
Agenda TL 
möte 15 

maj 2019

• Presentation

• Tävlingsprogrammet 2019

• Checklista

• Samspel med kansli/shop

• Golfbilar 

• Betalningssätt

• Lägesförbättring

• Hur hanterar man avbrott i spel

• Övrigt

• Länkar



Före 
Tävling

• Läs på om tävlingsbestämmelserna, vad som gäller för 
din tävling, spelformer mm. 

• Stäm av med krögaren om de planerar något speciellt 
i samband med tävlingen, se till att informera om det 
via kansliet. 

• Fredag efter kl 12.00 finns lottningen i GIT - se över 
antal anmälda per klass samt summa att köpa priser för 
(75% av tävlingsavgiften)

•Räkna ut antal priser per klass (se sidan 6) och be 
kansliet skriva ut presentcheckar om ni väljer det till 
prisbordet

•Håll koll på väderprognosen för tävlingsdagen och läs 
på vad som gäller för avbrott i spel

•Ha en dialog med kansliet innan tävlingsdagen, vem 
som jobbar samt hur ni samarbetar under dagen

Krögaren: Tel. 08-754 36 31 info@partyline.se

Kansliet: sollentunagk@sollentunagk.se

mailto:info@partyline.se


Under 
Tävling

•Var på plats en timma innan första start

• Stötta kansliet, framförallt vid kanonstart

•Beroende på upplägg med krögaren, se till att 
informera om vad som erbjuds

•Agera starter och svara på frågor om regler och 
tävlingsform

• Stäm av med banpersonalen för att skapa dig en bild 
över banans dagsskick

•Hantera resultat efter avslutad runda, för KM även 
efter hål 9. Registrera i GIT

•Kolla upp speltempot i god tid, gärna vid hål 6. Åk ut 
med golfbilen.

• Fotografera gärna med mobilen från tävlingsdagen

•Vi bjuder tävlingsledare på fika och lunch, krögaren 
skriver upp er

•Dela ut priser efter varje avslutad klass

Kansliet: sollentunagk@sollentunagk.se

Domare: Kontakta Bertil Sköld eller Patrik Skoog vid 
knepiga regelfrågor

mailto:sollentunagk@sollentunagk.se


Efter
Tävling

• Sammanfatta några rader om tävlingen och skicka till 
kansliet tillsammans med foton

•Återkoppla till Tävlingskommittén om hur det gick, 
vad som fungerade bra eller mindre bra. 

Kansliet: sollentunagk@sollentunagk.se

Tävlingskommittén: vestlingl@gmail.com

mailto:sollentunagk@sollentunagk.se


TL
samspel 

med 
Kansli

• Kontrollera att uppgifter för TL 
stämmer i GIT/Min golf

• Tag kontakt med ev. sponsor senast 2 
veckor innan tävling

• TL får gärna vara med och lotta, stäm 
av med Patrik eller Lena

• Förbered prisbord (shopen eller 
sponsor) i god tid

• TL behöver bara kontakta GK, Pro och 
Rest vid speciella önskemål och då i 
mycket god tid.

• Kansliet ansvarar för att ta emot 
betalning och skriva ut scorekort



Antal priser 

Prisfördelning 

i % av totalt 

prisvärde 

Antal 

deltagare per 

klass

1 100 2-7

2 70,30 8-14

3 60, 30, 10 15-21

4 50, 25, 15, 10 22-28

5
42, 24, 17, 

11, 6
29-36

6
35, 23, 17, 

12, 8, 5
37-42

7
33, 12, 17, 

12, 8, 5, 3
43-49

8
30, 21, 16, 

12, 9, 6, 4, 2
50-eller fler

Prisfördelning



Golfbilar 2019
• Golfbilar – kontakta kansliet om TL vill ha tillgång till 

en bil

• För spelare krävs tillstånd (baserat på läkarintyg) för 
att använda persontransportmedel vid tävling.



Betalningsätt

• Kontant och kort i receptionen

• Swish

• Tävlingens namn skall stå i 
meddelandefältet



Lägesförbättring
• Om det regnat mycket inför tävlingen kan det vara bra 

med en tillfällig lokal regel om lägesförbättring. 
• Ett scorekort om syftet främst är att rengöra bollen 

från smuts och lera. 
• En klubblängd om det är mycket vattensjukt och svårt 

att hitta torra platser.
• Det tar längre tid med en klubblängd då det ska mätas 

hela tiden och ofta med drivern.



Lägesförbättring
Modell för Lokal Regel E-3 “När en spelares boll ligger på någon del spelfältet 
som klippts till fairwayhöjd eller lägre (eller ange ett speciellt område t.ex. ”på 
fairway på 6:e hålet”) får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att 
placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta 
lättnadsområde: 
••Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge. 
••Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten (ange lättnadsområdets 
storlek t.ex. en klubblängd, ett scorekort eller 15 centimeter) från 
referenspunkten men med dessa begränsningar: 
•• Begränsningar av lättnadsområdets läge: »»Får inte vara närmre hålet än 
referenspunkten och »»Måste vara på spelfältet. När en spelare fortsätter enligt 
denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och 
använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b(2) och 
14.2e. 
Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt 
enligt Regel 14.7a.” 



Avbrott i 
spel 



Avbrott i spel

• Tävlingsrond kan avbrytas om risk för spelares säkerhet föreligger som vid 
åska/blixtnedslag samt kraftigt regnoväder. Vid avbrott  i spel sker återsamling i 
klubbhuset för mer information.

• Följande signalsystem tillämpas med siren:

• En lång signal (t ex vid åska).
– Omedelbart avbrott i spelet
– Markera bollen och sök skydd 

• Tre korta signaler upprepade gånger (t ex vid kraftigt regnoväder). 
– Avbryt spelet och avvakta vidare 
– Markera bollen och sök skydd.
– Är spelet av hålet påbörjat,  avbryts spelet omedelbart eller hålet spelas färdigt utan 

dröjsmål. Spelet avbryts därefter.

• Två korta signaler upprepade gånger.
– återuppta spelet 
– återplacera bollen (får rengöras) 

• Regel 5.7. Avbrott i spelet. Återupptagande av spelet. 



Risk för blixtnedslag
• Hur avgör man att risk för blixtnedslag 

föreligger?

• Ska man avbryta så fort man hör muller 
på avstånd?

• Vissa spelare är känsligare än andra!



Avbrott till följd av regn

• Greenerna och området runt hålen är 
gränssättande 

• Man kan inte reducera antalet hål om 
ronden börjat spelas



Avbrott i spel
• Om tävlingen måste göra ett uppehåll så tänk på 

följande:
• Se till att signalera så att alla hål hör signalen, En lång 

signal (t ex vid åska) eller Tre korta signaler upprepade 
gånger (t ex vid kraftigt regnoväder).  

• Signalera på flera platser. Återsamla alla spelare i 
klubbhuset.

• Kontrollera radar bilderna på webben, YR.NO, DMI.DK 
och/eller SMHI.SE



Avbrott i spel
• Samla alla spelare. Informera spelarna om varför det har blivit 

uppehåll i tävlingen
• Säg att ni återkommer med mer information om t.ex. 15 minuter
• Ge information om status t.ex. var 15:e minut.

• När alla fakta är insamlade så diskutera i lugn och ro inne i tävlingsexpeditionen med tävlingsledare och ev. domare 
innan beslut tas. Sedan fattar ni ett beslut och håller fast vid det. 

• Innan beslut om återstart bör följande beaktas:  Målsättningen är alltid att genomföra alla tävlingar och klasser! Hur 
länge är det möjligt att spela (dagsljuset)? Hur många hål har sista bollen kvar att spela? När måste vi senast starta 
om? Om vi ser att det finns tid är det bättre att vänta lite extra, större chans till bättre väder och mindre risk för 
irritation bland spelarna.

• Låt aldrig spelarnas åsikter påverka beslut om återstart, ett sådant beslut (eller beslut om att annullera rond eller hel 
tävling) skall bygga på fakta med spelarnas säkerhet och sportslig rättvisa i första hand. 

• När tävlingen återstartas, meddela att om c:a 15 minuter så 
kommer tävlingen att återstartas, Se till att dom har tid att 
komma till respektive hål.

• Signalera på nytt att tävlingen återstartas; Två korta signaler 
upprepade gånger.



Om 
tävlingen 

måste 
avbrytas

• Påbörjad rond får inte förkortas efter 
det att tävlingen börjat.

• Antingen gör man ett uppehåll och 
tävlingen påbörjas senare eller så 
annulleras hela tävlingen

• Bryt inte tävlingen förrän hela 
tävlingen inte kan färdigspelas pga 
mörker

• Anmälningsavgifter och ev. erlagd 
greenfee återbetalas fullt ut genom 
receptionen i efterhand

• Vid sponsrad tävling avgör sponsorn 
vad som skall göras med priserna

• Om någon klass är färdigspelad så skall 
prisutdelning hållas för klassen och 
inget återbetalas för dessa klasser



Övrigt

• Hur gör vi tävlandet mer folkligt?

• Hur skapar vi stora KM till årets 
klubbhändelse?

• Kan man kontakta domaren om frågor 
kring tävlingsformer?

• 9-håls tävling för nybörjare för att 
komma igång med tävlandet, parspel 
med en medlem som spelat längre 

• Tävlingar som saknar tävlingsledare-hur 
gör vi?



Resurser

https://www.sollentunagk.se/Media/Get/298
3/lokala-regler-pa-sogk-fran-20190226-och-
tills-vidare.pdf

https://www.sollentunagk.se/Media/Get/297
7/tavlingsbestammelser-sogk-2019.pdf

https://golf.se/for-spelaren/regler--
handicap/regler/

https://golf.se/globalassets/tavling/2019-spel-
-och-tavlingshandboken.pdf

https://golf.se/for-klubben/regler--
handicap/spel-och-tavlingsinfobanken2/

https://golf.se/globalassets/regler-och-
handicap/sot-infobanken/lokala-regler-2019-
pa-svenska-till-sot-infobanken.pdf

https://www.sollentunagk.se/Media/Get/2983/lokala-regler-pa-sogk-fran-20190226-och-tills-vidare.pdf
https://www.sollentunagk.se/Media/Get/2977/tavlingsbestammelser-sogk-2019.pdf
https://golf.se/for-spelaren/regler--handicap/regler/
https://golf.se/globalassets/tavling/2019-spel--och-tavlingshandboken.pdf
https://golf.se/for-klubben/regler--handicap/spel-och-tavlingsinfobanken2/
https://golf.se/globalassets/regler-och-handicap/sot-infobanken/lokala-regler-2019-pa-svenska-till-sot-infobanken.pdf

