
 

 

TÄVLINGSLEDARE 

Internal 

Klubbtävling 
xx månad 201x 

Tävlingsledaren (TL) är ansvarig för genomförande av tävlingen och har ett övergripande opera-
tivt ansvar för att tävlingen genomförs på ett idrottsligt sätt inom ramen för Regler för golfspel 
och tävlingsbestämmelserna. 
 
Förberedelser 

Långt innan tävlingen  

- Kontrollera att regelkunnig medlem finns tillgänglig under tävlingsdagen 
 
Mellan anmälningstidens utgång och registreringstidens utgång 

- Återbud - Ta aldrig emot ett återbud - hänvisa till Min Golf  
 
Dagarna innan 

- Planera för prisutdelning - antal deltagare, pengar till priser, antal priser 
- Kontrollera om det finns något som ger anledning till Tillfällig lokal regel 
- Tillse att deltagarbrev (dvs information om spelform och tävlingsbestämmelser) finns upptryckta 
- Kontakta eventuell sponsor senast helgen innan tävling och kontrollera överenskommelse om speciella 

önskemål, leverans av priser etc görs. Om TL köper in priserna begär faktura på inköpet hos leverantören. 
- Följ löpande anmälningsläget och vid behov meddela sponsor 
- Informera sponsorn om exakt antal tävlande samt ungefärliga tider för prisutdelning 
- Se till att sponsor/priser finns tillgängliga vid prisutdelningstillfället 

 
Tävlingsdagen 

Var på plats i god tid före första start 
Hissa eventuell sponsor flagga, sätta ut sponsorskyltar etc 
Kontrollera med banpersonal:  

- Något annat som hänt under natten 
- Behov av lägesförbättring eller annat förtydligande om avvikelser på banan 

Kontrollera med Resultatinmatning  
- Fungerar inmatning och scorekortshantering  
- Säkerställ att bildskärmarna i restaurangen/entrén kan visa resultatlistan 

 
Förbered spelarmottagande:  

- Betalning av anmälningsavgift och kvitto 
- Deltagarbrev med tävlingsbestämmelser och ev Lokala Regler  

 
  



 

 

TÄVLINGSLEDARE 

Internal 

Klubbtävling (forts.) 
 

 
Under tävlingsdagen 

Kontrollera att spelet flyter. Använd bilen, börja på högsta hålnumret 
Tillse att mottagande av scorekort, registrering av resultat i GIT-systemet är organiserat 
Ta fram resultatlistor samt se till att dessa publiceras 

 
Om frågor gällande regler uppstår, finns en regelbok tillgänglig på klubben, tillsammans med annat 
material i pärm för ”Tävlingsledare”. Kan eventuella regelfrågor inte besvaras tag hjälp av kansliet om 
kunnig personal finns på plats eventuellt kontakta någon regelkunnig personal enligt listan i pärm. 

 
Avsluta tävlingsdagen 

Förbered och genomför prisutdelning  
Informera om att eventuella priser anskaffade i shopen får bytas (gäller bara storlekar) 
Tack till sponsor, domare, funktionärer, spelare och publik 
Avslutning - Välkomna tillbaka, säker resa hem 

 
Efter tävlingen 

- Resultatlista - avslutad, korrekt, rätt spelare markerad som vinnare vid särspel 
- Ta ner sponsorflaggor, skyltar etc. Återställ klubben till normal verksamhet. 

 
 
 
Ersättningar 

Tävlingsledare får 2 greenfee-biljetter per avslutad klubbtävling för förberedande tid som behövs läggas 
ner för tävlingen samt lunch, kaffe och dricka under tävlingsdagen. 
 
Ev starter, funktionärer och forecaddies får lunch, kaffe och dricka under tävlingsdagen. 


