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Opgavebeskrivelse til ansvarlige for match. 

 

Matchplan 

Captain (Bendt Jensen) opdaterer løbende matchplanen og uploader til hjemmeside (med versionsdato). 

Vær derfor altid opmærksom på de oplysninger, der fremgår af matchplanen. 

 

Info til ansvarlig for startliste forud for hver runde 

Captain (Bendt Jensen) sender mail til ansvarlig for udarbejdelse af startliste med relevant info og tekst til 

scorekort.  

 

Ansvarlig for startliste (Jan Frandsen) 

Tilmeldingsfristen slutter tirsdag kl. 23.30. Startliste skal være offentliggjort senest onsdag kl. 21.00. 

Som ansvarlig for udarbejdelse af startliste skal du  

- Være opmærksom på seneste starttid, der fremgår af matchplanen. Overholdelse af seneste 

starttid bør sikre, at alle bolde når rundt inden det bliver mørkt. 

Forud for dannelse af startliste i golfbox beregne, hvor mange starter, der er behov for, hvilke 

huller der skal startes på og hvilke tider der skal startes på. 

På dage med varm mad spiller vi aht. tiden helst trebolde med gunstart. 

Er der brug for at danne 1 eller 2 firebolde er det vigtigt at de sendes ud i en tidlig bold, så de kan 

nå færdig senest samtidig med de seneste trebolde. De kan med fordel sendes ud fra hul 13, så de 

ikke forsinker øvrige trebolde. 

- I videst muligt omfang opfylde rimelige ønsker til starttidspunkt – primært for spillere, hvor det 

kniber ift. arbejdstid. 

- Hvis spillere har oplyst, at de kører i golfbil, sørge for at de kommer i samme bold. 

- Sørge for, at captain og vicecaptain kommer med i en af de første bolde – og gerne fra hul 1, så de 

kan blive blandt de første, der har færdigspillet – og være klar til at opgøre resultat. 

- Når der spilles fra 60 (hvid) sammensættes boldene i A-rækken i hcp rækkefølge. 

- Informere madansvarlig (Erling) om, hvor mange portioner/sandwich, der skal bestilles og leveres.  

CC til kasserer til fakturakontrol. 

 

Udskrivning af scorekort (Jan Frandsen eller kontoret) 

- Udskrive scorekort.  

Captain (Bendt Jensen) fremsender efter behov mail med oplysninger.  

Se Eksempel 1 nedenfor. 
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Captain/matchleder 

Som ansvarlig captain/matchleder skal du på matchdagen  

- Være matchleder og afgøre evt. tvivlsspørgsmål. 

- Sørge for at udskrevne scorekort er sorteret og pænt lagt frem på bordet. 

- Sikrer ”Tættest på hullet” sedler fremlagt – med info til bold, der hhv. skal tage det med ud og 

bringe det hjem. 

- Sikrer at dokument til resultatopgørelse (tættest på hullet, antal puts) er fremlagt til vicecaptains til 

udfyldelse. 

- Lede spisning og præmieoverrækkelse (Se Eksempel 2 køreplan for præmieoverrækkelse nedenfor) 

- Efter behov hjælpe til ved resultatopgørelse 

- I dialog med sponsorudvalg sikre at præmier er fremlagt 

- Afklare med sponsor, om han ønsker 5 minutter til præsentation forud for spisning samt om han 

ønsker at deltage/overrække sine præmier 

- Sikre at scorekort gives videre til Jan Frandsen. 

Vicecaptain 

Som ansvarlig for vicecaptain rollen skal du på matchdagen 

- Opgøre resultater, herunder klargøring til resultatformidling.  

- Scorekort indberettes af spillerne selv, senest umiddelbart efter runden. 

- Er der i enkelte tilfælde ikke indberettet til golfbox, sikrer vicecaptain dette 

- Dokument til resultatopgørelse (tættest på hullet, antal puts) vil være klargjort til dig 

Efterhånden som scorekort modtages noteres resultater (tættest på hullet, antal puts) i skemaet 

- Når alle resultater er noteret udskrives resultatliste fra golfbox og dokument med tættest på hullet, 

antal puts udleveres til captain/matchleder til brug ifm. præmieoverrækkelse. 

Ansvarlig for præmier (Michael, Keld eller Mads) 

Som ansvarlig for præmier skal du på matchdagen 

- Fremlægge præmier til brug ved præmieoverrækkelse 

- Tage stilling til, om der skal suppleres op med ekstra præmier, hvis deltagerantallet i de to rækker 

er for skævt. 

- Informere captain om hvilke præmier der er og hvilke der gives for fx nr. 1, 2, 3, bedste putter, 

tættest på flaget 

- Informere captain om evt. særlige aftaler indgået med sponsor 

- Informere kasserer, hvis der er indgået aftale med sponsor om indbetaling af kontant beløb 

(opfølgning på indbetaling). 

Ansvarlig for resultatopgørelse - løbende turnering 

Som ansvarlig for opgørelse af resultat af løbende turneringer skal du  

- Ajourføre regneark med løbende turnering og uploade det til hjemmeside senest aftenen forud for 

førstkommende torsdag   
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Eksempel 1: Eksempel på oplysninger til brug ved udskrivning af scorekort 

 

Oplysninger til slip på scorekort 
 
Sponsor: Campus Vejle 
 
Alle spiller Stableford og slår ud fra GUL. 
 
Nærmest flaget på Hul 7 ________ og hul 10 __________  
 
Antal point ____________ 
 
Antal put ______________ 
 
Husk at tage sedler med ud til de huller, hvis du spiller i den bold, der først møder tættest på flaget 
hullerne. 
Husk også at få sedlerne med ind igen, hvis du spiller i seneste bold på hullet. 
 
HUSK at holde tiden!  
Solen går ned kl. 19:48. Den der står øverst på startlisten har pligt til at fortælle øvrige, om tempoet skal 
sættes op. 
 
Der lægges op på fairway og kortere klippede arealer. 
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Eksempel 2 køreplan for præmieoverrækkelse 

Præmieoverrækkelsen, der finder sted, når spisning er slut, kan tage udgangspunkt i nedenstående: 

Vi har i dag spillet ”Sponsornavn match”. Tak til sponsor. Eventuel velkommen til nye medlemmer af MS. 

Husk også at takke sponsorer af løbende turneringer 

1. DAGENS ROS OG RIS 

a. Kvalitet i udfyldelsen af scorekort 

 

2. PRÆMIEOVERRÆKKELSE 

a. Præmier Puts. Sponseret af ???! 

b. Præmier ”tættest på flaget” 

c. Præmier B-rækken – og A rækken 

i. Antal præmier i hver række (Tilpasses antal deltagere i hver række) 

ii. Uddele præmier til nr. 3, nr. 2 og til sidst nr. 1 

d. Præmie. Træningslektion sponseret af Baune Golf – Til næst færrest antal stablefordpoint 

 

3. Evt. indlæg fx tilmelding kommende udflugt, match eller lignende 

 

4. Afklaring af evt. regelspørgsmål 

 

5. Til slut endnu en tak til sponsor og hurra for sponsor, os selv og serveringen. Hurra, hurra, hurra – 

JGK MS 
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