
Manual för tävlingsledare – Dåligt väder! 
  

För att underlätta för tävlingsledare vid dåligt eller misstänkt dåligt väder bör följande 

beaktas: 

 

• Följ noggrant väderleksrapporter kvällen innan tävling 

• Vid misstanke om mycket regn och om banan redan är våt så använd gärna 

lägesförbättring på den finklippta delen av banan, inte minst för att kunna torka bort 

jord från bollen (förslag på text finns i tävlingsledarpärmen och på hemsidan under 

”Tävling” och ”Material tävlingsledare”). Pluggad boll på hela spelfältet finns numera 

i regler för golfspel sedan 2019 och gäller därmed alltid hos oss. 

• Vid misstanke om avbrott i spel före tävlingsstart. Ta fram det inplastade infobladet 

om vad som gäller (signaler med siren etc.). Sätt upp det synligt vid 

tävlingsexpeditionen och informera spelarna. 

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 åtminstone på följande platser; Fairway på hål 6, 9;ans Green, 13:e tee samt 

15:e tee. Återsamla alla spelare i klubbhuset. 

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

• Kontrollera även appen Blixtvakt som finns på datorn, den visar blixtar i realtid 

• Informera spelarna om varför det har blivit uppehåll i tävlingen 

• Säg att ni återkommer med mer information om 15 minuter 

• Ge information om status var 15:e minut. 

 

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. 

• Om någon/några spelare väljer att avbryta tävlingen, se till att matcha ihop bollar på 

lämpligt sätt om tävlingen fortsätter. 

• När tävlingen återstartas, meddela att om c:a 15 minuter så kommer tävlingen att 

återstartas, Se till att spelarna har tid att komma till respektive hål. 

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

 

 

Om tävlingen ej går att starta eller måste avbrytas på grund av dåligt väder så gäller följande: 

 

• OBS! Påbörjad rond (18 hål) får inte förkortas efter det att tävlingen börjat. 

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

tävlingen (eller ronden vid mer än 18-hålstävling) 

• Ev. erlagd greenfee från gäster återbetalas fullt ut 

• Anmälningsavgifter återbetalas fullt ut 



• Priser sparas till kommande tävlingar 

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

 

Om någon eller några klasser går att genomföra så skall givetvis prisutdelning hållas och inget 

återbetalas för dessa klasser 

 

Vid avbrott i spelet se Regler för Golfspel gällande från 2019 regel 5.7 för mer information. 

 

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. 

 

VID DÅLIGT VÄDER SÅ FINNS DET ALLTID TVÅ OLIKA LÄGER HURUVIDA 

TÄVLINGSLEDNINGEN FATTAR RÄTT BESLUT OM ATT BRYTA ELLER ATT 

FORTSÄTTA TÄVLINGEN. 

 

OBS !!! TÄVLINGSLEDNINGEN FATTAR ALLTID RÄTT BESLUT  

 

TK  Partille GK      

 


