PM för tävlingsledare vid damtävlingar
Tack för att du ställer upp som tävlingsledare. Din insats är viktig för damgolfen i FBGK.
•
•
•
•
•
•

Alla damtävlingar lottas två dagar innan tävlingen av Inger Nylander.
Startlista finns på anslagstavlan vid kansliet. Ett ex ska också sättas i pärmen under flik SISU.
Nycklar till tävlingsexpedition och klubbrum hämtas i shopen/receptionen (kolla deras öppettider) alt. i
väggskåpet vid kansliet. OBS att speciell kod krävs.
Etiketter och scorekort finns i tävlingsexpeditionen. Etiketter skrivs ut av tävlingsledaren på tävlingsdagen.
Vi använder de gamla scorekorten.
Dagens regelfråga finns kopierad i Damernas regelpärm i tävlingsexpeditionen.
All betalning sker med kort.

Priser
Kontakta sponsoransvarig Anki Stenman tel. 073-6212132 i god tid för information om priserna.
Vid höstavslutningen delas priser ut för Damgolf, Birdies och Mest tävlande dam.
Förhinder: Vid förhinder att delta i prisutdelningen skall detta anmälas till tävlingsledningen före start. Tävlande kan
vidtala någon som kan ta ev. pris. Ingen anmälan, inget pris!
Nytt för i år: Ett ev. två priser kommer att lottas ut utöver den vanliga resultatlistan genom lottdragning av
scorekorten För att få pris måste man vara närvarande vid prisutdelningen.

Tävlingsklasser:

A klassen upp till
25,3
B klassen från
25,4 till 54,0

Damer som har HCP 37–54 får delta i Sommar- och Höstpokalen, då med hcp 36.

Tävlingsdagen
1. Tävlingsledare som går i sista boll
• Tar upp startavgiften (9 hål - 30 kr, 18 hål - 50 kr) och ev. tävlingsgreenfee av medlem från annan
klubb 100 kr/200 kr.
• Lämnar ut scorekort och dagens regelfråga
• Meddelar särskilda tävlingsbestämmelser (gärna skriftligt).
2. Tävlingsledare som går i första boll
• Tar emot scorekort efter tävlingen och för in resultaten i GIT. Lathund finns i Damernas
tävlingspärm
• Ställer i ordning ev. prisbord
• Lämnar facit till veckans regelfråga
3. Efter tävlingen
• För in birdies och HIO i Damernas tävlingspärm under resp. flik • Scorekorten buntas ihop och
läggs i särskild låda i det högra skåpet.
• Anslå resultatlista på informationstavlan-Damer. Vid tävlingar som inte är handicappåverkande
och om du inte registrerat resultaten i GIT (skojtävlingar) skrivs resultatet på den resultatblankett
som finns i tävlingspärmen.
• Gör avslut på ”kassa-datorn”, separat instruktion finns i tävlingsexpeditionen
• Fyll i kassarapporten – den finns i Damernas tävlingspärm
• Lägg dagsavslut och kassarapporten i kuvert – det finns i Damernas tävlingspärm
• Skriv Dam och Tävlingens namn på kuvertet. Lämna i greenfeelådan

•

Lås tävlingsexpedition och klubbrum. Lämna nycklarna i greenfeelådan eller i väggskåpet om du
hämtat dem där.

Bra att veta
Hcp-grundande
Tävlingar är i regel hcp-grundande – både 9 och 18 hål (dock inte skojtävlingar eller om banan har lättnader).
½ slag
½ slag vid niohålsrundor kan inte beräknas i GIT vilket innebär att ½ slag tillgodoräknas inte.
Exempel: Spelaren har 29 slag enligt slopen, vilket ger 14,5 på nio hål. Spelarens score beräknas efter 14 slag på hål
1–9 och 15 slag på hål 10–18.
Åskväder
Tävlingsledningen beslutar om tävlingen skall avbrytas eller om uppehåll ska göras vid åskväder.
Tuta finns på kansliet och på tävlingsexpedition. Vid risk för åska skall tävlingsledningen (under spel) medföra tutan
på banan. Se tävlingspärmen Avbrott vid fara.
Spel på banan före tävling
Vid 18 håls tävling får deltagare inte ha spelat banan tidigare på dagen. (Regel 7)
Undantag görs för 9 håls tävling dvs. de nio hål som inte ingår i tävlingen får spelas. Gäller inte vid match.

LYCKA TILL!
Damkommittén

