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• Alle medlemmer har et handicap. Højst mulige handicap er 52

• Jo lavere handicap man har, jo bedre har man klaret sig i de turneringer, 
man har spillet

• Når nogen "går ned" i handicap, vil andre "gå op" i handicap

• Nyoprettede medlemmer tildeles som udgangspunkt handicap 52. Der 
kan dog vælges et andet starthandicap, hvis det vurderes, at den nye 
spiller ikke er begynder.

handicaptanken for breddeudvalget, og 
min kollega Claus Øgard tog det op i it-
udvalget. Begge udvalg syntes om ideen, 
og i foråret 2012 sendte de en fælles ind-
stilling til Hovedbestyrelsen.
 Hovedbestyrelsen bevilligede midlerne, 
og i efteråret 2012 påbegyndtes udviklingen.
 I skrivende stund tester vi handicap-
systemet i fire klubber. 
 Systemet får premiere den 5. juli 2013, 
så fra denne dato har alle medlemmer et 
handicap, og alle turneringer er handicap-
regulerende. 
 Jeg håber, I bliver rigtig glade for det . 

Hvorfor
Formålet med at indføre et handicap-
system i Danmarks Bridgeforbund er:

• at have et officielt handicapsystem, 
som omfatter alle medlemmer af 
klubber under DBf

• at have mulighed for at "ranke" med-
lemmer af klubber under DBf

• at give mulighed for at arrangere 
handicapturneringer

• at give mulighed for at måle personlig 
fremgang

For vores medlemsklubber betyder det, at 
turneringsudbuddet øges, da der kan ar-
rangeres handicapturneringer. Det sociale 

Handicapsystem på vej     
Orientering om DBf's nye handicapsystem

Baggrund

Skak har det, golf har det, og nu får DBf 
også et system, hvor hver enkelt spiller kan 
måle sig med andre spillere uanset styrke.
 Siden 80’erne er det flere gange forsøgt 
at konstruere et ratingsystem i Danmark, 
men af forskellige årsager er det strandet 
hver gang.
 Ved et fælles nordisk sekretariatsmøde 
i efteråret 2011 hørte jeg om det svenske 
handicapsystem, og lad mig slå helt fast _ 
jeg blev straks forelsket i ideen. Svensker-
ne tilbød, at vi kvit og frit kunne få deres 
dokumentation, algoritmer osv. Bridge er 
fantastisk, men faktum er, at der meget 
sjældent "popper" nye revolutionerende 
ting op. De eneste to ting, jeg kan komme 
i tanke om, er indføring af mesterpoint i 
ca. 1970 og brug af Bridgemates. Og her 
var så chancen for en helt ny måde at måle 
os med hinanden på og en ny måde at ar-
rangere turneringer på. Jeg præsenterede 

Charlo3e Koch-
Palmund
Divisionsspiller og 
ansat i DBf.
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Efter spillet bliver handicap sat op eller 
ned afhængigt af, hvor godt man har klaret 
sig i forhold til sit handicap.

Parturneringer
I parturneringer beregnes startfeltets gen-
nemsnitshandicap. Hvert par tildeles et 
parhandicap, som er gennemsnittet af de 
to spilleres handicap. Hvis parhandicappet 
er lavere end turneringens gennemsnits-
handicap, forventes parret at score over 
middel. Hvis parhandicappet er højere 
end turneringens gennemsnitshandicap, 
forventes parret at score under middel. 
Efter turneringen reguleres alle spillere 
automatisk i handicap. Har man klaret 
sig bedre end forventet, går man ned i 
handicap. Har man klaret sig dårligere end 
forventet, går man op i handicap.

fælleskab kan udbygges og styrkes, da 
rækkerne kan sammensættes på helt nye 
måder ved spil af handicapturneringer. Det 
er dog helt op til den enkelte klub, om den 
vil arrangere handicapturneringer.
 Handicappet kan måske også bruges til 
rækkeinddeling ved sæsonstart eller til 
uddeling af ekstra præmier ved åbne huse.  
Mesterpointordningen fortsætter i sin 
nuværende form, men begyndere vil med 
handicapsystemet kunne se fremskridt 
øjeblikkeligt, hvilket tager længere tid med 
mesterpoint (mp). 

Handicapregulering 

Alle turneringer er handicapregulerende 
undtaget Monradturneringer og cup-
kampe som fx Pokalturneringen. 

Starthandicap

Starthandicappet er beregnet ud fra en kombination af ranglisten, hvor kun 
de seneste tre års MP-indtjening tæller med (vægtet, så det seneste år tæller 
mest), og den totale MP-liste, hvor alle optjente MP i karrieren tæller med. 
Hver rangliste tæller lige meget. 

Ekstra for de matematiske hjerner

Der laves en kombineret rangliste på basis af placeringen på de to lister. Hvis 
man fx er nr. 2 på ranglisten og nr. 10 på totallisten, har man 12 placerings-
point i alt. Den kombinerede rangliste er en rangordning af placeringspoin-
tene.  Placeringen på den kombinerede rangliste oversættes herefter til et 
starthandicap. Konverteringen fra placering på den kombinerede rangliste 
til et konkret starthandicap foretages efter en skala, der har den egenskab, 
at der hele tiden er flere på hvert højere handicaptrin. Der tildeles kun et 
heltal som starthandicap, men når systemet kommer i gang, vil der vises 
to decimaler. 

Dit handicap reguleres, hver gang du har spillet.

Lavt handicap = godt
Højst mulige handicap = 52



54 Dansk Bridge

Forventet score i en 3-bords parturnering 
_ 5 runder a 10 spil.
Et par med parhandicap 10 forventes at 
score 56%, hvis turneringens gennem-
snitshandicap er 20.
 Et par med parhandicap 25 forventes 
at score 50%, hvis turneringens gennem-
snitshandicap er 25.
 Et par med parhandicap 50 forventes 
at score 38%, hvis turneringens gennem-
snitshandicap er 30.
 Antallet af par, antallet af borde og an-
tallet af spil har betydning for forventet 
%-score.
 Det giver mening: en lille turnering er 
mere tilfældig end en kæmpe turnering.
 At score 70% i en 10-spils turnering 
kræver bare et par enkelte lykketræf.  At 
score 70% over mange spil i en kæmpe 
"åben par"-agtig turnering er praktisk taget 
umuligt.
 Jo flere spil, jo mere "udjævnes" den 
forventede score (naturligvis givet samme 
parhandicap og samme gennemsnits-
handicap for turneringen).

0 10 20 25 30 40 50

Parhandicap  0 50% 56% 62% 65% 68% 74% 80%

Parhandicap 10 44% 50% 56% 59% 62% 68% 74%

Parhandicap 20 38% 44% 50% 53% 56% 62% 68%

Parhandicap 25 35% 41% 47% 50% 53% 59% 65%

Parhandicap 30 32% 38% 44% 47% 50% 56% 62%

Parhandicap 40 26% 32% 38% 41% 44% 50% 56%

Parhandicap 50 20% 26% 32% 35% 38% 44% 50%

Turneringens gennemsnitshandicap

Holdturneringer
I holdturneringer med multiberegning til-
deles hvert par på alle hold et parhandicap, 
som er gennemsnittet af de to spilleres 
handicap. Handicapregulering foretages 
efter hver halvleg på baggrund af ens eget 
parhandicap og parhandicappet for det par, 
man har spillet mod i halvlegen.
 I holdturneringer uden multiberegning 
tildeles hvert hold et holdhandicap, som er 
et gennemsnit af de fire spilleres handicap. 
Hvis man har lavere holdhandicap end 
modstanderholdet forventes man at vinde 
kampen. Handicapregulering foretages, 
efter at kampen er færdigspillet. 

 Man kan følge med i sit handicap via fa-
nebladet ’Handicap’ på klubbens hjemme-
side fra den 5. juli 2013.

  Nedenfor ses et eksempel på en handi-
capside. Ole Olsen er tildelt starthandicap 
40 ved handicapsystemets indførelse.

01-09-2013: Ole spiller velkomstturnering 
i Blaksetklubberne. Han klarer sig ikke lige 
så godt som forventet. Derfor går han op 
i handicap og har efter turneringen 40,25.
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Turneringens handicapgennemsnit er 22,23, hvilket er gennemsnittet af alle spillernes 
handicap.
 Par 1 har et parhandicap på 25,00. Da deres parhandicap er højere end turneringens, 
forventes de at score under middel: 48,34%.
 Par 2 har et parhandicap på 17,84. Da deres parhandicap er lavere end turneringens, 
forventes de at score over middel: 52,64%.
 Via et flueben under turneringsoprettelse i BridgeCentral kan man bestemme, om man 
ønsker handicap-information med på hjemmesider og papir. Uden denne markering vil 
de ligne det, man kender i dag. 

Eksempel på en slutstilling  (af pladshensyn er efternavne fjernet)

Slutstilling med et handicapgennemsnit: 22,23

04-09-2013: Ole klarer sig bedre end forventet ved åbent hus i One-eyed Jacks, og han 
går 0,55 ned i handicap. 

29-09-2013: Ole spiller holdturnering i Kibæk Bridgeklub. I første halvleg er han 
flyvende og går 0,94 ned i handicap. Anden halvleg er mere på det jævne, og Oles 
handicap sættes 0,21 op. Efter denne aften har Ole 38,28 i handicap.

Eksempel på en startliste  (af pladshensyn er efternavne fjernet)

Startliste med et handicapgennemsnit på 22,23

Ovenstående turnering er en helt almindelig parturnering. 
 Par 1 vandt turneringen med en score på 17 point og fik tildelt 12 bronzepoint.
 Par 5 blev nummer to med en score på 15 point og fik tildelt 8 bronzepoint.
 Par 1 har et parhandicap på 25,00. Da deres parhandicap var højere end turneringens  
gennemsnit, forventedes de at score under middel _ 48,34 % _ men de scorede 64,17%. 
Den flotte score resulterer i, at begge spilleres handicap sættes ned med 0,9. Efter denne 
turnering er deres handicap: Ole 21,10 og Bente 27,10.
 Hvis man kigger på par 6, kan man se, at de scorede under middel _ minus 3. Da 
parret har et parhandicap, som er højere end turneringens handicap, forventedes de 
kun at score 44,72%, men de scorede faktisk 47,50%. Da det er bedre end forventet, 
sættes begge spillere 0,16 ned i handicap.  
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Handicapturnering

Kun parturneringer kan spilles som deciderede handicapturneringer. 
 Der spilles som ved en helt almindelig turnering, men præmierne tildeles de par, som 
har klaret sig bedst i forhold til deres handicap. Mesterpoint tildeles på sædvanlig vis. 
 Det er helt op til klubberne, om de vil spille handicapturneringer. Måske vil nogen 
gøre det ved juleafslutningen, og nogen vil måske lægge en tre-afteners handicaptur-
nering ind i programmet.
    Resultater fra handicapturneringer præsenteres således:
Rundestilling efter handicapscore. Handicapgennemsnit 16,80:

Rundestilling efter almindelig score.  Han-
dicapgennemsnit 16,80:

Re6elser

Hvis et resultat i en turnering rettes efterfølgende, vil handicap blive gen-
beregnet, også for de turneringer, der eventuelt er spillet efterfølgende. Der 
kan derfor ske småændringer i handicap i op til 14 dage, efter en turnering 
er afviklet. Dette sker typisk, hvis der sker ændringer på startlisten eller pga. 
fejlindtastninger i Bridgemate. Efter 14 dage er handicapberegningen for en 
turnering fastlåst og kan ikke ændres.

I en handicapturnering vinder det 
par, som sænker sit handicap mest. 
Bronzepointene tildeles dog stadig 
til dem, der scorer flest point efter 
almindelig udregning. 

Handicapturneringen blev vundet af 
Morten og Brian, da de sænkede deres 
handicap mest (÷1,35). Nr. 2 blev Hans 
og Jens med ÷1,15.

Da mesterpoint tildeles efter almindelig 
score, vises resultatet også efter alminde-
lig opgørelse. Her vandt Morten og Brian 
også, og de får tildelt 36 bronzepoint.
 Andreas og Poul blev nr. 2 og får tildelt 
24 bronzepoint.
 Hans og Jens, som blev nummer 2 i 
handicapturneringen, blev "kun’" nr. 3 
efter almindelig udregning, og de tildeles 
16 bronzepoint.  


