
2018 Checklista Dalagolfen 50+ 

 

FÖRE TÄVLING 

  Lägg in tävlingen i Git-systemet, använd föregående års tävling som mall. Tävlingens namn skall 

vara:  ”Dalagolfen 50+ A-gruppen (alt B-gruppen, beroende på grupptillhörighet)”. 

  Skapa en inbjudan till tävlingen. Använd den förlaga för inbjudan som finns på Dalarnas 

Golfförbunds hemsida ”Senior 50+,Dalagolfen 50+, Arkiv/Mallar” 

(:http://dalagolf.se/dgf/index.php/sen-55/dalagolfen-res-2/arkiv-mallar ) och komplettera med de 

uppgifter som gäller för er tävling.  

  Maila er inbjudan till jan-olof.dahl@jodahl.se så fort den är klar. Inbjudan kommer att lagras på 

DGF:s server och det kommer att skapas länkar till inbjudan från DGF:s tävlingskalender och även 

från "Offentlig beskrivning av tävlingen" i anmälningsdelen av GIT-systemet.  

 Inbjudan utsändes 2 veckor innan tävlingen till alla klubbar i distriktet och till klubbarnas 

kontaktpersoner. 

 VIKTIGT!! 

Tilldela behörighet till tävlingen i Git för Jan-Olof Dahl e-post: jan-olof.dahl@jodahl.se . 

Gör det i Git-Tävling under  inställningar för tävlingen, sista punkten TILLDELA BEHÖRIGHET. 

 Klicka på Redigera knappen och ange namn och e-postadress enligt ovan. 

Behörigheten används för att kontrollera att rätt parametrar angetts för tävlingen och även för att ta 

hand om tävlingsresultaten och göra de sammanställningar som presenteras på Dalarnas 

Golfförbunds hemsida.   

  E-post klubbklubbar:  

info@furudalsgolf.com, kansli@gagnefsgk.com, kansli@idregolf.se, info@leksandsgk.se, 

info@malungsgk.se,info@moragk.se,info@rattviksgk.se,kansli@snoagk.se,info@solgolf.nu 

,info@salenfjallensgk.se, kansli@tallberggk.com, golf@alvdalen.nu, samuelsdalgk@telia.com, E-post 

klubbgrupp SYD: info@avestagk.se, info@dalsjogolf.se, info@fbgk.se, info@haggegk.se, 

info@hedemoragk.se, info@satersgk.nu 

 E-post kontaktpersoner arrangerande klubb: 

harry.tagtlund@comhem.se,c.sundin@comhem.se,sune.hellgren@hotmail.se, 

jan-olof.dahl@jodahl.se, 

dick.junholm@telia.com,mats.isberg@telia.com,lg.wikstrom@outlook.com,evaw44@gmail.com, 

gorangoros@hotmail.com,persa@telia.com,bengt.lasses@gmail.com,bernt.bergkvist@telia.com, 

hans.karis@hotmail.com,torbjorn.hellen@telia.com,ulf.haak@telia.com,samuelsdalgk@telia.com, 

samuelsdalgolf@gmail.com,kenneth@snoagk.se,nylle60@telia.com 

 E-post kontaktpersoner icke arrangerande klubbar: 

 info@furudalsgolf.com, idre_mikael@telia.com, bebben47@tele2.se, 

info@solgolf.se,info@salenfjallensgk.se 
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  Gör startlistan och lägg ut den på GIT senast kl 18:00 2 dagar före tävling. 

 Max  två spelare från samma klubb i bollen. Blanda gärna damer o herrar. Gör ej rena dambollar. 

 De klubbar som har längsta reslängden placeras sist. Begäran om tidig eller sen start kan göras i GIT. 

 UNDER TÄVLING: 

  Redovisa resultaten för A- och B-klassen på scoreboarden.  

EFTER TÄVLING:  

 När resultaten är inmatade i GIT och tävlingen är stängd skicka ett mail till jan-olof.dahl@jodahl.se 

och meddela detta så att resultatet kan sammanställas och läggas ut på Dalarnas Golfförbunds 

hemsida dalagolf.se . 

 Ta fram antal pristagare i A- och B-klassen från tabellen i ”Prismall Dalagolfen 50+ 2018” på 

Dalarnas Golfförbunds hemsida, under ”Senior 50+,Dalagolfen 50+,Arkiv/Mallar". 

Kontakta de klubbar som har pristagare och kom överens om hur pengarna skall överföras. Pengarna 

skall omvandlas till presentkort innan de överlämnas till pristagarna. Klubbarnas kontaktpersoner 

ansvarar för att presentkorten kommer fram till pristagarna.   

  Tävlingsledningen ansvarar för att det skrivs en notis för tidningarna med rapport om resultaten 

m.m. Skicka separat E-mail till: Falukuriren: fk.red@daltid.se Dalademokraten: 

redaktion@daladem.se 

 

 /Tävlingsledningen 2018-05-04 
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