
 

/TK 220311 

 

 
 
 
Arbetsbeskrivning för Tournament Director i Seniorserierna inom BDGF 2022 
 
TD ansvarar för ”sin” tour gentemot BDGF och skall vara på plats vid varje tävling. 
TD kan, vid behov, utse en vTD. 
TD eller vTD: 

• ansvarar för information till tourens lagkaptener. Årligt kaptensbrev rekommenderas.  
• införskaffar priser för säsongen inom ramen för egen budget och ser till att vandringspriset 

finns på plats inför 4:e omgången. 
• ansvarar för serien. Värdklubbens TL är ansvarig för tävlingen. 
• kan ingå i Tävlingsledningen. Spelande TD skall vara tillgänglig före, under och efter tävling, 

helst på plats helst på plats hela dagen annars per telefon. 
• skall ta kontakt med arrangerande klubb och diskutera möjligheten att få starta från två tee. 

Enas om starttid, 10 minuters startmellanrum rekommenderas. OBS att klubbens anvisningar 
måste följas. 

• skall ta kontakt med utsedd Tävlingsledare i god tid före tävling. 
• skall ta kontakt med utsedd domare. 

 
TD eller vTD kan godkänna transportmedel vid akut behov, detta gäller endast vid enstaka tävling. 
 
TD meddelar lagkaptenerna tid för inlämnande av klubbarnas lag till respektive omgång. För att 
undvika pliktslag för sen anmälan skall påminnelse skickas ut innan anmälningstiden är ute. 
 
TD lägger in tävlingen i GIT Tävling och arrangerande klubb lägger in startförbud. TD 
verkställer lottning. Ändringar i lagen meddelas TD fram till kvällen före tävling. Ändringar därefter 
görs på plats direkt till tävlingsledningen. 
 
TD eller vTD medför priser till varje speltillfälle. 
TD eller vTD ombesörjer prisutdelning. Vid varje speltillfälle utdelas priser till lagen i de bäst 
placerade klubbarna. Individuellt scratchpris kan delas ut vid varje omgång i samtliga divisioner. Vid 
sista speltillfället delas dessutom ut ett vandringspris till seriesegrande klubb i div.1 och eventuella 
vandringspris i övriga divisioner. 
Notera att Seniortourens budget inte skall användas för att dela ut priser i DM klassen, omg 3. 
 
TD sammanställer lagresultatet på officiell mall, meddelar detta till lagkaptenerna samt mailar den till 
webmaster karin.nilsson@bdgf.se, för publicering på BDGFs hemsida. 
 
TK kommer att förse varje TD med den mall som skall användas för resultatrapportering i respektive  
tour. 
 
TD har rätt att ta ut ersättning för resa t.o.r. tävlingsplats men kostnaden skall täckas av seriens 
budget 
TD:s resor till och från TD möten och konferenser täcks däremot av TK:s budget 

 
Arbetsbeskrivning för Övergripande Tour Director i Seniorserierna inom BDGF 2022 
öTD har samordningsansvar för Seniortourerna. 
öTD ska anordna planeringsmöten med TD 2 gånger per år. 
öTD ska vara TD behjälplig i tävlingsfrågor, och ev. diskussioner med distriktets klubbar 


