
FUNKTIONÄRSMÖTE INFÖR 
SCANDIC PGA CHAMPIONSHIP 27-

31/8 2019



Vecka 35

Tisdag 27 augusti: Officiell inspelsdag
Onsdag 28 augusti: ProAm
Torsdag-Fredag 29-30 augusti: Tävlingsdag 1 och 2
Lördag 31 augusti: Tävlingsdag 3 – 45 bästa (ca)



• Funktionärsansvarig
• Shuttle
• Scorerapportör
• Starters
• Parkeringsvakter
• Rangen

• Forecaddies
• Sambandscentral
• Sjukvårdare
• Värd/Värdinna
• Värd/Värdinna ProAm
• Fotograf

• Funktionärservice
• Entré
• Fysio
• Scoreboard
• Skyltmontering

Funktionärsroller



Funktionärsansvarig:

Matz Svensson

Har ett övergripande ansvar att alla positioner fungerar och bemannas



Shuttle:

Kör spelare mellan hotell och Allerum GK och 
mellan klubbhuset och hål 10 under tävlingsdagarna.
Även mellan Knutpunkten och hotell då de anländer.

Antal: 



Scorerapportör:

Scorerapportör sitter efter green på 
Hål 3, 6, 9, 12, 15 & 18 och tar emot spelarnas resultat

på de tre senaste hålen och rapporterar in dessa till tävlingsledningen.

Antal: 



Starters:

På hål 1 & 10 står starters som tar emot spelarna, delar ut 
scorekort, flaggplaceringar, lokala regler, dricka & frukt.

Man presenterar även spelarna när dessa ska slå ut.

Under sista dagens spela så finns starters endast på hål 1.

Antal: 4 st. per dag. (2 st. på lördagen) 



Parkeringsvakter:

Parkeringsvakter behövs under lördagen.
Man lotsar spelarna in på husbils-/vagnsparkeringen då endast de får parkera där
och håller åskådarna/besökarna/spelare till Parkbanan på ordinarie parkeringen.

Antal: 2 st. 



Driving rangen:

Här ser man till så att hinkarna är fyllda med bollar och så att det 
finns vatten i hinkar så att spelarna kan rengöra sina klubbor. 

Antal: 4 st. per dag. 



Forecaddies:

På hål 15 behövs forecaddies.
Håller upp en grön flagga om det är OK för spelarna att slå och 

håller upp en röd flagga om spelare framför finns inom räckhåll. 
Man vinkar sedan med grön flagga om bollen är i spel och man viftar 

med röd flagga om bollen kan vara svår att hitta.

Antal: 4 st. per dag. 



Sambandscentral:

Tar emot telefonsamtal angående tävlingen och media.
Händer det något akut eller folk har frågor så går de till sambandscentralen.

Antal: 2 st. per dag. 



Sjukvårdare:

Händer något akut kan det vara mycket värdefullt 
att ha sjukvårdskunniga på plats.

Antal: 2 st. per dag. 



Värd/Värdinna:

Tar emot spelare när de anländer och finns tillgängliga runt klubbhuset
om spelarna eller besökare skulle ha frågor.

Antal: 2 st. per dag. 



Värd/Värdinna ProAm:

Tar emot spelare/sponsorer när de anländer och finns tillgängliga 
runt klubbhuset om dessa skulle ha frågor. Även tillgängliga för alla de 

spelare som under onsdagen inte deltar i ProAm.

Antal: 2 st. 



Fotograf:

Fotograferar/filmar under inspel, ProAm och tävlingsdagar.

Antal: 2 st. 



Funktionärservice:

Fixar och donar så att funktionärerna har allt som behövs när de är på plats, 
såsom kaffe, frukt och om det saknas något.

Byter av funktionärer om de behöver tex. ta en toalettpaus.

Antal: 1 st. per dag. 



Entré:

Tar inträde av besökare som kommer på lördagen då vi och 
vår huvudsponsor Scandic arrangerar aktiviteter kring klubbhuset 

utöver golftävlingen. Står vid infarten på parkeringen.

Antal: 4 st. 



Fysio:

Sjukgymnast som kan hålla till på spelarhotellet 
om någon spelare skulle behöva det.

”Företagets namn”



Scoreboard:

Under finalvarvet så är det kul om publiken kan följa spelarnas resultat
via en scoreboard som man går med och bär i de sista bollarna.

Antal: 4 st.  



Funktionärskläder

Pikétröja
Vindjacka

Storlekar – måste beställa snarast




