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1 Literaturöversikt 

Följande litteratur kan vara till stöd  vid genomförande av våra tävlingar: 

• Den här skriften ”Instruktioner för Lottare” 

• Instruktion för spelledare Nacka GK Veteraner 

• Amatörregler finns på Svensk Golf, se här 

2 Bra att tänka på innan du börjar 

2.1 Singelspel – ta hänsyn till spelarnas olika önskemål 

Här ska du skapa startlistan innan du börjar ”möblera om” i bollarna för att tillgodose 

spelarnas önskemål om att inte gå i samma boll som sin sambo, samåkning, etc. Här kan 

enskild spelare flyttas mellan bollarna. 

När man får önska sen-/tidig start tar systemet hänsyn till detta när startlistan skapas så kolla i 

anmälningslistan om de önskat att starta tidigt eller sent innan du flyttar en spelare så du 

tillgodoser deras önskemål så långt det är rimligt. 

Om det medges ”fritt val av tee” hanteras det automatiskt av systemet. 

Du hanterar alla ändringar i startlistan, sedan publicerar du den. 

2.2 Parspel – ta hänsyn till spelarnas olika önskemål 

Här får du ”möblera om” i två steg: 

 Efter att du beräknat lag gör du justeringar i lagsammansättningen, t.ex. tar hänsyn till 

att inte spela i samma lag som sin sambo.  

Därefter skapar du startlistan och möblerar om i bollarna för att tillgodose spelarnas 

önskemål om att inte gå i samma boll som sin sambo, samåkning, etc. Här kan bara 

hela lag flyttas mellan bollarna. När man får önska sen-/tidig start tar systemet hänsyn 

till detta när startlistan skapas så kolla i anmälningslistan om de önskat att starta tidigt 

eller sent innan du flyttar en spelare så du tillgodoser deras önskemål så långt det är 

rimligt. Om det medges ”fritt val av tee” hanteras det automatiskt av systemet. 

Därefter publicerar du startlistan. 

2.3 Meddelande ”Ta ut spelare” 

Om du under arbetets gång uppmanas att ”Ta ut spelare” för att komma vidare eller inte får 

med dig alla spelare in i startlistan (kan hända vid t.ex manuella anmälningar) så gå till fliken 

ANMÄLNINGAR och tryck på Ta ut spelare under Åtgärder. Om du har spelare i det högra 

fältet väljer du  och sedan sparar. Om det inte finns några spelare i högra 

fältet så sparar du ändå (en bugg i systemet). 

 

3 Efter att anmälningstiden gått ut. 

Innan ni lottar kolla med tävlingsledare om det kommit in förändringar som inte framgår av 

anmälningslistan i GIT. 

Fråga också vilka bollar tävlingsledare vill gå ut i, inte viktigt att någon går ut i första 

bollarna, det finns alltid någon ordningsman som kan ta emot korten. Bättre att dom hjälper 

varandra att få iväg spelarna, kan vara knepigt ibland på slutet om det är många avhopp. 

https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/amatorregler/
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3.1 Hitta rätt tävling i GIT 

Gå till GIT Tävlingsmodul och logga in. 

 

 
 

Välj TÄVLING. 

 

 
 

Välj aktuell Säsong och Kategori ”Veteraner”. 

Sök upp aktuell tävling och klicka på den.  

http://gittour.golf.se/login.aspx
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3.2 Hantera ev. Ej kvalificerade 

Klicka på fliken ANMÄLDA. 

 

 
 

Om du har anmälningar där spelaren inte anses kvalificerad för tävlingen syns det i 

Spelaröversikten. 

 

 
 

Klicka på Ej kvalificerade och du får upp listan på de som inte anses kvalificerade. 
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Klicka på spelaren. 

 
 

I exemplet ser vi att spelaren inte har Nacka GK som hemmaklubb. Om du bedömer att 

spelaren har rätt att delta måste du ge spelaren dispens. Det gör du på följande sätt: 

Kontrollera spelarens hcp om tävlingen består av flera klasser. Tryck därefter på Status. 

 

 
Välj rätt klass och ge dispens med en Notering. Tryck på Spara och spelaren går in som 

godkänd deltagare. 

(Du kan ta bort dispensen genom att ta upp spelaren igen och RADERA DISPENS.) 
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3.3 Uppdatera ev. handicap-förändringar sedan anmälan 

 

 
 

Klicka på Uppdatera anmälningar under Åtgärder. 

 

 

 
 

Tryck på NÄSTA och du får upp ev förändringar som finns.  

 

Om inga ändringar finns får du upp en ruta med texten INGA UPPDATERINGAR FUNNA, 

stäng den rutan och du är klar. 
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Om det finns förändringar får du upp något liknande detta: 

 
 

Om ändringar finns så är vi bara intresserade av ev. hcp-förändringar sedan man anmälde sig 

så välj Uppdatera endast handicap och tryck på NÄSTA. 

Tryck på KLAR och ev. uppdateringar har genomförts. 
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3.4 Skriv ut anmälningslistan 

För att säkerställa att du har en kopia på anmälningarna om något skulle gå fel i senare 

hantering gör du så här: 

 

Välj Anmälningar under Listor och du får upp alla anmälningar. 

 

 
 

Tryck på  för att välja de kolumner du vill ha med. När du är nöjd tyck på   för att 

skapa en excel-fil som du kan skriva ut. 

 

 
 

välj SKRIV UT (om du har en printer ansluten till din dator) eller CSV (då kan du spara den 

som Excel-fil. Att välja EXCEL verkar inte fungera alla gånger). 

Nu har du en lista på alla anmälda och dessutom har du uppgift på vilka som vill starta tidigt 

respektive sent.  
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3.5 Skapa lag i lagtävling 

3.5.1 Endast individuell anmälan 

När du har en tävling där spelarna inte har möjlighet att anmäla sig som lag utan alla har 

anmält sig individuellt, dvs när vi i anmälan har krävt individuell anmälan. 

 

Om du har lag som ej är kvalificerade innan du skapat lag beror det på att du snabbanmält en 

person på felaktigt sätt. Då ska du radera laget – personen finns kvar som anmäld och du 

fortsätter med att beräkna lag. 

 

Under fliken Anmälda väljer du Beräkna lag under Åtgärder 

 

 
 

Här väljer du antingen Fri lottning eller Samma genomsnittlig Handicap beroende på vad 

tävlingsreglerna föreskriver.  

(OBS att laglottningen inte tar hänsyn till ev. önskemål om sen eller tidig start. Det sker vid 

lottning av starttid. Du har nu fått: 

 

 
Om du får lag som ej är kvalificerade efter att du skapat lag beror det på att laget inte 

innehåller tillräckligt många spelare. Då får du flytta om spelare så du får godkända lag, t.ex. 

skapa flera tremannalag när du egentligen bara ska ha fyrmannalag. OBS att om du lottat med 

likvärdig hcp gäller det att byta ut spelare med ungefär samma hcp för att få så liten påverkan 

som möjligt på lagens spelstyrka. 

 

Om du inte har några Ej kvalificerade så trycker du på Godkända deltagare och du får upp 

lagsammansättningarna. 
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Lottningen kan göras om flera gånger om du vill men kom då ihåg att alla lag raderas och nya 

lag skapas vilket medför att du får göra om proceduren med att ta hänsyn till tidig/sen starttid 

om du redan gjort det. 

 

För partävlingar med max två deltagare per lag medger vi möjlighet att ange önskemål om 

tidig/sen start. Det betyder att du manuellt får justera lagen så att inget lag samtidigt 

innehåller spelare med önskemål om både sen och tidig starttid. OBS att önskemålet endast 

syns i anmälningslistan (som du förhoppningsvis skrivit ut – annars är det dags att göra det). 

Starta med att modifiera lag med hänsyn till tidig/sen start.  

 

När du har en lagsammansättning som ser hygglig ut är det dags att ev. göra andra manuella 

justeringar. Hänsyn till samåkare får du göra efter att du skapat startlistan – där kan du flytta 

lag mellan olika tider så samåkare startar i närheten av varandra. 
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3.5.2 Justera lag 

När du vill justera lagen manuellt väljer du det första laget som du vill justera. 

 

 
 

Under Medlemmar ser du medlemmarna i laget. Välj en eller flera i laget som du vill flytta 

och dra den till Tillgängliga. Välj sedan Spara och ta upp nästa lag som du vill modifiera – 

där flyttar du över den spelare du vill flytta ut till Tillgängliga och flyttar in den spelare du 

vill från Tillgängliga till Lag och sparar. Sen fortsätter du så tills du är nöjd. 

Härifrån går du nu till att skapa startlista. 

 

3.5.3 Endast laganmälan 

När du har en tävling där alla har anmält sig i lag, dvs när vi i anmälan kräver laganmälan. 

Då har du redan lagsammansättning och ska inte göra Beräkna lag utan går direkt till skapa 

startlista. 

 

3.5.4 Blandad lag- och individuell anmälan 

I anmälan erbjuds spelarna att anmäla antingen som lag (då anmäls båda spelarna samtidigt) 

eller som enskild anmälan. 

Då ska du skapa lag av de enskilt anmälda. 

Under fliken Anmälda väljer du Beräkna lag under Åtgärder 

 
Genom att bocka i ”Bevara existerande lag” så kommer de som anmält sig individuellt att 

lottas ihop och de som anmält sig i par kvarstår som par. 
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OBS att detta bara går att göra en gång. Om du inte blev nöjd med de som lottades får du 

manuellt göra ändringar i de lagen – se ovan hur du gör då. 

 

3.5.5 Lagtävling med mer än en klass 

Om du har mer än en klass i lagtävling så funkar inte lottningen varför tävlingen har satts upp 

med endast en klass.  

Du gör lottningen som ovan och när du är nöjd med lagen måste du skapa ytterligare klasser 

under Inställningar. När du gjort det kommer lagen automatiskt att placeras in i rätt klass(er). 

OBS att du inte kan gör så i en partävling med herr- och damklass, då är det manuell 

hantering som gäller rakt igenom. 

 

3.6 Skapa startlista 

3.6.1 Undantag Tee 

VK har bestämt att för tävlingar där valfri tee inte medges spelar H60-74 från gul tee och H75 

och uppåt samt D60 och uppåt spelar röd tee med undantag för KM där H60-69 spelar gul tee, 

H70-79 spelar blå tee och H80 spelar röd tee. 

Vid tävlingar med valfri tee kan herrar välja från gul till röd tee och damer från gul till orange 

tee. 

Om det finns spelare som har dispens att spela en kortare bana än vad åldersklassen 

föreskriver så ska du som lottare justera tee efter lottning av starttid. 

Damer som fyllt 70 år har rätt att spela orange tee om de vill. Då får du som lottare justera tee 

efter lottning av starttid. 

3.6.2 Undantag klassvis lottning 

För att kunna tillgodose möjligheten att önska tidig/sen starttid lottas alla tävlingar förutom 

KM som en klass, oavsett om det finns två eller flera klasser. Det som beskrivs nedan 

omfattar inte KM-tävlingar som lottas klassvis utan möjligheter att välja starttid. Dag två 

lottas dessutom med omvänd ställning efter dag 1. 

 

3.6.3 Lottning av startlista 

För att lotta en startlista går du till fliken STARTLISTA. 
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Där väljer du Skapa inställning under Åtgärder. Du får då en fråga om uppdatering av 

anmälningarna. 

Om systemet ber dig Ta ut spelare så går du till fliken ANMÄLNINGAR och väljer Ta ut 

spelare under Åtgärder. Det enda du ska göra är att SPARA och gå tillbaka till fliken 

STARTLISTA och fortsätta att skapa startlistan. 

 

 
Välj JA för säkerhets skull (du har ju gjort det tidigare, se 3.3 Uppdatera ev. handicap-

förändringar sedan anmälan). 

 

När ev. uppdatering är klar kommer du till steg 1 av 3: 

 

 
Välj Löpande start eller Kanonstart och tryck på nästa. 

 

Har du valt kanonstart ser det ut så här (steg 2 av 3): 

 

 
Ange Starttid och Antal spelare per boll (singelspel) eller Lag per boll (lagspel) och tryck på 

Nästa. 

 

Har du valt löpande start ser det ut så här (steg 2 av 3): 
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Ange Minuter mellan varje boll och Antal spelare per boll (singelspel) eller Lag per boll 

(lagspel) och tryck på Nästa. 

 

 

I båda fallen, kanonstart och löpande start, kommer du till steg 3 av 3: 

 

 
 

För alla tävlingar, förutom KM, väljer du Sortera tillfälligt,…. som då tar hänsyn till ev. 

önskemål om sen/tidig starttid. 

 

Tryck på Spara och du kommer tillbaka till fliken Startlista med alla inställningar klara för att 

skapa en startlista. 
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Välj Skapa startlista under Åtgärder. 

 

 
 

Du får då en startlista som du kontrollerar och modifierar så den tillgodoser önskemål om 

samåkning osv. 
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3.6.4 Redigera startlista 

 

 Välj Redigera startlista under Åtgärder. 

 

 
 

Nu kan du flytta enskild spelare vid singelspel eller lag vid lagspel till de bollar du vill att de 

ska spela i. När du är klar väljer du Spara. 

Du kan flytta spelare eller lag utan att gå via ”högersidan” – du kan då få 5- eller 6-bollar, det 

är helt ok under redigeringen och underlättar att se vad man gör.  

OBS! När du flyttar lag från se då till att laget lägger sig före eller efter laget i den boll du 

flyttar till, inte mitt emellan de två spelarna. Annars blir startlistan otydlig. 

 

Det är ingen enkel uppgift att åstadkomma ett jämnt spelfält det kan bli nödvändigt att tulla 

lite på tidiga och sena start-önskemål. 

1. Kontrollera därför först att ingen hamnat helt galet. 

2. Kontrollera sedan att sambo och par dvs samåkande startar inom rimligt tidsintervall 

men ej i samma boll, såvida det inte finns särskilda skäl. 

3. Gör slutligen en övergripande kontroll av att bollarna är någorlunda jämnt fördelade 

med hänsyn till förmåga att hålla jämnt speltempo. Detta kan man se bättre om man 

skriver ut startlistan på ett dokument. 

 

En boll med fyra 30+ handikappare slår med normalt spel mer än 40 slag mer än en  

fyrboll med i snitt 20 i handicap. Detta innebär att 30+-bollen  behöver 30 minuter 

längre tid för rundan om dom inte väljer att stressa iväg sina slag med sämre resultat som  

följd.  

Nu har du din slutliga startlista. 
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3.6.5 Skriv ut startlista 

 

 
 

Välj  för att skapa en startlista på papper. 

 
Välj Startlista stående och tryck på NÄSTA. 
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Väl Starthål, Teenamn, Lagnamn(endast vid lagtävling), Klassnamn, Spelhandicap och tryck 

på NÄSTA så skapas ett word-dokument med startlistan. 
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3.6.6 Publicera startlista 

När du är nöjd med startlistan ska den publiceras på Min Golf. 

 

 
 

Välj Publicera startlista under Åtgärder. 

 

 
Välj Skicka e-post och Publicera nu och tryck SPARA. 

OBS! Logga in på min golf och kontrollera att startlistan har publicerats. 

Kopiera startlistor på papper och anslå på klubben. 
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3.6.7 Maila ut info om betalning 

Under fliken ANMÄLDA väljer du Skicka e-post/SMS under Åtgärder. 

Välj att skicka till alla och skriv in din text. Glöm inte ange vilket nummer de ska swisha 

anälningsavgiften och hur mycket. 

 

3.6.8 Justera tid för startförbud 

Om du känner att antalet bollar inte kommer att öka kan du redan nu justera tiden för 

startförbud under fliken INSTÄLLNINGAR och nere till höger STARTFÖRBUD. 
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4 Mellan lottning och speldagen 

Vanligt att spelledare får avanmälningar och efteranmäningar. 

Det är OK att justera startlistan genom att Ta bort, Lägga till eller Byta ut spelare.  

OBS ändra aldrig annonserad starttid för en spelare utan att vidtala vederbörande. 

Om du vill att den nya startlistan ska skickas ut via mail till deltagarna så måste du publicera 

den igen efter ändring. Startlistan i sig syns direkt på min golf, utan ny publicering, om någon 

går in på Min Golf. 

 

Om du får avanmälningar radera dessa i anmälningslistan under fliken ANMÄLDA. 

Om du får nya anmälningar läggs dessa till via Snabbanmälan under fliken ANMÄLDA. 

Om detta påverkar lagsammansättning så justeras lag enligt 3.5.2 Justera lag.  

Kontrollera och justera därefter startlistan, se 3.6.4 Redigera startlista.Redigera startlista 

5 Speldagen. 

Om en tävlande har förändrat sitt hcp mellan lottning och speldagen så justerar 

tävlingsledningen scorekortet så att vederbörande spelar på rätt handicap vid sin egen 

bokföring. 

Vid registrering av score görs en kontroll av ev. ändringar och uppdatering sker. 

 

Kontrollera så fort som möjligt, medan spelarna är kvar, att score-korten är läsbara och 

undertecknade.  

 

5.1 Registrering av resultat 

Logga in på GIT tävlingsmodul och sök upp tävlingen, se 3.1 Hitta rätt tävling i GIT. 
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Väl fliken RESULTAT och välj Öppna för scoreinmatning under Åtgärder. 

 

OBS! Om du har en Rumble så finns det 4 ronder. Öppna då alla ronder för scoreinmatning. 

 

Du får då frågan: 

 
Välj JA (då tar du hand om de som förändrat sin hcp mellan anmälning och speldag). 

Se 3.3 Uppdatera ev. handicap-förändringar sedan anmälan 

 

När detta är klart kommer du till: 

 

 
Välj JA. 
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För varje klass öppnnar du Komplett lista. 

 

 
 

Öppna upp en spelare, eller lag, i taget genom att klicka på namnet. 

 

 
 

Fyll i resultat för varje hål enligt score-kort. När du kontrollerat inmatningen tryck på SPARA 

och ta upp nästa spelare i ordning. Om spelaren vid poängbogey har ”streckat” hålet så matar 

du in en nolla. 

Om du har mer än en klass så öppnar du Komplett lista för den klassen och registrerar 

scorerna för alla deltagare där också. 

När du registrerat allas scorer klickar du på för att komma tillbaka till fliken 

RESULTAT.  

Om spelaren inte fullföljt tävlingen eller inte kommit till start kan du trycka på  

och ange orsak följt av SPARA. 
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Nu har du en resultatlista för varje klass. Välj  för att producera resultatlista i 

word-format. 

 

 
 

Välj Resultatlista (spelare) och tryck på NÄSTA. 
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Välj Spelklass A-klass, Klubbnamn, Särskiljning (kort), Spelhandicap, Klass och tryck på 

NÄSTA. 

Om du har mer än en klass får du göra om proceduren en gång per klass. 

 
Tryck på LADDA NER. 
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Tryck på OK så öppnas resultatlistan i Word. Spara ner resultatlistan på datorn och skriv ut 

den. 

 

 
Tryck på KLAR så kommer du tillbaka till fliken RESULTAT. 

 

5.2 Publicera resultatlista 

Kontrollera resultatlistorna så de är ok. Är det något fel så öppna Komplett lista och redigera 

scoren. Du får då ta ut ny resultatlista. 

 

Nu ska du publicera resultatet på Min Golf. 

Detta gör du genom att klicka på Stäng scoreinmatning under Åtgärder. 

 

 
Tryck på JA. 

(Om du efter att du stängt scoreinmatningen upptäcker eller misstänker att du har något fel i 

scoreinmatningen kan du välja Återöppna scoreinmatning under Åtgärder och rätta.) 

 

Kontrollera på Min Golf att resultatlistan är publicerad. 
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5.3 Justera hcp 

Om tävlingen är hcp-grundande ska du justera hcp. 

 

 
Välj Justera handicap under Åtgärder. 

 

5.4 Informationssäkring. 

Linda in score-korten i en resultatlista sätt ett gummiband om och lämna till Receptionen. 

Anslå resultatlistan på Veteranernas anslagstavla. 

 

5.5 Running Eclectic 

Om tävlingen omfattas av running eclectic är det dags att uppdatera resultatet där. 

 

 
Tryck på Ej överfört under Status i Order of Merits. 
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Tryck på ÖVERFÖR. 

 

 
Tryck JA och upprepa det för nästa klass om du har flera klasser. 

 

 
När allt är överfört är det dags att gå till modulen Order of Merits. 
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Välj ORDER OF MERITS 

 

 
Här väljer du den OoM som är aktuell. 

 
Välj Score per hål under Listor  
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Exportera till Excel för manipulering av det hcp man får tillgodoräkna sig. I OoM räknas 

antingen brutto eller full netto beroende på hur OoM är uppsatt. Vill man nyttja någon 

procentsats att tillgodoräkna så måste OoM sättas upp som brutto och därefter får man ta ut 

resultatfilen och manipulera resultatet i excel. 

OBS att om någon spelare under eclectic-perioden får förändrat hcp så hen byter grupp så 

kommer hen att finnas i båda grupperna men då tar systemet inte hänsyn det sammanlagda 

resultatet utan det får hanteras manuellt i excel-filen. 
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6 Avbrott i tävlingen beroende på ex. vädrets makter. 

Normal hantering av tävling vid avbrott pga åska är att tillfälligt stoppa tävlingen, 

och därefter återstarta när det är OK för vädret. 

Detta förfarande kräver normalt tillgång till banan betydligt längre än vår tillgängliga tid. 

Vilket betyder att om vädergudarna sabbar tävlingen allt för mycket blir vårt alternativ att 

bryta tävlingen. 

 

7 Om tävlingen måste brytas vad gäller? 

Enl. spel och tävlingshandboken är det inte tillåtet att efter det att ronden startats göra 

förändringar av antalet hål som skall spelas. 

Våra tisdagstävlingar är dock att betrakta som ett gränsfall till sällskapsspel. 

Om representanter från Veterankommitten är med på noterna kan följander göras. 

Förkorta tävlingen till så många hål som samtliga spelat alt. annullera hela tävlingen om ex. 

inte alla startat eller om färre än 9 hål spelats. 

 

8 Hur hantarar man en förkortad tävling i GIT. 

Gå till Ronder och format under INSTÄLLNINGAR och ändra antal hål i tävlingen till det 

antal hål som den förkortade tävlingen får omfatta, t.ex 1-14. 

 

I scoreinmatningen registrerar du scorer för de hål den förkortade tävlingen omfattar. Om du 

innan beslut om förkortning har angivit scorer för de som nu inte ingår behöver du inte ta bort 

dessa, de hålen tas bort automatiskt när du kortar tävlingen i Ronder och format. 

Därefter gör du på samma sätt som om tävlingen omfattade 18 hål, dvs stänger 

scoreinmatning och producerar resultatlista. 

 

OBS att en förkortad tävling inte kan vara hcp-grundande så du får inte justera hcp. 

 

 


