
 

 

STARTER 

Internal 

Tävling 
xx månad 201x 

Starters har en mycket viktig funktion för att kunna genomföra tävlingen. Starters är tydliga re-
presentanter för RåGK och har stor påverkan hur deltagarna uppfattar arrangemanget. 

 
Varje boll ska starta på den tid som angetts i startlistan. Startordningen enligt startlistan gäller. Meddela TL om 
starten av någon anledning blir försenad. Vid försenad ankomst mellan 45 sek-5 minuter utgår 2 slags plikt. Efter 5 
minuter är spelaren diskvalificerad. 
 
Hälsa spelarna välkomna och dela ut scorekort och ”pace of play” till spelarna och spelaren i varje boll som startar 
först ska ha en bollnummerbricka som ska fästas på dennes bag och vara väl synlig.   
 
Påminn spelarna om följande:  

- Byte av scorekort 
- Tävlingsregler, - bestämmelser och lokala regler 
- Max antal klubbor och avståndsmätare (endast avstånd, ej höjdskillnad och vind) 
- Att annonsera bollmärke och identifieringsmärkning  
- Lägga tillbaka torvor och att laga nedslagsmärken och att ”care for the course” annars kan komma att 

tillgripas. Gäller även par 3-hål. 
- Att någon av deltagarna i bollen bör medföra klocka och informera att mobiltelefon får utan att avge ljud 

användas som tidtagarur 
 
Informera deltagarna om: 

- hur domare kan tillkallas vid tveksamheter på banan, om domare ej kan nås vid det specifika tillfället upp-
mana att spela alternativ boll.   

- vad som gäller vid avbrott i spelet, regel 6-8b.  
- spela provisorisk boll om de är det minsta osäker på om bollen kan hittas 
- återlämna bagbricka vid slutet av dagen i samband med scoreinlämning 

 
Följ deltagarna till rätt tee och stå på en sådan plats att du kan se om någon peggar upp för långt fram. Om detta 
inträffar ska du göra deltagaren uppmärksam på saken innan denne hinner slå ut. 
 
Kalla upp deltagarna en och en för att starta spelet. Se till att det är tyst och stilla. Presentera; 

Välkomna till tee är boll, match X (nr). 
På tee (deltagarnamn) från (deltagarens hemmaklubb), varsågod! 

Kontaktpersoner: 
Tävlingsledare   XXX  
Distriktsdomare XXX 
Domare XXX  
 
För kontakt med ovanstående ring kansliet 046-820 15 


