
 

 

Checklista lagledare Sjögärde GK  

På Sjögärde GK har vi flertalet olika lag i 
seriespel för respektive ålderskategori. Med 
hjälp av denna checklista underlättar vi för 
såväl nya som rutinerade lagledare att 
förbereda sitt lag samt skapa ett bra 
arrangemang vid tävlingsomgångarna på vår 
hemmaklubb. 

Inför varje säsong görs en inventering av vilka lagledare som är aktuella för respektive ålderskategori. 
Ansvarig för detta är Göteborgs Golfförbunds kontaktman för seniorverksamheten på Sjögärde GK. 
Kontaktmannen säkerställer att det finns lagledare i de kategorier som sedan kommer att anmälas för spel. 
Uppstår det några problem under tävlingssäsongen som bör/skall vidarebefodras till GGF så ansvarar 
även kontaktmannen för detta. 
 

Uppgifter och ansvarsområden för lagledare inför säsong. 

☐ Deltaga på uppstartsmöte och andra relevanta möten tillsammans med övriga lagledare på klubben 

☐ Beställ ut en lista med medlemmar i er ålderskategori (Email till kansli info@sjogarde.se ) och avgör 

vilka som kan vara aktuella för att deltaga efter tex hcp.  

☐ Kommunicera ut till tilltänkta lagmedlemmar att man är uttagen i ditt lag, försäkra dig om att intresse 

finnes att deltaga och presentera dig själv som lagledare. TIPS! Skapa en grupp i exempelvis 
WhatsUp, Facebook, Messenger etc. för att kommunicera med lagmedlemmar, men även email 
fungerar såklart. 

☐ Hålla sig uppdaterad på Göteborgs Golfbunds hemsida för Seniorernas seriespel kring regler, 

speldatum, mallar m.m. Meddela gärna era spelare vad som gäller kring dessa regler och hur 
seriespelet fungerar.  

Före seriespelsomgång (Inom parentes, extra punkter spel på hemmaklubb) 

☐ Välj ut vilka skall spela i laget samt minst en reserv och försäkra dig om att dessa kan deltaga 

aktuell omgång och om det finns önskemål om sen/tidig starttid 

☐ Fyll i och skicka in blankett för Laganmälan till aktuell klubb i god tid. 

▪ vid måndagstävling senast kl. 14.00 på torsdagen innan tävlingsdagen  

▪ vid fredagstävling senast kl. 14.00 på tisdagen innan tävlingsdagen  

▪ vid söndagstävling senast kl. 14.00 på onsdagen innan tävlingsdagen 

 

Se vidare ”Handledning för Lagledare” på GGF’s hemsida för Seniorernas seriespel. 

Blankett och anvisningar finner ni också på GGF´s hemsida. 

 https://www.ggf.nu/tavlingar/seniorernas-seriespel/  
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☐ Skicka kopia på laganmälan med aktuella starttider till de som skall spela. Meddela även när och 

var samling sker på aktuell klubb. Mötas för lunch är en trevlig start tillsammans för de som spelar.  

☐ Skicka information ( förslagsvis kopia på Laganmälan ) till samtliga spelare i ditt lag om vilka som 

spelar omgången och hur ni kommunicerar resultatet efter rundan. Oftast finner man resultatet på 
MinGolf direkt efter rundan, men ibland sker rapportering av arrangerande klubb sent. Sjögärde’s 
ambition är att alltid rapportera direkt. 

☐ (Kontakta kansli på Sjögärde för dialog kring kommande tävling. Punkter för diskussion/information är: 

Domare för tävlingen, eventuella tillfälliga lokala regler, vilken tee som skall spelas, starter för 
tävlingen, och registrering av resultat. Senast 1 vecka före omgång) 

☐ (Vid behov, kontakta restaurangen om man har möjlighet att hålla öppet för enklare förtäring efter 

rundan.) 

☐ (Stäm av med kansliet vem som kommer agera starter samt vem som skriver in scorer i 

tävlingsexpedition efter avslutad omgång. Senast dagen före omgång) 

Speldagen (Inom parentes, extra punkter spel på hemmaklubb) 

☐ Ha en riktigt fin dag på golfbanan och om man inte spelar själv…uppmana/uppmuntra dina 

lagkamrater till detsamma      .  

☐ (Kom i god tid till kansliet och stäm av tidigare överenskommet före omgången. Om man inte har 

möjlighet att som lagledare själv närvara skall ombud kommuniceras till vårt kansli. Detta ombud då 
agerar då som vice lagledare.) 

☐ (Uppdatera dig på eventuella banuppdateringar samt övriga förutsättningar kring banan tillsammans 

med domare.) 

☐ (Registrera scorer i GIT inne på datorn i tävlingsexpeditionen. Om inte tid eller möjlighet finns för 

lagledare att själv skriva in scorer, säkerställ att någon annan gör detta under tävlingsdagen. Säkerställ 
att ni får nyckel och hur den återlämnas till kansliet efter att rapporteringen är klar) 

Efter avslutat seriespel på Sjögärde GK   

☐ Kolla av med spelarna den aktuella omgången kring hur spelet gick, hur banan och arrangemanget 

fungerade m.m.  

☐ Skriv ihop några korta rader om hur vårt lag presterade aktuell omgång samt om man har några 

positiva upplevelser från arrangerande klubb att delge övriga.  

☐ Meddela övriga i laget om resultat och var man finner övrig information på vår hemsida. 

 

 


