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Före tävling: 
 GIT tar emot anmälningar fram till kl 21.00, två  dagar före tävling 
 Tävlingskommittén (TK) sköter lottningen 
 TK publicerar startlistan på nätet senast kl 14.00 dagen före tävling 
 Kansliet anslår startlistan vid klubbhusentrén 
 
Lottas i 3-bollar, vid ojämnt antal så startar man med en eller två 2-bollar. När A-klassen 
och B-klassen spelar olika tävlingsformer lottas klasserna var för sig med A-klassen först, 
annars gemensam lottning. Tävlingsfunktionärer (2 st TL) som deltar i tävlingen ska lottas i 
första boll och vara tillgängliga för assistans vid behov. 
 
Önskemål om bil eller tidig/sen start kan inte garanteras.  
 
Om utsedd TL ej kan tjänstgöra skall han ordna en ersättare tex byta med annan TL 
samt meddela TK om bytet. 
 
Om tävlande pga sjukdom eller annan hastigt påkommen anledning ej kan ställa upp i 
tävling, som han anmält sig till, skall TK eller tjänstgörande TL underrättas snarast möjligt. 
 

Under tävling: 
 TK tillser att tävlingen är ”öppen för scoreinmatning” i GIT-systemet 
 Scorerna rapporteras digitalt alternativt via pappers scorekort 
 Ett pappers scorekort bör föras i bollen som backup/reserv 
 Scorerna registreras antingen ”Live” eller ”On line” 

a) Live – hål för hål under pågående spel 
b) On line – scorerna rapporteras efter hål 18  

 Startavgiften ”swishas” till kassören (Pål 070 424 47 67). När man swishar summerade 
avgifter i samma transaktion är det viktigt att meddela vilka spelare det avser. 

 TL är tillgänglig på plats tills alla resultat är registrerade 
 
Vid osäkerhet i regelfrågor kan TL ta kontakt med TK. 
I domarfrågor är TL:s utslag alltid slutgiltigt - även vid ett felaktigt domslut. 
  

Efter tävling : 
 TL meddelar kansliet när tävlingen är avslutad 
 Kansliet avslutar och stänger tävlingen i GIT-systemet 
 WEB-ansvarig publicerar resultatet på hemsidan 
 TK rapporterar de bästa resultaten till JP-sporten 
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