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TÄVLINGSLEDARINSTRUKTION 
 

Tävlingsledare (Tl) har följande resurser och hjälpmedel till sitt förfogande: 
 

Kommittérummet I villan finns ett  gemensamt kommittérum där Tk har ett skåp för 

sin utrustning mm. Arbetsplats med dator och skrivare.  
 

Tävlingsprogrammet Förteckning över tävlingar och tävlingsledare.  
 

Allmänna tävlingsvillkor Allmänna tävlingsvillkorför golftävlingar på Partille GK som     

finns på klubbens hemsida 
   

Checklista för tävlingsledare Före, under och efter tävling gäller. Finns på klubbens hemsida. 
 

Tävlingsledarpärm Blanketter, instruktioner, lathundar mm 
 

Spel- och tävlingsinfobank 

gällande från 2023 Allmänna regler för golftävlingar i Sverige. Finns på golf.se. 

 

Regelboken gällande från 2023 Skall användas vid regeltolkning.  

  
 

Lokala regler Lokala regler skall finnas anslagna i klubbhuset. Det kan även 

finnas tillfälliga lokala regler som är anslagna i klubbhuset. För 
tävlingen kan Tl  vid behov utfärda/ersätta tillfälliga lokala regler 

som meddelas de tävlande. Se mallar i tävlingsledarpärmen. 
 

Kansliet / Receptionen Lägger ut inbjudingar till tävlingar på skärmarna, tar emot 

anmälningar per telefon, lottar (enl överenskommelse med Tl) och 

uppdaterar startförbudet i GIT.  
 

Banmärkningsansvarig Inför större, öppna, tävlingar, bör banan besiktigas vad avser 

 befintliga och önskvärda banmarkeringar. Den ansvarige på 

 klubben, kontaktas i så fall i god tid. 
 

Greenkeeper För utsättning av banmarkeringar. Klipper greener tävlingsdagen 

samt genomför önskemål om placering av tee markeringar och 

green-flaggor.  
 

Domare För att lösa regeltvister. Utses av Göteborgs golfförbund till 

 visssa större tävlingar.  

Golfbilen För kontroll av banan före tävling och övervakning av tävling  . 

 OBS! Förare måste ha körkort.     
 

Resultatredovisning Skärmen på väggen används för resultatredovisning. 

  

Manualer SGF Exempel på mall för lokala regler finns på infobanken,     

http://www.golf.se/regler-och-handicap/   

 

Manualer GGF Manualer för GGF tävlingar finns på www.ggf.nu.  

 

Manualer Partille GK  Manualer för tävlingsledare och texter för tillfälliga lokala regler 

finns på Partille GK:s hemsida, www.partillegk.se under tävling 

och Material Tävlingsledare. Klicka på dokument. 

  

http://www.golf.se/regler-och-handicap/
http://www.ggf.nu/
http://www.partillegk.se/
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HANDLEDNING FÖR TÄVLINGSLEDARE (Tl) 
 

Allmänt Samtliga tävlingar spelas enligt Regler för golfspel, Spel-  

 och tävlingsinfobanken samt Partille GK's Allmänna tävlingsvillkor 

och lokala regler. 
 

För varje tävling utses en Tl-grupp bestående av en ansvarig tävlings-

ledare och en eller flera assisterande tävlingsledare.  

 Tl-grupp är självständig och totalt ansvarig för tävlingens genomförande 

från  lottningen till tävlingen är avgjord och till avslutande med rapporter 

och ekonomisk redovisning.  

 Tl-grupp ordnar själv ersättare bland övriga Tl om det behövs. 
 

Tävlingsledare deltager normalt inte i lottade tävlingar.  

Undantag görs för shotgun-tävlingar, matchcuper, VSOP-tävlingar och 

finalspel.  
 

Lottning görs normalt i GIT med hjälp av kansliet/klubbchef som skall 

kontaktas i god tid inför lottningsdagen.  Scorekort skrivs ut i receptionen 

normalt dag före tävling.  
 

Första starttid måste anpassas efter startfältets storlek, ljusförhållanden 

förväntade väder -förhållanden (frostrisk t.ex) samt greenklippning på 

tävlingsdagens morgon. 
 

 Starta inte onödigt tidigt! Följande tider gäller som riktmärken vid 

normala startfält med 50-100 personer eller par. Vid fulla startfält och 36 

hålstävlingar kan starten behöva tidigareläggas.  
 

April-September 8.00 Oktober   9.00 
  

Shotgun-tävling startas normalt 09.00. 
 

Inför tävlingen Tag fram Checklistan och använd den tills tävlingen är avslutad. 
 

 Tävlingsinbjudan läggs ut av kansliet på skärmarna  senast 14 dagar före 

tävlingsdagen.  Ansvarig Tl-grupp har dock ansvar för att så sker. "Söker-

partner-lista” sätts upp vid partävling på anslagstavla. 

  

 Reservlista vid överanmälan framgår av GIT. 
 

  

 Max antal startande vid olika tävlingsformer: 
 

Tävlingstyp 18 hål/dag 36 hål/dag Shotgun/dag 

Singel 150 pers 75 pers 90 pers 

Foursome 125 par 65 par 85 par 

Greensome-Fyrboll 100 par 50 par  
  

  

 Max antal startande i tävlingen har justerats med hänsyn till historiskt 

deltagarantal. 

 Urvalsprincipen vid överanmälan är vid hcp-tävlingar anmälningsordning 

och vid scratchtävlingar lägst hcp där lotten avgör vid lika hcp.  
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Inför tävlingen Tävlingssponsorer kontaktas i god tid inför tävlingsdagen för att  

forts överenskomma om prisbord, flaggning, skyltning, ev spel, närvaro vid 

prisutdelning etc. 
 

 Kontakt hålles med kansliet angående ev reservlista och för att komma över 

 ens om lottningens genomförande, överlämnande av nycklar, tillgång till 

golfbilen etc. Kod för att avboka larm i villan fås av klubbchef/kansliet. 

Larmet slås av 07.00 och på 21.00. 
 

Ev domare kontaktas i god tid före tävlingsdagen för att stämma av genom-

förandet av domaruppdraget. 
 

Klubbchefen kontaktas i god tid, för att meddelas ev. önskemål om 

skötselåtgärd, banmarkering, flaggplacering etc. 
 

  

Lottningen Lottningen genomförs med beaktande av följande: 
 

För att det skall bli en tävling/resp separat klass skall minst två spelare/par 

vara anmälda och minst två måste starta. Vid färre anmälda/startande slås 

klassen ihop med närmaste klass.  
 

 Begäran om tidig eller sen start (inom klass) beaktas om det är ifyllt i GIT. 

Hänsyn skall om möjligt tas för samåkning till klubben och delning av 

golfbil. Önskemål om detta skall anges av spelaren vid anmälan till 

tävlingen. 
 

Vid öppna tävlingar lottas om möjligt inga rena gäst- resp ParGK-bollar.  

Familjemedlemmar lottas inte i samma boll.  

 

Inga bollar med enbart juniorer.    
 

Normalt lottas bollarna med tio minuters starttidsmellanrum. 

Om förseningar befaras kan lucka om 10 min läggas in mellan resp klass. 
 

 

Vid singel- och foursometävlingar lottas normalt trebollar. Ev. tvåbollar 

placeras normalt först. Blandade klassövergångar skall normalt användas. 

Om tävlingsledningen finner det lämpligt kan undantag göras från 

rekommendationen. 
 

 Vid bästboll och greensome endast tvåbollar.  

Vid scramble går laget singel dvs ensamt. 
 

 Vid shotgun-tävlingar läggs bollarna ut från hål 1 och bakåt dvs 

1,18,17,16,15,14,13 etc. För att minimera avstängningen av 1:a tee skall två 

bollar starta på samma hål med undantag för par-3-hål. Vid mindre startfält 

undvik att starta på hål 12 och 15. 

Lottningen kan göras i GIT, med starttid 10 min senare för boll två på resp 

hål. 
 

 I tävling som går över flera ronder skall scorekort utfärdas för varje rond. 

Varje scorekort skall göras klart och lämnas in efter resp. rond. 
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Lottningen Andra ronden vid 36 hål samma dag skall normalt påbörjas senast 5 tim 

forts efter första rondens starttid. Meddelas spelaren vid hämtning av scorekort 

till rond 1. . 
 

 Startordning mellan klasserna med officiell hcp är normalt A,B,C.  
  

 Seedning tillämpas endast vid elit- och mästerskapstävlingar. 

 (Datorn kan instrueras att göra detta. I övr. se Spel- och 

tävlingsinfobanken). 
 

Genomför lottning i GIT och gör ev. justeringar. 
 

  

Slutför lottning och skriv ut startlistor i tidsordning-. Skriv ut scorekort i 

mha receptionen dagen före tävlingen eller vid helgtävling på fredagen. 
 

Efter lottning Kopiera startlistorna så de räcker till nedan distribution: 
 

 Tids- 

ordning 

  

Anslagstavla 1    

Varje Tl 2-3   

9 1/2 ev 1  För att ev. resultat efter nio hål 

    

    

TOTALT 4-5   
 

Startförbud Startförbudstider meddelas kansliet som justerar i GIT.Skall normalt vara 

30 min före första start resp 30 min efter sista start. Längre startförbud vid 

golfveckan och vissa större tävlingar. 
 

 

Efteranmälan  Efteranmälan kan bara göras till tävlingsledare och godtages bara om plats 

finns i boll i spelarens klass. Vid mästerskapstävlingar såsom SM, DM, KM 

etc accepteras överhuvudtaget inga efteranmälningar.  
 

Prisbordet Normalt skall priser till ett bruttovärde av 75% av anmälningsavgifterna i 

respektive klass delas ut 
 

Vissa tävlingar har sponsorer som levererar prisbordet. 

Vid andra tävlingar inhandlar Tl-gruppen priser. Normalt faktureras 

inköpta priser av shop eller restaurang. 10 % rabatt på inköp av priser i 

shopen.  
 

 Tillse i god tid att vandringspriser kommer till klubben och att namnet på 

 tidigare års segrare är ingraverat tills tävlingsdagen  
 

Om förköpta priser finns på klubben finns det angivet i Tl-pärmen  
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Prisbordet forts Fördelningstabell för priser: ett pris per sju deltagare 

Antal  

Startande 

Antal 

priser 

Prisfördelning i % 

av totala prisvärdet 

2-7 1 100 

8-14 2 70,30 

15-21 3 60,30,10 

22-28 4 50,25,15,10 

29-36 5 42, 24, 17, 11, 

37-42 6 35, 23, 17, 12, 8, 5 

43-49 7 33, 22, 17, 12, 8, 5, 3 

50-56 8 30, 21, 16, 12, 9, 6, 4, 2 

 För övrigt se Spel- och tävlingsinfobanken. Finns på golf.se. 

 Det finns  flera excelfiler i datorn som hjälpmedel för att beräkna antal priser 

och belopp för respektive klass. De heter, ”Prisutdelningslista TK nnn 

tävling” där nnn är typ av tävling.” .Mata in antal spelare/lag per klass så 

visas antal priser och belopp för varje pris. 
 

Prisbordet skall vara uppdukat i god tid innan prisutdelning i 

respektive klass och bevakas under tävlingens gång. Beakta sponsors 

önskemål. Vid bästa bruttopris finns bollar att dela ut i förråd hos 

klubbchefen (2x 3pack = 6 bollar). Sverigelotter att lotta ut vid 

prisutdelning finns hos kansli/klubbchef. Utlottning bland tävlande som 

är kvar vid prisutdelning och inte fått pris.  
 

ALLA PRISER delas ut på tävlingsdagen. Är pristagare eller dennes 

föranmälda ombud (Tl får ej vara ombud) inte närvarande vid 

prisutdelningen, går valet till nästa pristagare. Eventuellt överblivna 

priser delas sedan ut till de startande som finns kvar på prisutdelningen 

enligt ordningen i resultatlistan.   

  
 

Nycklar Nycklar som behövs tävlingsdagen fås av klubbchef/kansliet. Kom överens 

om hur nycklarna ska återlämnas. Nycklarna kvitteras ut av tävlingsledarna 

på särskilt kvitto. Hör även med klubbchef/kansli om kod för larm till 

villan/tävlingsexpedition. Nycklarna får ALDRIG återlämnas via Greenfee 

luckan eller lämnas i receptionen om den inte är bemannad. 
 

Tävlingsdagen Tävlingsledningen skall vara på plats i god tid - senast 45 min - före första 

start för att kunna fullgöra sina uppgifter: 

 ✓ Duka upp prisbordet. Lämna blankett till restaurangen för tl:s inköp.    

 ✓ Lämna ut scorekort.    Obs! Ett scorekort per rond  som görs klart och    

inlämnas vid resp ronds slut.  

 ✓ Dela ut/upplys om särskilda lokala regler 

 ✓ Förklara/dela ut tävlingsregler vid behov. Scoring area finns vid 

tävlingsexpeditionen och bör användas av de tävlande. 

 ✓ Bevaka starten (använd starter om möjligt). 

   
 

Tävlingsgreenfee Tävlingsgreenfe har betalats vid anmälning till tävlingen. Om spelare inte 

kommer till start återbetalas tävlingsgreenfee av receptionen.  

Spelbevakning Under tävlingens gång bevakar Tl att tävlingen flyter, löser upp stopp 

 genom att påbjuda genomsläpp, kolla att man ej stannar upp på kafé 9 1/2; 
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  i synnerhet inte om tomt hål finns framför! Tänk på att de första bollarna i 

tävlingen normalt sätter speltempot för hela startfältet. 
 

Resultatredovisning sker på skärmen på klubbhuser.  

 När spelarna kommer in skall scorekorten omedelbart lämnas in till 

tävlingsledningen för kontroll och resultat- beräkning. Scoringarea vid 

tävlingsexpeditionen bör användas. 
  

OBS! Avsaknad av signatur från markör eller spelare  på inlämnat scorekort 

medför diskvalifikation !  Fel kan rättas till så länge den tävlande är kvar i 

scoring area. Se instruktionen vad som gäller för scoreinmatning vid ej 

korrekt fullföljd rond. 
 

 Upprätta resultatlista samt förrätta prisutdelning så snart en klass är 

 färdigspelad. När alla klasser är klara justera Hcp i GIT och  kontrollera  att 

resultat publicerats på www.golf.se och mina sidor. Manual för GIT finns i 

tävlingsexpeditionen. 
 

Efter tävling Startlistor sätts i Tl-pärm 

 Resultatlista  

 Skrivs i två ex. – anslagstavlan, och runt scorekorten. Sistnämnda läggs 

i TKs skåp i tävlingsrummet ihop med scorekorten. Viktigt att 

scorekorten sparas om det skulle inkomma någon protest i efterhand. 

 Listorna skrivs ut från GIT i datorn. 

 Ekonomisk redovisning: 

 *Ekonomisk redovisningsrapport upprättas på blankett (tl-pärm). 

  

 Tävlande som uppträder olämpligt fylls i på en GGF-blankett som finns i 

TL-pärm. Blanketten lämnas till receptionen. 

  

 Tag ner anslag som endast gällt för tävlingsdagen 

 Tag ner reklam etc 

   

 Golfbilen görs i ordning och städas. Parkera den på anvisad plats 

 Nyckelknippor enl överenskommelse - normalt till kansliet OBS, 

nyckelknippa får inte läggas i greenfeeinkastet eller i receptionen utan 

kvittens. 

  
  

Tävlingsledar-          

ersättning Tävlingsledare får äta och fika under tävlingsdagen till en rimlig kostnad 

beroende på tävlingens längd. Särskild blankett används som finns i tl-pärm. 

 

Regelfrågor Tävlingsledare skall ta ställning till och besluta i regelfrågor. 

 Domarhjälp kan nås per telefon. Även klubbchefen eller någon av klubbens 

pro kan konsulteras. 

 Tag den tid på dig som behövs för att få fram fakta. Lyssna noga till de 

inblandade - spelare och markör i första hand men också "åskådare". Vid 

behov ostört i enrum med var och en för sig. Läs reglerna tillsammans och 

låt de inblandade ge sin uppfattning om hur situationen skall tolkas. Tl-

grupp sammanträder slutgiltligen i enrum, fattar och avger sitt beslut. 

Många kan ha synpunkter och vara otåliga men det är Tl som avgör!! 
 

http://www.golf.se/
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Åska Vid risk för åska skall Tl avbryta tävlingen. Den enskilde tävlande har rätt 

att själv avbryta tävling av samma skäl. Bollens läge skall markeras och 

bollen lyftas. Gasdriven siren finns i tävlingsexpeditionen för att signalera 

”Spel upphör” och påkalla spelarnas uppmärksamhet. Tl bör dessutom åka 

ut på banan för att säkerställa att spelet avbryts och spelarna sätter sig i 

säkerhet. Karta med evakueringsvägar finns i villan/tävlingsexpedition. 

Finns även en manual för dåligt väder och informationsblad, ”Avbrott i 

spel”. Vid risk för dåligt väder och åska informera spelarna innan start vad 

som gäller vid avbrott i spelet. 

  

Golfregler gäller före Spel- och Tävlingsinfobanken som i sin tur 

gäller före Allmänna tävlingsvillkor 

 !!!   LYCKA TILL MED TÄVLINGEN   !!! 

! Tack för din insats ! 


