistä listauksen excel taulukkoon ja lähettää sen erillisen sähköisen linkin kautta, jolloin nämä aktivoituvat eBirdieen. Tuo linkki
julkaistaan myöhemmin, hyvissä ajoin ennen korttien lanseerausta maaliskuussa. Seurojen ei tarvitse poistaa listoista jo aiemmin lähetettyjä nimiä, järjestelmä osaa hakea listasta aina uudet aktivoivat henkilöt ja pitää jo aktivoidut edelleen aktiivisina. Mikäli seura haluaa poistaa jonkun henkilön jäsenkortin aktivoinnin, niin ko henkilö pitää poistaa lähetettävästä listasta. Seura voi lähettää maksaneiden jäsenten listoja vaikka useita kertoja päivässä mikäli jäsenten
eBirdie ominaisuus pitää aktivoida nopeasti.
Jäsenkorttia ei voi käyttää, elleivät sekä pelaaja että golfseura ole täyttäneet maksuvelvoitettaan.
Pelaajien tasoitustieto päivittyy eBirdieen automaattisesti. Sovellus hakee tiedon päivittäin Golfliiton verkkotietopalvelusta. eBirdien digitaaliset viesti- ja
tarjousominaisuudet ovat puolestaan erinomainen lisä sekä Golfliiton että seurojen omaan viestintään ja markkinointiin.
Seuroja informoidaan eBirdien toiminnallisuuksista tarkemmin helmikuun aikana. Helppokäyttöisen eBirdien käyttökoulutus järjestetään seuroille maalis-huhtikuun vaihteessa mukaan eri paikkakunnilla. Ebirdien lisäksi koulutusilloissa käydään läpi Pelaaja Ensin työkalun käyttökoulutus:
eBirdie-sovelluksen voi ladata 17.3. alkaen iOS- tai Android-käyttöjärjestelmien puhelimiin ja tabletteihin. Ellei jäsenellä ole sopivaa laitetta käytössään, ja
hän tarvitsee ulkomailla pelaamista varten tasoitustodistuksen, niin sellainen tulee pyytää kotiseurasta. Suomessa pelaamista varten todistusta ei tarvita, sillä
pelaajien tiedot löytyvät verkkotietopalvelusta. Seuroille lähetteään mallikappale, jota voi käyttää pohjana ja täyttää siihen henkilön tiedot sekä kotiseuran
tiedot ja mahdollisesti klubin leima. Seura voi tehdä myös omalle logopaperille tehdyn tasoitustodistuksen.
Kauden 2016 muoviset jäsenkortit ovat voimassa 31.3.2016 asti. Sen jälkeen niiden käyttö loppuu.
Sähköiseen eBirdie-jäsenkorttiin siirtymisen aikataulu:
helmikuu Golfseuroja informoidaan tarkemmin eBirdie-jäsenkortin käytöstä ja mahdollisuuksista
➢

4.3.

eBirdie-jäsenkortti esitellään Golfliiton 60-vuotis juhlaseminaarissa

➢

17.3.

eBirdie tulee kaikkien ladattavaksi Golfmessuilla 17.3. klo 12:00 alkaen.

➢

17.–31.3.

Kaikki eBirdien ladanneet voivat tutustua sovellukseen ja tutustua sen toiminnallisuuksiin

➢

1.4.–

eBirdiestä tulee Golfliiton virallinen jäsenkortti.

➢

27.3-5.4.

Seuroille järjestetään eBirdien käyttökoulutus

Lisätietoja: Mika Wikström
		
0400 739 877
		mika.wikstrom@golf.fi

HR - HANDICAP REVIEW
HANDICAP REVIEW - HR
AHR has been removed from 2016 handicapping regulations and new method, HR, has been introduced. HR must be calculated at
least once a year and season change, beginning of the year, is recommended when the season is usually over in Finland.
Handicapping committee can make the HR-calculation for individual players during the year if it thinks that the player’s handicap doesn’t correlate
to player’s playing skills. Usually this kind of cases are when beginner makes lot of Stableford points or because of sickness or operation a player can’t play
like he/she used to play. In these cases, the handicapping system can’t react as fast as it should and HR-calculation could help the player to obtain handicap
which he/she should have.
Player can also ask the handicapping committee to make a HR-calculation but the committee has the sole right for the decision to make it or not to make it.

HR-calculation in general:
HR-calculation uses all eligible scores from the last 12 months. If player doesn’t have 8 scores, HR-calculation takes enough scores from the previous 12
months, in chronological order (latest first), to add up to total of 8 eligible scores. If fewer than 8 eligible scores in the last 24 months are available, a Handicap Review cannot be performed. HR-calculation determines the statistical limits where the player’s handicap should be taking account his results. If the
player’s handicap is outside the limits, then the handicap is fix inside the limits or until the maximum change is reached.
Maximum change per handicap category:
Handicap category
HCP
Maximum change

1

2

3

4

5

< 4,5

4,5 - 11,4

11,5 - 18,4

18,5 - 26,4

26,5 - 36

±1

±2

±3

±3

±3

MORE INFO:
EGA Handicap System:
http://www.ega-golf.ch/content/system-manual
HR-calculation:
http://www.ega-golf.ch/sites/default/files/handicap_review_appendix_201612105_07.12_2016.pdf

EXAMPLES:
On the next page the player has played following results and the oldest round is the first in the list.
1.

Player’s initial handicap is 1,5 and current handicap is 2,0. Based on the played scores his/her handicap should be between 0,2 ja 6,2. Current handicap
is at this range so HR-calculation doesn’t suggest any change.

2.

Player’s initial handicap is 7,2 and current handicap is 8,8. Based on the played scores his/her handicap should be between 12,1 ja 18,3. Current handicap doesn’t meet the limits so HR-calculation gives a suggested change which is 2 strokes. Because the player’s current handicap is in hcp category 2
then the maximum allowed change is 2 and suggested new handicap 10,8.

3.

Player’s initial handicap is 12,0 and current handicap is 13,0. Based on the played scores his/her handicap should be between 13,8 ja 17,1. Current
handicap doesn’t meet the limits so HR-calculation gives a suggested change which is 1 stroke so it will be raised to 14,0.

More info: Mika Wikström
		
0400 739 877
		mika.wikstrom@golf.fi

Example 1

Example 2

Example 3

INFO FOR CLUB:
ELECTRICAL MEMBERSHIP CARD		

WILL BE AVAILABLE IN MARCH

Golf Union’s new eBirdie-membership card’s due date will be soon. As a new membership card and golf application the eBirdie application is
already in test use and will be available to the public during the Golf-fair 17.3.2016 starting at 12:00.
During 17.–31.3. the eBirdie-app will be active for all the members that have downloaded the app for the iOS or Android phones. From the April onwards
the app will remain active for those who have paid their membership fee(s) and club has activated their cards and the club has paid the first part of the
annual Golf Union fee which of due date is 15.3. If club should have a different schedule for your member fees, you can always contact the head of finance
Emilia Ottela to negotiate different time table.
Membership cards test period ends 1.4. and after that the clubs themselves controls whos membership cards will be activated. This means that club
can activate the membership card after all the fees has been paid. Club can take a Excel-file from all the member that has paid the fees and transfer this via
a website to the eBirdie to active the membership cards for those members. The website will be made available to the club before the card is introduced to
the public in March. Club can just add new members to the list and it’s also possible to send all the members every time so members whos cards has been
previously activated do not need to be removed from the list. The list can be uploaded as often as wanted and you can also active members one by one using
the website.
Membership card cannot be used if member and golf club have not paid the necessary fees.
Members’ handicap information will be updated automatically to eBirdie. Application will get the updated information daily from the central registry
(VTP). Digital message and offer opportunities in eBirdie are excellent way for clubs and Golf Union to reach their members.
Clubs will get more information about eBirdie’s functionalities before March. ”How to use” eBirdie and Player First tool training will be given at the same
seminar and the time line for these are end of March to beginning of April. The dates and locations for these seminars will be announced later.
eBirdie-application can be downloaded 17.3. onwards for iOS and Android operating systems including phones and tablets. If a member does not have such
a device and he/she needs a certificate for handicap and membership, then he/she can ask this from his/her home club. When playing in Finland you usually
doesn’t need any certificate because most of the cases your current member status and information will be found from the central registry (VTP). Golf
Union will send clubs a template which they can use to make such a certificate. Club can also make their own certificate if they desire to do so.
Last year’s membership cards are valid until 31.3.2017.
Time table for changing to eBirdie membership card:
➢

4.3.

eBirdie-membership card will be revealed at the Golf Union’s 60 years’ anniversary Gala seminar

➢

17.3.

eBirdie can be downloaded during the Golf fair 17.3. starting at 12:00

➢

17.–31.3.

All members who have downloaded eBirdie can check the application and its features

➢

1.4.–

eBirdie will be the official membership card for Finnish Golf Union

➢

27.3-5.4.

”How to use eBirdie” training for club

More info: Mika Wikström
		
0400 739 877
		mika.wikstrom@golf.fi

