
 

  

             Vanliga frågor och svar  HCP-Online 

(FAQ HCP-Online) 
   1. Vad är CGP? 
 

 

Svar: Claes-Göran (CG) Anderssons utvecklade på 90-talet en metod för att ranka svenska spelare 

på eb och betong. Grundtankarna i denna metod ligger till grund för hela HCP Online-rankingen 

och Claes-Göran har gett sin välsignelse att SBGF kan använda hans begrepp för ranking även i 

framtiden. CGP står helt enkelt för CeGe-poäng eller enkelt översatt rankingtal. 
 
CPG är ett matematiskt förväntat resultat för dig som spelare på en normalsvår bana. Detta 

används för att enkelt kunna jämföra spelare med varandra och sammanställa en ranking. Ditt 

CGP på ett underlag räknas ut med hjälp av de resultat Du gjort på det underlaget de tre senaste 

åren. Du får maximalt räkna Dina åtta senaste tävlingar på varje underlag. På varje tävling ges du 

ett CGP som beräknas enligt en formel som tar hänsyn till banans PAR och banas PAR jämfört 

med genomsnitts- PAR (normalPAR) på det underlaget. Ditt sammanlagda CGP-tal tar även 

hänsyn till tävlingens relativa viktning mot andra tävlingar (se förklaring i fråga 9). CGP finns per 

underlag (Filt, EB och Betong) samt Snitt som är medelvärdet av dessa tre. 
 

 

2. Vad är officiellt CGP? 
 

 

Svar: Det uppnår en spelare som spelat minst fyra tävlingar på filt och/eller eb de tre senaste åren. 

Två av dessa tävlingar måste också ha spelats de senaste tolv månaderna (en på betong). På betong 

räcker det med två tävlingar de senaste tre åren. När spelaren får officiellt CGP hamnar spelare 

också i rankinglistan. 
 

3. Vad är HCP? 
 

Svar: HCP är ett mått på hur du förväntas prestera gentemot ett banas PAR. Två gånger om året 
(den 

15/4 samt den 1/10) sätts ett säsongs-HCP som du sedan använder för att anmäla dig till 

tävlingar. För varje tävling du spelat kan ditt momentana-HCP justeras beroende på om du spelat 

bättre eller sämre än förväntat. Nästa gång som säsongs-HCP sätts ges det värdet av ditt 

momentana-HCP. Säsong-HCP på det tio bästa spelarna används även för att kontrollera att 

PAR på en anläggning är korrekt satt efter varje genomförd tävling. Denna kontroll av PAR 

genomförs innan rankingeffekten från tävlingen beräknas. 

 



 

 
 
4. Vad är PAR? 

 

Svar: PAR är det genomsnittliga resultat en spelare med HCP=0 förväntas spela på en bana. 
 
 

 

5. Vad är skillnaden mellan CGP och HCP? 
 

 

Svar: CGP är ett förväntat resultat för dig på en normalsvår anläggning på ett visst underlag. 

Detta tal används i ranking och har en historisk eftersläpning på 8 tävlingar med sig så att 

rankingen inte skall blir för snabbrörlig och bättre spegla vem som är bäst över längre tid. 
 
HCP är ett mått på din personliga förväntade avvikelse gentemot en banans PAR. Detta är ett 

mått som du själv kan använda för att bedöma om du gjort en bra eller dålig tävling samt det 

används för att bestämma din spelstyrka som används vid HCP-baserade tävlingar. HCP har 

ingen historisk eftersläpning och tar inte heller hänsyn till tävlingens vikt. 
 
Dessa principiella skillnader gör att man i vissa fall kan få förvirrande effekter där två personers 
HCP 

och CGP visar olika resultat om vem som är bäst. 
 

 

 

6. Jag gick under mitt HCP i senaste tävlingen, men fick ändå en försämrad ranking. 

Hur är det möjligt? 
 

 

Svar: Din ranking räknas på Dina åtta senaste tävlingar under de tre senaste åren. När Du gör en 

ny tävling så byts Din äldsta ut. Om den var bättre än den senaste så kan det bli så att Du sänker 

Ditt HCP, men försämrar Din ranking. 
 

 

7. Varför ska min ranking förstöras av väder och vind? 
 
 

Svar: Det finns ingen människa på jordens yta som kan jämföra ett regnväder i Trollhättan med 

en snöstorm i Gällivare. Det är också mycket sällsynt att det regnar exakt lika mycket eller lite 

under en hel tävling. Det finns en väderkoefficient inbyggd i HCP-Online där tanken 

ursprungligen var att domarna skulle ta ställning till om vädret påverkat spelet så mycket så att 

PAR skulle höjas med ett eller två slag. Det visade sig dock att domarna också var människor. En 

enkel grundregel borde kanske ändå vara; om vädret är så dåligt så att det inte går att prestera på 

rimliga villkor så bör inte tävlingen spelas överhuvudtaget. 

 

8. Hur kan jag ligga efter någon på rankingen som jag slagit alla gånger jag mött honom? 
    

 

Svar: Han har spelat bättre än vad Du gjort i de tävlingar Ni inte mötts. 
 



 

 

 

 

   9. Vad menas med viktning och relativ viktning? 
 

 

Svar: Viktning är ett system för att ge en större betydelse åt tävlingar av högre dignitet. Ett bra 

resultat i ett världsmästerskap ger större effekt på rankingen än en nationell tävling. På samma 

sätt fungerar det även omvänt. Den som gör ett dåligt resultat på ett SM eller VM ”straffas” 

hårdare än den som gör ett svagt resultat på en nationell eller i en division 3-serie. 

Relativ viktning tar även hänsyn till hur många varv en tävling består av. Du får också ett större 
utslag 

på rankingen om Du spelat en tävling med många varv än en tävling med få varv. 
 
 

10. Jag spelade bangolf för tio år sedan och ska skaffa licens igen. Vilket HCP ska jag börja 
med? 

 
 
Svar: En nylicensierad spelare börjar alltid med 26-16-16, men detta gäller inte comebackande 

spelare. Den klubb som Du söker licens hos är skyldig att rapportera Din comeback till Svenska 

BGF:s 

kansli och manuellt sätta ett HCP på Dig. Nybörjare kan man bara vara en gång i livet. 
 
 

11. Men, om jag då gjort comeback och får ett jättelågt HCP när jag inte spelat på många 

år; hur ska jag då kunna hävda mig? 
 
 
Svar: HCP-Online-gruppen i Svenska BGF följer Dina resultat och kollar så att Du har hamnat rätt 

i systemet. Det är en betydligt större skada för bangolfens bästa om Du tillåts att spela i en 

nybörjarklass och tar alla priser en hel vinter för de som verkligen är nybörjare än om Du hamnat 

ett hack fel i HCP från början. Finns det belägg för att Du hamnat fel i HCP-sättningen så kan 

gruppen korrigera detta manuellt. 

 

Mer information om HCP-Online hittar Du på www.hcponline.se eller i 

Dokumentbanken på www.bangolf.se 

  


