
 

Hcp-system i Nordic Senior Tour    

Spillerne inddeles i 13 HCP-grupper som giver fra 0 till max 24 point/serie i hcp.   

Grundlaget for hdc-gruppen er spillerens turneringsnit fra tidligere Nordic Senior Tur turneringer. Spillerens turneringsnit, dvs 

det højeste kvalifikationsresultat, finaleresultat og en evt. desperadoserie. Har spilleren IKKE deltaget i Nordic Senior Tur året før, 

så indplaceres spilleren i den hdc-gruppen som ens snit er i det nationale forbund. Findes der ikke et snit her, indplaceres man i 

den gruppe som svarer til snit i andre spillede turneringer.  

Efter hver turnering justeres hdc-gruppen og publiceres på www.nordicseniortour.com.   

  

Tabel Hcp-grupper gældende snit afrundes til hele tal, 0,4 ned og 0,5 op (ex. 194,4 = 194, 194,5 = 195)   

  

HCP-gruppe  Snit  Hcp/serie  

1  213 – över  0  

2  210 – 212  2  

3  207 – 209  4  

4  204 – 206  6  

5  201 – 203  8  

6  198 – 200  10  

7  195 – 197  12  

8  192 – 194  14  

9  189 – 191  16  

10  186 – 188  18  

11  183 – 185  20  

12  180 – 182  22  

13  – 179  24  

   

    

En spiller der opnår et mindre snit i en turnering, en ens hdc-gruppe siger, kan maximalt ændres med een gruppe.   

Eks.. 1: Spillere i hcp-gruppe 1 med hcp 0 og  med turneringsresultat/snit på 212 eller dårligere uden hcp –  flyttes til den 

kommende turnering til hcp-gruppe 2 og  får da hcp 2.   

Eks.. 1: Spillere i hcp-gruppe 7 med hcp 12 og  med turneringsresultat/snit på 194 eller dårligere uden hcp –  flyttes til den 

kommende turnering til hcp-gruppe 8 og  får da hcp 14.   

Spillere som forbedrer sit resultatniveau flyttes ned max 3 (tre) hcp-grupper per turneringsomgang.   

 

Eks.. 1: Spillere i hcp-gruppe 12 med hcp 22 og  med turneringsresultat/snit på 184 eller dårligere uten hcp –  flyttes til 

den kommende turnering til hcp-gruppe 11 og  får da hcp 10.   

 

Ex. 2: Spillere hcp -gruppe 10 med hcp18 og med turnereignsresultat/snit på 207 uden hcp –  flyttes til den kommende 

turnering til  hcp-gruppe 7 (max 3 grupper ”nedad”) og får da hcp 12.  

 


