
 

 
Leiðbeiningar við skráningu skorkorta til forgjafar  

 

 

Nýliðar fá byrjunarforgjöf 54 

 

Hægt er að skrá strax inn alla hringi á eigið svæði á golf.is, bæði til 

forgjafar eða ekki. Nóg er að leika 9 holur til að skrá skor. 

 

• Forgjöf leikmanns lækkar ef það nást a.m.k. 19 punktar á 9 holum 

eða a.m.k. 37 punktar á 18 holum. Ný forgjöf uppfærist sjálfkrafa á 

golf.is. 

 

• Engin hækkun er á forgjöf í fgj.flokkum 5 og 6 (26,5 – 54 í forgjöf). 

 

•   Leikmaður og meðspilari (ritari) kvitta síðan undir á skorkortið (ritari 

þarf síðan einnig að „kvitta“ rafrænt á golf.is svo skorkortið taki gildi. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
Leiðbeiningar við skráningu skorkorta til forgjafar  

ldu Kylfingar 

Skref 1: Skráðu þig inn á www.golf.is og skráðu þig á rástíma. 

 

Veldu flettihnappinn og veldu 9 eða 18 holur 
 

 
 

 

 

Að hring loknum ferðu á þína síðu á golf.is, smellir á Skrá skor 

 

 

 

 

 

 

                                                                  



 

 
Leiðbeiningar við skráningu skorkorta til forgjafar  

ldu Kylfingar 

 
 

Hafið í huga: 

• Tilkynntu meðspilurum í upphafi leiks að þú ætlir að leika til 

forgjafar. 

• Fáðu einn meðspilara til að halda utan um skorið þitt. 

• Þó skráningin sé einnig rafræn, þá eru golf- og siðareglurnar 

þannig að skrá skal skorið á skorkort og eiga til sönnunar um 

hringinn, dagsett og undirskrifað af leikmanni og ritara. 

• Fylgja skal golfreglum í hvívetna, og pútta út á öllum holum, nema 

þegar tekið er upp og skráð X á holuna. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Þá kemur upp listi yfir þá 

hringi sem á eftir að setja 

inn skor eða samþykkja af 

ritara (meðspilara). 



 

 
Leiðbeiningar við skráningu skorkorta til forgjafar  

ldu Kylfingar 

Skref 2: Skráðu árangur þinn 

• golf.is reiknar sjálfkrafa punktafjöldann m.við skorið 

• Ath. grunnforgjöf leikmanns er ekki endilega sú sama og vallarforgjöfin. Dæmi: karl með 36 í 

forgjöf sem leikur Mýrina fær 40 í vallarforgjöf. Þetta þýðir að leikmaður fær 2 högg í forgjöf á 

allar brautir nema fjórar erfiðustu, þar fær hann 3 högg í frádrátt (brautir 5 og 7 og þær sömu á 

seinni hring í Mýrinni). 
 

Forgjafarlækkun 

• Forgjöf leikmanns lækkar ef það nást a.m.k. 19 punktar á 9 holum 

eða a.m.k. 37 punktar á 18 holum. Ný forgjöf uppfærist sjálfkrafa. 
 

Þegar búið er að fylla inn skor á hverri holu og vista, þá fær valinn meðspilari sjálfkrafa tölvupóst 

með beiðni um að samþykkja hringinn. 
 

Nettóskor á holu Punktar 

2 högg yfir pari eða ekkert skor 0 

1 högg yfir pari 1 

Par 2 

1 högg undir pari 3 

2 högg undir pari 4 

Og svo framvegis  

 

Breyting forgjafar, hækkun, lækkun og gráa svæðið. 

Skili maður gildu skori með færri punktum en “gráa svæðinu” nemur eða skili engu skori, skal 

hækka EGA grunnforgjöf hans um 0,1 í forgjafarflokkum 1 til 4 og um 0,2 í forgjafarflokki 5. 

Skili leikmaður inn gildu skori með 37 punktum eða fleiri lækkar EGA grunnforgjöf hans um 

ákveðna tölu vegna hvers punkts umfram 36. Eftirf.  forgjafarflokkar ráða því hver sú tala er. 

 

Stableford punktar 

Stableford punktar eru veittir á 

eftirfarandi hátt miðað við 

nettóskor á hverri holu, þ.e. 

brúttóskor leikmanns að 

frádreginni forgjöf á hverri holu 

fyrir sig. 


