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Checklista för Tävlingsledare 
 

Tävling:............................................................................................................. Datum.................  
Ansvarig TL …………………………………………………………………………………………………... Sign …………………..  
 

Före Lottningsdagen  
 

………. Tillse att rätt antal funktionärer är uttagna och meddelade  
 

………. Gör upp om arbetsfördelning inom Tävlingsorganisationen, såsom starters, 
expeditionsarbete eller forecaddies. Utse vilka som ingår i Tävlingsledningen.  
 

………. Verifiera att anmälningsuppgifter samt startförbud är korrekta i tävlings-GIT. Kontrollera 
att starthål är rätt angivet. Kontrollera att startavgifter är korrekt angivna.  
 

………. Uppdatera dig i det aktuella tävlingsbestämmelserna samt gällande lokala regler.  
 

.......... Kontakta receptionen och gör upp om lottning eller fixa det själv i Tävlingsledningen. Se 
till att ta kontakten i god tid. 
 

………. Kontakta domare (vid behov) för banbesiktning samt medverkan och/eller telefonjour. 
Domaren ingår alltid i Tävlingsledningen där domare finns  
 

………. Kontakta banchef (vid behov) för konstaterande av tillfälliga lokala regler samt 
uppsättning av banan för tävlingstillfället.  
 

………. Kontakta sponsor (om sådan finns), kom överens om prisutdelning, reklam och övriga 
aktiviteter.  
 

………. Kontakta Restaurangen och gör upp om utbud och öppettider. Använd framtagen 
blankett som finns på hemsidan eller i tävlingspärmen.  
 

………. Kontakta receptionen och gör upp om öppettider och arbetsfördelning. 
 

………. Kontakta Klubbchef om flaggplaceringsdokument (om sådant önskas). I regel tillämpar vi 
inte detta.  
 

………. Gör upp en lista med kontaktuppgifter på personer du kan behöva kontakta för frågor 
som kan dyka upp.  
 

………. Köp in priser till prisbord 
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Lottningsdagen  
 

………. Genomför lottning i tävlings-GIT.  
 

………. Granska startlistan, gör eventuella justeringar – gästbollar, familj, juniorer etc.etc. Gå 
igenom anmälda önskemål om t.ex. tidig start, start i närhet av annan spelare och 
justera.  
 

………. Kontrollera att startlistan publicerats på www.golf.se. Gör upp med receptionen om 
utskrift av scorekort och startlistor dagen före tävlingen. På detta vis blir HCP så aktuellt 
som möjligt.  
 

…….… Identifiera gäster, vardags- & non residencemedlemmarför eventuell beräkning av 
greenfee.  
 

………. Justera startförbudstider i tävlings- GIT till normalt 30 min före och efter tävling. Tänk 
på särskilda regler vid Shotgun-start. 

 
 

Mellan Lottnings- & tävlingsdagen  
 

………. Besiktiga banan tillsammans med domare (vid behov)  
 

………. Kontrollera gällande lokala regler och upprätta eventuella tillfälliga lokala regler för 
tävlingsdagen. Viktigt vid dåligt väder då lägesförbättring kan behövas.  
 

………. Skriv Spelar-PM samt starterbrev för tävlingen samt kopiera upp rätt antal (spelar-PM = 
antal deltagare/lag, starterbrev = 1). Mallar finns på hemsidan under kommitté tävling.  
 

………. Ta beslut om ev. inköp av förfriskningar på banan. Kan vara drycker, energitillskott etc.  
 

.......... Om särspel skall tillämpas, utse särspelshål.  
 

………. Se till att växelkassa finns tillgänglig. Även poletter till driving range om shopen inte 
öppnas i tid. 
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Tävlingsdagen  
 

………. Kom i tid, minst 60 minuter före första start! 
  

………. Uppdatera HCP i GIT.  
 

………. Bestäm eventuella tillfälliga lokala regler för tävlingen. Om domare finns utsedd så 
rådgör med denne. Viktigt vid riklig nederbörd, ta fram TL-instruktionen.  
 

………. Sätt upp prisbordet.  
 

………. Bocka av betalda anmälningsavgifter och tävlingsgreenfee på en förberedd startlista. 
Tävlande som vill betala med kort hänvisas till shop. Kvitto skall uppvisas för 
utlämnande av scorekort.  
 

………. Mata löpande in spelarnas inlämnade resultat i GIT. Säkerställ att Leaderboard 
fungerar (se separat instruktion).  
 

………. Före användandet av golfbil, kontrollera laddning. Observera körkortskravet!  
 

………. Bevaka starten och använd golfbil för att följa tävlingen på banan. Viktigt att tillse att 
speltempo följs. Om möjligt, använd starter. TL-instruktion och allmänna 
tävlingsbestämmelser finns i TL-pärmen och på hemsidan som hjälpmedel.  
 

………. Tag bilder för publicering på hemsida och sociala medier 
 

………. Gör en extra kontroll i GIT, avsluta tävlingen och fastställ resultatlistan.  
 

………. Genomför prisutdelning. Normalt för varje klass när den är klar.  
-  Om det finns sponsorer till tävlingen, se till att tacka dessa 
-  Låt sponsorer och segrare komma till tals 
-  Ta hand om ev. överblivna priser. Placeras i skåpet i tävlingsexpeditionen 
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Efter tävlingen  
 

………. Upprätta ekonomirapport för tävlingen och lämna till kansliet med kopia till TL-
pärmen. Överblivna pengar lämnas till kansli eller shop.  
 

………. Skriv ut Resultatlista och sätt upp på anslagstavla vid shopen.  
 

………. Scorekort läggs i låda på golvet under disken i tävlingsexpeditionen. 
  

………. Återlämna golfbil. Vid fel eller brister på golfbil, meddela omgående shopen.  
 

………. Sponsormaterial och övrigt, för tävlingen uppsatt material tas ner.  
 

.......... Hantera ev uteblivna tävlande i enlighet med GGFs riktlinjer (se TLpärmen) 
  

………. Flagga halas och hängs vid behov upp för torkning.  
 

………. Stäng och lås om dig, tävlingsexpedition, bilgarage etc.  
 

………. Återställ TL-utrustning som du själv skulle vilja finna den.  
 

………. Fyll i bif. Tävlingsrapport och lämna i TL-pärmen.  
 

………. Skriv en kort text om tävlingen och skicka till kansliet för publicering tillsammans 
med de bilder du tagit. 
 

………. Städa efter dig där du vistats, inget onödigt lämnas kvar.  
 

 
 
När allt är över – åk hem och koppla av!  
Tack för din insats! 
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Tävlingsrapport – Förbättringar  
 

Tävling: ……………………………………………………….  
Datum: ……………………………………………………….  
Upprättad av: ………………………………………………………  
 
Positiva erfarenheter av tävlingen  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Negativa erfarenheter av tävlingen  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Förbättringsförslag  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 


