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När Åtgärd 

Innan 

anmälningstiden gått 

ut (söndag 09:00) 

Notera alla önskemål du fått och godkänt, till exempel spelare som 

vill gå i samma boll eller spela från annan tee än standard. 

 

Söndag -- måndag Lotta tävlingen och kontrollera att H75+ får röd tee om de inte valt 

annan. Kontrollera att eventuella andra avvikelser som du godkänt 

gått in. 

Maila ut info om tävlingsregler samt betalning via Swish. 

Var beredd att ta emot avbokningar och ev. efteranmälningar. 

Justera i så fall startlistan. 

 

Måndag Kontrollera via min golf eller på annat sätt att Startlistorna verkar 

OK. 

Publicera startlistan senast 12:00. 

På Klubben: Skriv ut scorekort och tre startlistor, be kanslipersonalen 

om hjälp.  

Kolla med personalen om banan är i normalskick, ev. omfattande 

skador som inte är markerade kräver kanske lättnadsregel för 

tävlingen se Tävlingsregler (skador) på hemsidan. 

Kontrollera betalningar via Swish. 

 

Tisdag morgon Var på plats senast ½ timme före start.  

Dela ut scorekort och ev. tävlingsinformation till deltagarna. 

Kontrollera att alla har betalat. 

Var beredd på att göra ommöbleringar i bollarna när någon inte dyker 

upp. Fyll nu eller senare i dokumentet "Redovisning av veteranernas 

tisdagstävling" 

Håll koll på tiden när sista bollen hålar ut, för speltemporedovisning. 

Bokning och betalning av golfbil hanteras av receptionen. 

 

Tisdag efter tävlingen Inmatning av resultaten görs normalt i datorn uppe på loftet ovanför 

köket. Efter inmatning syns resultaten automatiskt på Min Golf. 

Stäng scoreinmatning. 

Justera handicap om tävlingen är handicapgrundande. 

 

Fyll i Tävlingsredovisningen. 

 

Regelfrågor Om det uppstår frågor om regler eller regeltvister. Konsultera någon 

regelkunnig. Om det råder osäkerhet om vad som gäller avvakta med 

besked tills frågan är utredd. Ta emot frågan, notera spelare, markör 

och vilket hål, behåll scorekortet för aktuell spelare tills frågan är 

utredd. 

 

Om ”regelfrågan” kan påverka resultatet för de sex bästa 

placeringarna så avvakta med att avsluta tävlingen. 

 


