
Version 2022-05-08 

Resultatrapportering SGDF Seriespel 2022 

1. Seriespel i GIT
Under år 2016 utvecklades en funktion i Golfens IT-system (GIT) som möjliggör att seriespel 
på distriktsnivå kan hanteras av GIT. 

Användandet av GIT resulterar i att tävlingsledaren för arrangerande klubb, direkt efter 
tävlingen kan registrera resultaten på sina matcher i GIT och övriga intresserade klubbar och 
deltagare kan se resultatet via sin webläsare när de har registrerats. 

2. Hur går det till
På SGDF:s hemsida under Tävling – Seriespel 2022 – Resultatrapportering & Resultat 
finns det länkar till GIT där SGDF:s seriespel med alla kategorier och divisioner är 
upplagda. Tävlingsledaren för arrangerande klubb är ansvarig för att rapportera resultaten i 
GIT. 

Ett enkelt sätt att göra resultatrapporteringen finns på SGDF:s hemsida (samma hänvisning 
som ovan). Börja med att ta reda på matchnummer genom att gå in på länken Matcher 
SGDF Damer Seriespel eller Matcher SGDF Herrar Seriespel via SGDF:s hemsida. 
och där finns matchnummer på de matcher som skall spelas den aktuella speldagen. 

Bilden ovan visar hur det kan se ut för exemplet D30 Div 1- GUL, där matchnumren är 
gulmarkerade på bilden. 

Därefter klickar tävlingsledaren på följande länk: https://gittour.golf.se/Site/Interclub/
MatchScheduleList.aspx?season=2022
eller skriver in den i webläsaren. Alternativt klickar på länken ”Resultatrapportering 
seriespel 2022” via SGDF:s hemsida Tävling – Seriespel 2022 – Resultatrapportering 
& Resultat 

https://gittour.golf.se/Site/Interclub/
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Skriv in matchnumret för de matcher som skall spelas. (Ett i taget). Då visas fönstret som 
syns i bilden nedan. 

Senast dagen innan matchen ska spelas bör spelarnas namn skrivas in. Klicka på den blå 
texten (SPELARE) som syns i bilden ovan. 
Då visas nedanstående ruta, där spelare kan sökas m.h.a. Golf-ID (orange flik) eller väljas 
från listan (blå flik). 
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Om så önskas kan ett ”Resultatark” skrivas ut för noteringar vid spelomgången. 
Resultatarket finns att ladda ner från dialogrutan som visar ”Matchnr. och spelare” ovan. 
Längst ner till vänster finns en gulmarkering för ”Resultatark”. Klicka på VISA för att ladda 
ner arket som ser ut som bilden nedan. 

Lagledarna kan använda arket för att sammanfatta delmatchresultaten. (Använd endast 
fälten för notering av resultat för delmatcherna. Poäng räknas automatiskt ut vid 
resultatrapportering i GIT.) 

På samma ställe som resultatarket hämtades för nedladdning kan även en ”Startlista” 
skrivas ut med namn, klubb, Golf-ID och Hcp på spelarna, som sedan kan föras över till 
resultatarket. 

Efter att matcherna är spelade är tävlingsledaren ansvarig för att resultaten rapporteras in i 
GIT. Använd resultatarken tillsammans med länken för resultatrapportering för att fylla i 
slutresultatet i GIT. 
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3. Hur görs resultatrapporteringen?

Klicka på länken: https://gittour.golf.se/Site/Interclub/MatchScheduleList.aspx?
season=2022

eller skriv in den i webläsaren. Alternativt klicka på länken ”Resultatrapportering seriespel 
2022” via SGDF:s hemsida Tävling – Seriespel 2022 – Resultatrapportering & Resultat 
och skriv in önskat matchnummer. Då visas rutan nedan med spelarnas namn och Hcp. 

Vid resultatrapporteringen ska ”Matchstatus” och ”Vinnare” väljas samt resultaten som ”Hål 
upp & ”Återstående” rapporteras. Se nedan hur det går till. 

Nu ska resultaten i matcherna matas in. 

Börja med att ändra matchstatus från ”Ej Startad” till ”Klar”. Utse en vinnare eller välj delad 
match i delmatchen och ange resultatet som ”Hål upp”. Då kommer ”Återstående” att fyllas i 
automatiskt. Poängen räknas också ut automatiskt. Upprepa samma sak för övriga 
delmatcher. 
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Om ett lag har lämnat WO ska du rapportera som följer: 
Resultatet 10-8 ska rapporteras för alla ”förlorade matcher”, (fyll i ”Hål upp” som 10). 

Finns inga motspelare registrerade ska ”fejkspelaren Testman” användas med Golf-ID 
720228-097. 




