
Checklista 
Tournament Directors SGDF 

 

1. Ta kontakt med klubben som du ska vara TD på cirka 3-4 veckor före tävling för att få reda på 
vem som skall vara tävlingsledare på den aktuella tävlingsdagen. 

2. Kontakta domare som är signade för den aktuella tävlingen vid samma tillfälle som ovan. 
3. Boka förmöte med TL och Domare och eventuell ansvarig banpersonal C:a 2 veckor innan 

tävling. 
4. Kontrollera att du har tillgång till tävlingen i GIT annars kontakta ansvarig för respektive tour. 
5. Ge TL behörighet till tävlingen i GIT tävling. TL skall endast ha begränsade behörigheter enligt 

nedan: 

 

6. Läs Statuterna för den aktuella tour som din tävling tillhör. 
7. Gå igenom din tävling i GIT så den är korrekt upplagd enligt statuterna för den tour som 

tävlingen gäller gör inga ändringar utan att först kontakta tour ansvarig. 
8. Kontrollera att tävlingen i GIT har rätt tee inställd för respektive klass: 

Utdrag ur Teen Tour Manualen: 

1.3.1 Tee Tävlingarna ska spelas från en banvärderad tee för flickor och en banvärderad tee 
för pojkar. Följande totallängdsintervaller rekommenderas vid par 72:  

Elite: Flickor: 4 600–5 200 meter, Pojkar: 5 800–6 400 meter.  
Future: Flickor: 4 400–5 000 meter, Pojkar: 5 200–5 800 meter.  
First: Flickor: 4 200–4 800 meter, Pojkar: 5 000–5 600 meter. 
Rookie Tour: Pojkar spelar från blå tee. Där sådant saknas eller om banlängden från gul tee 
understiger 5400m (par 72) används gul tee. Flickor spelar från röd tee. 

Vid annat par ska rimliga längdkorrigeringar göras vid val av tee. En tävlingsledning ska tydligt 
klargöra för deltagarna vid inspelsdagen från vilken tee tävlingen spelas. 

9. Förbered ett förmöte. 

 



Tips Att prata om på förmötet. 
1. Kontrollera tävlings datum så det stämmer med golfklubbens planering. 
2. Stänga banan för bokning i GIT och meddela medlemmar att det är tävling. 
3. Meddela restaurang/golfshop/pro/reception/kansli/greenkeeper/klubbdirektör. 
4. Vidtala eventuella volontärer/funktionärer i god tid för tävlingsdagen. 
5. Tänk på att vissa nivåer av Juniortävlingar har fritt inspel (särskilt viktigt vid Söndagstävlingar) 

dagen innan tävlingsdag. 
6. Tournament Director har prisbordet med sig men om klubben vill bidra med något är det 

jättetrevligt. (t.ex. Hole in one pris, bästa brutto). 
7. Tänk på att det behövs flera frivilliga funktionärer, två tee start så minst 2st. starters, 

resultattavla, forecaddies, scoreinmatning. 
8. Det kommer 2 st. domare och en Tournament director så det går åt minst 3 st. golfbilar OBS 

glöm inte ladda bilarna. 
9. Det kommer att ske en banbesiktigning ungefär 1-2 veckor innan tävlings dag var beredd på 

att göra denna tillsammans med TL, TD och domare bra om banchef eller annan personal 
som sköter banan kan vara med på detta vid detta tillfälle kan det vara lämpligt att komma 
överens om flaggplaceringar. 

10. Bestäm var scoring area skall var placerad. 

Kontaktperson SGDF Rookie Tour: Anders Bergh anders.bergh62@gmail.com  070-538 87 65 

Kontaktperson SGF Teen Tour: Daniel Rosendahl  Daniel.Rosendahl@golf.se  073-415 43 50 

 


