
SM-vecka ÖLGF 2020
Vecka 27/28; lördag 4 juli t.o.m. söndag 12 juli



Uppstart SM 2020; 15 februari



Program lördag 15/2

Från 08:30 Samlingsfika

09:00-12:00 Diverse SM-arbete

12:00-13:00 Lunch

13:00-c:a 16:00 Diverse SM-arbete inklusive kort fikapaus



Ur innehållet

• Förberedelser och genomförande av 18 tävlingsklasser

• SM-Manual och Tävlingsvillkor för de olika klasserna

• Regelverk; SGF Regelkort, kompletterande lokala regler och tävlingsvillkor

• Domarförberedelser

• Banförberedelser, Tee- och Flaggplaceringar

• Samverkan inom en tävlingsorganisation för SM 

• Frågor & svar



SM-veckan; info & omfattning



Rollfördelning

• SGF: Huvudman för SM-veckan

• ÖLGF: Övergripande ansvar

• Våra arrangörer: Viktiga genomförare

En väl genomförd SM-tävling på en klubb/anläggning blir alltid

lika viktig för er övriga arrangörer samt för ÖLGF

En för alla – alla för en



Övergripande

SM-tävlingarna spelas slagtävling scratch; foursome i parspelet

6 klasser parspel: 

• Äkta makar/sambor, äkta makar/sambor 100+, äkta makar/sambor 120+

• Far & son

• Mor & dotter

• 2 generationer mixed

14 klasser individuellt spel:

• SM Par-3 herr & dam

• Damer; D30, D50, D60, D70

• Herrar; H30, H40, H50, H60, H70, H75, H80, H85



Fördelade domaruppdrag; utkast
Ö-o C Mosjö 3-5 juli: Karl Ekblom, Jack Hansson

Ö-o C G-vik 3-5 juli: Lars Bellman, Sven Spjuth, Patrik Törnblom

Kårsta 3-5 juli: Jan Sjöö, Roger Hedberg, Pentti Ståhl

Degerfors 6-8 juli: Hans-Eric Westerlund, Tony Gustafsson, Jan Åkerstedt

Karlskoga 6-8 juli: Anna Jonsson, Maria M Gustafsson, Leif Reinholdz

Askersund 9-12 juli: Bertil Rosengren, Lars-Åke Strömberg

Kumla 9-12 juli: Jack Hansson, Hans-Eric Westerlund

Kårsta 9-12 juli: Roger Hedberg, Tony Gustafsson

Lannalodge 9-12 juli: Kent Andersson, Anders Eriksson, Pentti Ståhl

Lindesberg 9-12 juli: Kerstin Ekberg, TBA, Ulf Ekberg

Nora 9-12 juli: Sven Spjuth, TBA

Ö-o C Mosjö 9-12 juli: Åke Holt, Karl Ekblom, Patrik Törnblom



Information om SM-veckan 2020

Golf.se; Sök på ”SM-veckan 2020” eller via denna länk:
https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/masterskap/sm-veckan/

• All tillgänglig SM-information finns via denna länk

• Manual, Tävlingsvillkor för samtliga klasser, vad som gäller för Transportmedel

• Info för utländska spelare, tidigare vinnare, tidigare & framtida arrangörer mm

Olgf.nu; länk till vår SM-sida:
http://olgf.nu/sm-2020-2/

• Menyrad med info för en deltagares förberedelser, vistelse och spel hos oss

https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/masterskap/sm-veckan/
http://olgf.nu/sm-2020-2/


SM-veckans omfattning; siffror () är från 2019

Block 1; partävlingar, tre tävlingar, tre spelplatser:

ÄM/S; (85 par) 4-5 juli (lö/sö) med inspel 3 juli på Ö-o City Mosjö

ÄM/S 100+; (137 par) 4-5 juli (lö/sö) med inspel 3 juli på Ö-o City Gustavsvik

ÄM/S 120+; (116 par) 4-5 juli (lö/sö) med inspel 3 juli på Kårsta GK

Block 2; partävlingar, tre tävlingar, två spelplatser:

Far&Son; (144 par) 7-8 juli (ti/on) med inspel 6 juli på Degerfors Golf

Mor&Dotter; (33 par) 7-8 juli (ti/on) med inspel 6 juli på Karlskoga GK

2 Gen mix; (71 par) 7-8 juli (ti/on) med inspel 6 juli på Karlskoga GK



SM-veckans omfattning; siffror () är från 2019

Nyhet:
SM Par-3 Inspel + kval 6-8 juli (må/ti/on) finalspel 9 juli (to) på 

Lannalodge Golfresort

Block 3; damer, fyra tävlingar, två spelplatser:

D30; (41 st.) 10-12 juli (fr/lö/sö) med inspel 9 juli på Lannalodge Golfresort

D50; (72 st.) 10-12 juli (fr/lö/sö) med inspel 9 juli på Lannalodge Golfresort

D60; (44 st.) 10-12 juli (fr/lö/sö) med inspel 9 juli på Kårsta GK

D70; (17 st.) 11-12 juli (lö/sö) med inspel 9 juli på Kårsta GK



SM-veckans omfattning; siffror () är från 2019

Block 3; herrar, åtta tävlingar, sex spelplatser:

H30; (84 st.) 10-12 juli (fr/lö/sö) med inspel 9 juli på Kumla GK

H40; (155 st.) 10-12 juli (fr/lö/sö) med inspel 9 juli på Lindesbergs GK

H50; (156 st.) 10-12 juli (fr/lö/sö) med inspel 9 juli på Ö-o City Mosjö

H60; (156 st.) 10-12 juli (fr/lö/sö) med inspel 9 juli på Askersunds GK

H70; (75 st.) 10-12 juli (fr/lö/sö) med inspel 9 juli på Nora GK

H75; (51 st.) 10-11 juli (fr/lö) med inspel 9 juli på Nora GK

H80; (39 st.) 10-11 juli (fr/lö) med inspel 9 juli på Kårsta GK

H85; (9 st.) 10-11 juli (fr/lö) med inspel 9 juli på Kårsta GK



SM-veckans omfattning

Invigning:

• Vi planerar för en SM-invigning lördag 4 juli kl. 20:00 på Scandic Grand

• För 235kr får man en tapastallrik med ett glas vin eller en öl 

• Anmälan senast 12 juni via länk på olgf.nu under fliken ”Anmälan SM 2020”



Anmälan & Inspel



GIT Tävling; anmälan
Anmälan:

• Öppnades 1/1 2020; första anmälan noterades 1/1 ca 00:30

• Stänger 12/6 23:59 

• SM Par-3 stänger 8/7 11:59

• Anmälda 14/2: 57 par, 44 individuella, 14 invigningen 



GIT Tävling; antal/klass garanterade

Antal/klass, garanterade platser:

• Parspel; en klass 144 par

o två klasser garanteras 54/klass; därefter proportionerligt upp till 144 par

• Individuellt spel; en klass 156 spelare

o två klasser garanteras 54/klass; sedan proportionerligt upp till 156 spelare 

o fyra klasser garanteras 27/klass; sedan proportionerligt upp till 156 spelare 

• Detta finns reglerat och beskrivet i Manualen; 1.2.3.1 och 3.2.3.1

• Informationstext finns även på MinGolf i GIT för de klasser/arrangörer som 
berörs; Karlskoga, Kårsta, Lannalodge

• Vid fyllda klasser kan arrangör föreslå anmälan till och deltagande i annan klass



GIT Tävling; efter anmälningstidens utgång

Vad ska göras 13/6:

• Manualen 3.2; Administration (Anmälan, uttagning, lottning, seedning, 
startordning mm

• Manualen 3.2.1; Åtgärdslista i kronologisk ordning

Vem gör vad: 

• ÖLGF eller arrangör



Efteranmälan & utländska deltagare, spelare utan tillgång till MinGolf

Efteranmälan när klass inte är fylld:

• Efteranmälan görs till respektive arrangör och accepteras i anmälningsordning

• Efteranmälan fram till att startlista för rond 1 publiceras (4 dagar före start)

• Ytterligare viktig info finns i Manualen kap 3.2.4

Utländskt deltagande eller spelare utan tillgång till Min Golf:

• Anmälan via e-post eller brev direkt till arrangörsklubben – samma 
förutsättningar som för övrig anmälan

• Namn, klubb/förbund och exakt handicap ska anges

Anmälningsavgifter för efteranmälda och deltagare utan tillgång till Min Golf:

• Grundprincipen är att arrangören tar in anmälningsavgiften

• Beträffande vidare hantering av anmälningsavgift pågår en diskussion



Återbetalning av anmälningsavgift; Manualen 1.2.1.2

Följande gäller:

• Återbetalning av anmälningsavgiften kan ske i vissa tydligt reglerade fall

• Begäran om återbetalning ska göras av spelare eller par

• Begäran via mail till arrangörsklubb eller arrangörsdistrikt

• Återbetalning görs endast om sådan begärs enligt ovan och uppfyller villkoren 
för detta

• Återbetalning sker om:

o Kriterierna är uppfyllda och godkänns av undertecknad

o Återbetalning endast från ekonomiansvarig för SM 2020 och 

o Sker efter avslutad SM-vecka



Policy för inspel

Officiell dag eller utsträckt över tid; Manualen 1.5.1

• En inspelsrond ingår i anmälningsavgiften 

• Arrangör ska kunna erbjuda alla deltagare inspelstid dag före första tävlingsdag 

• Undantag SM Par-3 där inspelsronden görs 6–8 juli

• Byte av inspelsdag utan greenfee; enbart med arrangörens godkännande

• Inspel bokas senast tre dagar före första tävlingsdag för att garanteras 
inspelstid

• Kårsta; 9/7 är officiell inspelsdag för alla – även D70 som sen spelar 11-12/7

Vad ska gälla för eventuella medföljare; inte reglerat i Manualen

• Upp till respektive arrangör att hantera



Regelverk



Regelverk SM 2020

Övergripande tillämpas följande aktuella upplagor av:

• SM-manualen – finns på golf.se 

• Tävlingsvillkoren för respektive klass – finns på golf.se

• Regler för golfspel 2019

• Spel- och tävlingshandboken Kapitel 1–3; uppdaterad SoT finns på golf.se

• SGF:s Regelkort – uppdaterat Regelkort finns på golf.se

• Kompletterande lokala regler och kompletterande tävlingsvillkor – skrivs 
specifikt för respektive bana



Kompletterande lokala regler & tävlingsvillkor

Specifikt för respektive bana & klass; mallar för alla arrangörer finns



Regelverk SM 2020; inblick & tillämpning

Grupperna: Bana, Tävling och Domare

• Vi kommer att erbjuda information och utbildning under våren

• Skilda grupper eller gemensamma grupper



Manual & Tävlingsvillkor



Manual SM 2020

Finns på golf.se sök på ”SM-veckan 2020”:
https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/masterskap/sm-veckan/

Kapitel 1; Övergripande Tävlingsvillkor
• Deltagare, ålder, kön, spelarkategorier, medlemstillhörighet, handicap, 

civilstånd mm
• Anmälan och återbud
• Omfattning och spelform
• Avgörande vid lika resultat
• Övriga villkor

https://golf.se/for-spelaren/tavlingar/masterskap/sm-veckan/


Manual SM 2020

Kapitel 2; Lokala regler
• Klubbor och bollar

Kapitel 3; Information till arrangör
• Allmänt
• Administration (anmälningar, uttagning, lottning, seedning, startordning mm)
• Banförberedelser
• Deltagarnas ankomst
• Med flera punkter



Tävlingsvillkor för respektive klass

Finns på en A4-sida per klass och omfattar:
• Deltagare
• Anmälan och återbud
• Omfattning och spelform
• Avgörande vid lika resultat
• Övriga villkor



Transportmedel; infolänk på golf.se och olgf.nu



Transportmedel; tillämpning under SM 2020

• Vi kommer att tillämpa Tävlingsvillkoret fullt ut – utan undantag

• Alla SGF:s Seniorcoacher kommer att få meddelande hur vi agerar 2020

• För spelare minst 70 år under 2020 gäller tillstånd från spelarens hemmaklubb



Transportmedel; tillämpning under SM 2020

Våra arrangörer har påbörjat funderingar beträffande praktiska lösningar 2020

• Hur kan man låna av varandra

• Transportmöjligheter; hämtning och lämning

• Hyrkostnader för arrangör och för spelare

• Förvaring och laddning; spelare med egna bilar

• Konsekvenser vid lottning

• Bankondition



Bikupa

Tävlingsvillkoren för er klass, era klasser, samt det som rör Transportmedel

Finns det saker att fundera på och planera för er



Tävlingsorganisationen





”One for the Committee”; vad gick fel

• Ingen tävlingsledning på plats; ”Tävlingsledaren” på putting-green

• Bristande/ingen information för bansträckning och tee att spela från

• Inga scorekort fanns förberedda

• Banmarkering; ofullständiga och förvillande 

• Inga lokala regler; flera oklarheter vad som gäller

• Långsamt spel; framförvarande fick spela i sin takt

• Försökte få svar på relevanta frågor; tveksam framgång

• Vad händer med scorekorten



Tävlingsorganisationens tre viktiga delar

Funktionärer

• alla som medverkar för att genomföra en tävling

Tävlingsledning

• har ansvaret att förbereda tävlingen och leda genomförandet

Tävlingsledare

• den som är ytterst ansvarig



Funktionärer; exempel

• Parkeringsvärd

• Information och incheckning

• Sjukvård

• Starterorganisation

• Resultatredovisning

• Forecaddie

• Ranger (banvärd)

• Scorekortsmottagare

• Prisutdelare

• Media och press

• Dokumentation för klubbens arkiv

• Någon allt i allo



Tävlingsledningen

Ska ha en hanterbar storlek för våra SM-
arrangemang

• Kanske 3-5 personer som kan ha 
specificerade uppgifter – domare ska ingå

• Vissa beslut måste vara enhetliga 

• Pålästa, uppdaterade och gilla sina uppgifter

• Vilka som ingår ska vara känt och tillgängligt



Tävlingsledaren; spindeln i nätet

Personen med det yttersta ansvaret för en 
tävling

• Tävlingserfarenhet 
• Kunskap om de regelverk som gäller
• Våga fatta beslut
• Känsla för sina medarbetare
• Sansad och stryktålig 
• Lyhörd och samarbetsvillig
• Vill leverera ett bra arrangemang



Sex viktiga hållpunkter i en golftävling

• Inbjudan

• Incheckningen

• Tävlingsstart och första tee

• Scorekortsinlämningen

• Särskiljning

• Prisutdelningen

Vi kommer att fördjupa oss i dessa hållpunkter lite längre fram



Bikupa

Diskutera hur ni kan planera er tävlingsorganisation



Domarförberedelser



Domarförberedelser SM 2020
• Två domare + ev. en assisterande finns redan utsedda för varje SM-tävling

o Behovet är 6 domare i första blocket, 4 i andra och 14 i avslutande blocket

• Dessutom kommer backup-domare att finnas tillgänglig

• Under inspelsdagen kommer någon av domarna att finnas tillgänglig på plats



Domarförberedelser SM 2020
• ÖLGF bekostar reseersättningarna för våra domare

• Arrangören tillhandahåller mat och fika under inspels- och tävlingsdagar 

• Vi tycker att varje domare erhåller 2 greenfeecheckar/tävlingsdag

• Två eldrivna golfbilar/dag behövs för domaruppdragen



Domarförberedelser SM 2020

ÖLGF kommer att planera och skapa fördjupade regelträffar inför SM 2020



Avbryta spelet; Återuppta spelet



Spelavbrott; två typer

Omedelbart avbrott

• Vid överhängande fara, t ex blixtnedslag

• Alla spelare måste avbryta spelet direkt

Normalt avbrott

• Vid mörker, ospelbar bana

• Mellan två hål får inte nytt hål påbörjas

• Ett påbörjat hål får fullföljas eller avslutas



Följande signaler rekommenderas

Omedelbart avbrott: 
• En lång sirensignal

Normalt avbrott: 
• Tre sirensignaler i följd

Återuppta spelet: 
• Två korta sirensignaler

Finns utrustning som fungerar på plats



När spel ska avbrytas

Tävlingsledningen måste kunna hantera 
följande förhållanden:

• Åska; risk för blixtnedslag

• Sikt; mörker, dimma

• Vind; bollar som rubbas

• Nederbörd; regn, hagel



Återuppta spelet

Spelare ska återuppta spel från där de avbröt

Tävlingsledningen ska ta hänsyn till:

• Spelarnas tid och möjlighet att värma upp

• Möjlighet till transporter ut på banan

• Fastställa tidpunkt när spel ska återupptas



Om rond ska ställas in

Grundregel: 

• När första slaget i en rond har gjorts 
räknas slaget och hela ronden är påbörjad

• Ronden kan avbrytas men ska fortsätta 
som rond, senare eller kanske nästa dag

• En rond kan ställas in om det ”är mycket 
orättvist att inte ställa in den”



Banförberedelser



Banförberedelser SM 2020

Vi förbereder tre områden i samverkan med våra arrangörer

1. Gräsytor mm; invintring, övervintring, uppstart inför säsong, klipprutiner, 
förfining inför tävlingarna mm

• Bobban Frisk från SGF och Lars Fredriksson från ÖLGF medverkar

2.    Banmarkeringar; Out of Bounds, pliktområden, onormala banförhållanden 

• Våra domare kommer att ha det övergripande ansvaret, vi vill skapa ett 
enhetligt sätt för markeringsarbetet – spelare ska känna igen sig



Banförberedelser SM 2020

3.   Banuppsättning; från tee via spelytor till green inklusive hålplacering

• SGF har fastställt banlängder för de olika klasserna, och rekommendationer för 
tee- och flaggplaceringar 

• Våra tävlingsbanor har vi längdmässigt mätt in från alla tee och tittat på 
spellinjer mm 

• Vår målsättning är att optimera en idrottsligt bra spelupplevelse för all 
deltagare 

• Vi har en grupp med stor erfarenhet av tävlingsspel och TD-arbete från 
tävlingar på nationell och internationell nivå som samverkar med arrangörerna



Rekommenderade banlängder SM 2020

Klass Banlängd Tee Damer Tee Herrar

ÄM/S 4.800-5.300 meter 5.800-6.300 meter

ÄM/S 100+ 4.700-5.200 meter 5.400-5.900 meter

ÄM/S 120+ Max 4.800 meter 5.400-5.800 meter

F & S 5.400-5.900 meter

M & D 4.700-5.200 meter

2 Gen mx 5.200-5.700 meter

D30 5.000-5.300 meter

D50 4.900-5.200 meter

D60 Max 4.800 meter

D70 Max 4.800 meter



Rekommenderade banlängder SM 2020

Klass Banlängd

H30 5.800-6.300 meter

H40 5.600-6.100 meter

H50 5.400-5.900 meter

H60 5.400-5.800 meter

H70 Max 5.800 meter

H75 Max 5.800 meter

H80 Max 5.000 meter

H85 Max 5.000 meter



Teeplaceringar; övergripande

• Tillsammans med arrangörsklubben fastställs den teeyta som det kommer att 
spelas från under aktuell SM-tävling

• Målsättningen är att skapa rättvisa och idrottsligt bra förutsättningar 

• Vi ska ta hänsyn till klass, spelarkategori, parspel eller individuellt spel

För SM blir bansträckning känd för spelarna tidigast i samband med inspelet



Tee och tee-placeringar

• Jämna och plana tee

• Rikta tee i spelriktningen

• C:a 6 m avstånd mellan tee-markeringar

• Tee-markeringar längst bak under 
inspelsronden

• Inte för stor variation i längd på tee  
– men vi tar hänsyn till väder och vind 



Tee-markeringar; riktning och märkning

Riktning:
• Sikta rakt ut i den tänkta spellinjen

Märkning med punkter:
• Anger vilken rond som spelas; underlättar om tee-markeringen ”får fötter”



Tee-placeringar; film

Äkta makar/Sambor:

• Det ska finnas tee för dam och herr på varje hål

Två generationer mixed:

• Tee för dam respektive  herr på vartannat hål som skiftas mellan ronderna

Bansträckning i parspelet är inte handicapgrundande



Tee-placeringar; parspelet
Äkta makar/Sambor:
• Det ska finnas normal-tee för dam och normal-tee för herr på varje hål
• Damer spelar från damtee, herrar från herrtee; oavsett om spelarna är av samma 

kön eller inte

Far&Son, Mor&Dotter samt Två generationer mixed:
• Endast en tee per hål för alla tre klasserna
• Två gen mix; vartannat hål en tee med normal-längd för dam, vartannat med 

normal-längd för herr; för rond två skiftas tee herr/dam

Gemensamt:
• Bansträckning för tävlingen ska framgå vid inspelet

Bansträckning i parspelet är inte handicapgrundande



Flaggplaceringar SM 2020

Denna modell av Flaggplaceringar kommer att 
användas på samtliga tävlingsbanor under SM 
2020

• Kommer som en A4 med fyra stycken 
flaggplaceringar/A4

• Skrivna mått i första flaggplaceringen 
”kopieras” automatiskt till de andra tre



Flaggplaceringar SM 2020; underlag

• Vilken spelarkategori deltar i tävlingen

• Vilken klubba kommer att användas för ett 
lyckat inspel

• Ingen flagga närmare greenkant än c:a 4 m

• Finns bunker eller pliktområde utanför 
green som påverkar inspelet

• Det måste vara möjligt att lyckas med 
”recovery shots”



Flaggplaceringar SM 2020; hands on

Mått från front och sida:

• Se green som omgärdad av en fyrkant

• Fyrkanten ”läggs ut” i förhållande till den 
idealiska inspelslinjen (blå pilen)

• Den idealiska inspelslinjen ser man enklast
från baksidan av green vänd mot inspelet



Flaggplaceringar SM 2020; hands on

Mått från front och sida:

• Den blå linjen är centrumlinjen som delar 
green 50/50 och som dessutom anger 
greenens djup – här 36



Flaggplaceringar SM 2020; hands on

Mått från front och sida:

• Den blå linjen är centrumlinjen som delar 
green 50/50 och som dessutom anger 
greenens djup – här 36

• ”T” (Trigger-T) anger var den ideala 
inspelslinje möter en greenkant; beroende 
på greenform kan ”T” hamna vid sidan av 
själva greenen

• om man vill ha en bakre referenspunkt



Flaggplaceringar SM 2020; hands on

Mått från front och sida:

• Röd: front 24, sida höger 5

• Lila: front 13, sida vänster 4 

• Måtten är stegade och anges på 
underlaget för flaggplaceringar



Markering av banan

• Att förbereda banan för tävling

• Golfreglerna kräver att en bana ska vara 
korrekt markerad

• Titta och tänk igenom först och markera sen

• Lägesförbättring minskar behov av målning 



Out of Bounds; definiera gränser

• Vita markeringar; pinnar, plattor, linje – vid linje dras linjen från pinne till pinne

• Dubbelpinne markerar avslut – förstärk gärna riktningen för avslutet med pil

• Murar och staket kan utgöra bangräns; ska preciseras i de lokala reglerna



Pliktområden

• Definiera pliktområden

• Markering av pliktområden

• Val av färg – rött eller gult

• Pinne och linje; hur dras 
linjen

• Linje och buskage



Pliktområden utan vatten

• Svårt att hitta boll – förlorad boll

• Svårt att komma därifrån – ospelbar 
boll

• ”Snällare” alternativ till slag och 
distans



Bunkrar

• Definition av bunker

• Definiera bunkerkanter

• Placering av bunkerkrattor



Onormala banförhållanden

Något av dessa fyra definierade förhållanden är onormala banförhållanden:

• Hål gjort av djur

• Mark under arbete

• Oflyttbart tillverkat föremål

• Tillfälligt vatten



Onormala banförhållanden



Spelförbudszoner

Del av banan där tävlingsledningen vill 
förbjuda spel

• Kan vara 

• i ett onormalt banförhållande

• i ett pliktområde eller 

• out of bounds

• Kan innefatta hela området eller bara en 
del av området



Spelförbudszoner

Vanliga anledningar är:

• Skydda vilt, bon eller miljökänsliga 
områden

• Undvika skador på växtlighet

• Skydda spelare från fara

• Bevara platser av historiskt eller 
kulturellt intresse



Organiska föremål

Tävlingsledningen kan fastställa att: 

• Konstgjorda föremål definieras som 
organiska föremål 

• Lättnad från dessa kan inte fås utan plikt 



Droppzoner

Ett lättnadsområde som kan inrättas vid 
praktiska problem att använda de normala 
lättnadsalternativen, t ex:

• Fel green

• Onormala banförhållanden

• Farlig situation på grund av djur

• Pliktområde

• Ospelbar boll



En SM-spelares väg från anmälan till och med prisutdelningen



Sex viktiga hållpunkter i en golftävling

• Inbjudan

• Incheckningen

• Tävlingsstart och första tee

• Scorekortsinlämningen

• Särskiljning

• Prisutdelningen



Spelarens viktiga möten med våra SM-arrangemang handlar om:

• Inbjudan & anmälan informativ, tydlig och inbjudande

• Ankomst & Incheckning plats, välkomnande, vad får spelarna

• Första tee starters, välordnat, vad får spelarna 

• Scorekortsmottagning avskild plats, ordning och reda, funktionär

• Särskiljning; särspel vad gäller, hur & var, vet spelare, meddelas när

• Prisutdelning inramning, vem ansvarar, tågordning



Spridning av information & inbjudan

• Vår SM-folder Utdelad vid SM 2019, via SM-siter och andra kanaler

• Golf.se ”SM-veckan”Manual & Tävlingsvillkor; länkning till olgf.nu

• Olgf.nu ”SM2020” Omfattande info på vår SM-site

• Våra arrangörer Via respektive hemsida och egna mediakontakter

• Seniorcoacher SGF Utskick har gått till alla Seniorcoacher inom SGF

• SGF Nya tidningen Golfa samt ett antal ”puffar” via golf.se

• FB + övrig Media Kommunikationsansvar inom SM2020



Ankomsten till banan; skyltning, parkering, ställplats



Incheckningen

Viktiga punkter:
• Bemötandet vid ankomsten, ert ansikte utåt
• Här läggs grunden för en spelares upplevelse
• Vad ska delas ut
• Övrig information för spelarens vistelse



Incheckningen

Till spelaren:
• Give Aways från SM-organisationen 
• Eventuellt även något från arrangören
• Ett deltagarbrev med all info vad som gäller på 

plats och för tävlingen
• Regelverk för tävlingen



Klubbhus & service till spelare

Toaletter:
• Inomhus och ute på banan, tillsyn, toalettpapper

Bänkar & Papperskorgar:
• Förekomst och placeringar



Klubbhus & service till spelare

Omklädningsrum:
• Tillgänglighet; damer/herrar, duschar/handdukar, tillsyn

Spelarutrymmen övrigt:
• Avskildhet, tillgång till internet
• Info-tavla, resultatredovisning



Service till spelare

Sjukvårdsresurs:
• Förstahandsbehov ska finnas under inspel och tävling
• Plåster/förband, sårtvätt, skavsårsplåster, huvudvärkstabletter, 

vätskeersättning, allergimotmedel mm



Restaurang & kiosk

• Tillgänglighet och öppettider

• Öppet före spelet och efter spelet

• Meny/menyer; variation och 
alternativ 

• Allergier eller annan specialkost

• Buffé eller bordsservering

• Half way house

• Erbjudanden för samvaro; after golf



Range & andra övningsområden

• Rangens tillgänglighet och vad gäller; mynt, kreditkort eller rangekort

• Finns rangevärd på plats för service

• Antal utslagsplatser, rättvis fördelning

• Spel från mattor eller gräs, finns tillräckligt med bollar 

• Chip-, pitch- och puttinggreen; var finns dessa och hur är tillgänglighet



Första Tee

• Lätt att hitta; behövs skyltning

• Start från en eller två tee; närhet eller långt ifrån

• Funktionärsåtgång vid start från två tee



Starters på plats

• Under SM 2020 jobbar vi alltid med två starters: förstarter och utstarter

• Starters bör inte tillhöra tävlingsledningen; ska inte svara på regelfrågor

• Vad spelarna får på första tee och före start ska fastställas



Startprocedur

• All lottning i 3-bollar (även parklasserna)

• Startmellanrum minst 10 min med Starters Gap (tomboll) för utjämning i fältet



Forecaddie

• Säkerhetsperson

• Finns behov för aktuell klass

• Utrustning och instruktioner

• Leta boll eller bara hjälpa till

• Uppgiften för forecaddie ska vara 
känd för de tävlande



Ranger; funktionär på banan

• Hur flyter spelet; det gäller att undvika onödiga stopp

• Tillgänglig för hjälp och att kalla på regelhjälp



Scorekortsmottagning; Scoring/Recording Area

Ska vara en avskild och väl definierad 
plats

• välskyltad

• lugn och ro

• funktionär på plats



Scoring Area eller Recording Area

• Registrering av score; sker den på plats i 
mottagningen eller på annan plats

• Regelkonsekvenser som kan uppstå

• Ett scorekort är inte inlämnat förrän spelaren 
har lämnat Scoring/Recording Area



Avgörande vid lika resultat

• För seger genom särspel hål för hål

• I övrigt gäller delade placeringar i resultatlistan

• Särskiljning med den matematiska metoden beträffande fördelning av prisbord



Avgörande vid lika resultat

• Vilket/vilka särspelshål som ska användas ska väljas med omsorg

• När och hur eventuellt särspel  ska offentliggöras måste bestämmas

• Uppdatera vilka spelare som kan hamna i särspel; tidig eller sen start



Fastställa slutresultat

• En slagspelstävling är avslutad när resultatet 
officiellt tillkännages

• Finns regelfrågor; avsluta INTE tävlingen och 
publicera INTE resultat innan de regelfrågor 
som kan påverka resultatlistan är avklarade



Prisutdelning

Prisutdelning; förslag finns i Manualen – se kap 3.16

• skapa bra och lämplig miljö

• glöm inte dukning och placering av deltagare

• vem gör vad

• vem säger vad

• vilka ska avtackas



Prisbord; vandringspriser & övriga priser

Respektive arrangör får sina priser i god tid inför sin respektive tävling

• Vandringspris via SGF eller tidigare vinnare; Vpr finns till alla klasser 

• Övriga priser från oss 

• 8 pristagare vid fylld klass, därefter i relation till antalet i klassen, lägst 3 st.

• Golfbollar, presentkort (Dormy, Golfstore, COOP), samt SM-handduk plats 1-3

• I parspelsklasserna dubbla priser

• Högsta prisvärde för en spelare är 1400kr



Regel- eller resultatfrågor som uppkommer efter tävling

De måste behandlas och lösningen beror 
på regelfrågans beskaffenhet

Viktigt om regelförseelsen skett:
• utan spelarens vetskap, 
• med spelarens vetskap, eller
• genom administrativt misstag

Oavsett hur måste sådana frågor lösas



Att gå vidare

Följande grupperingar avses:

Arrangörer

Tävling

Domare

Bana


