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Stort tack till Dig som funktionär! 

Vad får man som Funktionär? 

Funktionärstävling 
Söndagen den 12 augusti spelas årets mest prestigefyllda tävling!  

Bara du som varit funktionär får möjlighet att delta.  

Och första pris är en plats i ett ProAm-lag på LETAS-tävlingen 2019. 

Tävlingen spelas med samma ”set-up” på banan som tjejerna  

hade på finaldagen!  

Så du får verkligen testa din golf under roliga förhållanden! 

 

Mat 
De dagar du är funktionär bjuder vi på fika och lunch. 

 

Kläder 
Pikétröja kommer delas ut till dig som funktionär. 

 

Gratis inträde 
Som funktionär har du gratis inträde alla tävlingsdagar,  

dvs även de dagar du inte är funktionär. 

 

En fantastisk upplevelse 
En unik golfupplevelse på vår fina golfbana, med den svenska  

dameliten på plats och möjlighet att heja fram våra egna elitspelare,  

Sofia och Annie. Kanske får du också möjlighet att uppleva en ny  

världsstjärna tändas inom svensk damgolf! 



 

Fredag den 3 augusti 

 

Styrgrupp LETAS, Helpdeskfunktionärer, Funktionärssamordnare/mottagare, 

TL, Klubbchef, samling kl 13 
  

 Lunch/fika kuponger ska vara klara (ProAm och funktionär). Stefan 

 Amatördokument för signering Magdalena 

 Iordningsställa konferensrummet, även funktionärssamordning.  Helpdesk 

Detta rum används även som funktionärsmottagningsrum 

under tävlingen (alla funktionärer anmäler sin ankomst där).   

 Även iordningsställa sponsorrummet (vid sidan om till ProAm).  Partner

 mottagare+Cina 

 Omklädningsrum iordningsställs (herrarnas blir till damer).  Helpdesk 

 Skyltar till Helpdesk ”Players office”. Skylt till ProAm-sponsorer.  Olle 

Parkering Vallby, parkering för spelare och publik.    

 Inträdesbiljetter klara.  Stefan 

 Säkerställa att rangen fungerar.  Cina 

 Komplett funktionärsschema måste sättas upp  Stefan 

 

Tröjutlämning, kl 13 – 15  

Funktionärerna kan hämta sina tröjor i konferensrummet och prickas av.  Stefan + Arne 

Kom gärna denna tid, annars finns en reservtid på tisdag.  

Vindjackor finns för utlåning. Hämtas vid behov och återlämnas dagligen.  

 



 

Måndag den 6 augusti 

 

Funktionärsmöte för alla kl 17 

Vagnhämtning 
Vagnar hämtas från Skerike GK och Ängsö   Hantverksgrupp 

Regnberedskap 
Skrapor     Hantverksgrupp 

Parkering på VGK    Olle  
Sätta ut skylt och vit målarfärg. Funktionärer på gräsmattan. 

Tält 
Tre tält sätts upp vid puttinggreen bakom anslagstavlan.   Hantverkgrupp 

Minishuttle 
Hämtas av chaufförerna.    Mats 

Helpdesk 
Banguide på engelska ska finnas för att delas ut till de spelare  Magdalena 

som köpt.   

 

 

Bilar under alla dagar 

Tisdag 7 aug 
Domare, TD och TL – 4 bilar.  

Onsdag 8 aug 
Domare, TD och TL, Funktionärssamordnare,  

funktionärsfika – 7 bilar. 

Torsdag 9 aug – Lördag 11 aug 
Domare, TD och TL, Funktionärssamordnare, funktionärsfika, resultatrapportering – 8 bilar. 



 

 

Tisdag den 7 augusti 

 

Funktionärsmottagare, kl 7.30 – 17.30 /Tröjutlämning 
Du som funktionär anmäler alltid din ankomst till funktionärsmottagningen. 

De funktionärer som ej redan hämtat sina funktionärströjor gör detta här.  

Lunch- och fikakuponger för dagens funktionärer hämtas här vid ankomst.  

Helpdesk, kl 9 – 18 
Skriva under amatördokument.  

Packa inför ProAm, påse från ICA! 

Shuttle från hotell 
Bokas i förväg av tjejerna, samt att det finns ett schema för shuttle. 

Buss går från Elite hotell kl 9 - 14. Och kl 15 – 20.  

Shuttle från båda våra rekommenderade hotell. Mobil till chaufförerna finns hos 

funktionärsmottagarna (rummet bredvid konferensrummet).  

Range öppen kl 8 -20 
Tomas ansvarig för range. Funktionärer på plats kl 13 -18.  

Inspel av tjejerna  
Banan endast för tjejerna. Banan ska vara uppsatt som om det vore tävling. Inspel ingen 

förbokning utan ”de köar själva och går ut och spelar”.  

Hantverksgruppen, kl 11.30 bussen kommer senast kl 12 
Flaggor och skyltar kommer med bussen och vägledning sker av personal från SGF.  

ProAm-lottning och scorekort lämnas till helpdesk 
Görs av Stefan lämnas tisdageftermiddag till helpdesk.   

Förbereda ProAm, kl 13 
Frågesport, närmast hål, OS-rigar, kassar, priser, kolla med Annika (föreläsning)            

                                                                                                                 Mats, Cina och Magdalena 



 

 

Onsdag den 8 augusti 

ProAm shotgun kl 7.30 och kl 13.00 

 

Funktionärsmottagare kl 6 – 16  
Du som funktionär anmäler alltid din ankomst till funktionärsmottagningen. 

De funktionärer som ej redan hämtat sina funktionärströjor gör detta här.  

Lunch- och fikakuponger för dagens funktionärer hämtas här vid ankomst.  

Hantverksgruppen, kl 7 – 18 
Jour regnberedskap 

Parkeringssamordnare, kl 6.30 – 14.30 
Spelare och sponsorer på parkeringen och även Bjärby gästparkering 

Funktionärer på gräsparkeringen 

Range öppen kl 6 - 20 
Tomas ansvarig för range. Funktionärer på plats kl 6 -7.45 och kl 11 – 13 och kl 14 – 19. 

Bollar läggs upp i hinkar så att alla kan värma upp.  

Shuttle från hotell 
Bokas i förväg av tjejerna, samt att det finns ett schema för shuttle. 

Minibuss går från/till våra rekommenderade hotell kl 6 – 10, samt kl 11 -15 och kl 16 - 20.   

Helpdesk, kl 6:30 - 18 
Hämta scorekort till ProAm, informationsblad och startpåse från ICA.  

Fråga vid ankomst proffs och sponsorer om de deltar vid lunchen med prisutdelning! 

Fråga proffs och sponsorer om deltagande vid bankett på Plaza Hotell.  

Obligatoriskt för vinnande lag och proffs! 

Startlista till helpdesk och starter till 9 aug Helpdesk+TC 

(tas ut av TC 8 aug, kopieras av helpdesk och lämnas ut).  



 

 

Partners ProAm-mottagning, 6.15 – 7.15 och 11 – 12.45 
Anders (Marknadskommittén) välkomnar våra partners. Startkit i rummet bredvid 

konferensrummet. 

 

Samling kl 7 för info (fm) 
Cina välkomnar.  

Fotografering sker under ProAm av Daniel Hojas, samt info på FB.  

Scoringarea är bemannad (vårt tävlingskansli). 

Restaurangfunkionärer, kl 11 – 15  
Introduceras av Nisse. ProAm lunch kl 13.00.  

Inspirationsföreläsning 
Annika Lundström, 20 min. Cina tackar! 

Prisutdelning  
Mats tacka sponsorerna! Cina håller prisutdelning.  

Samling kl 12.30 för info av ProAm (em) 
Cina välkomnar. 

Scoringarea är bemannad (vårt tävlingskansli). 

 

Bankett Plaza Hotell, kl 19.15  
Mats säkerställer kvällens program.  

Annika håller inspirationsföreläsning. Cina tackar! 

Funktionärsmöte resultatrapportörer 
TC (tournament coordinator) genomgång IPAD med resultatrapportörerna 

 



 

Torsdag den 9 augusti 

 

Starters och Caddiemaster, kl 7.15 
Möte med TD. Alla starters (för samtliga dagar) samlas vid tältet vid hål 1 där TD ger 

gemensam information om vad som ska sägas och göras! 

Funktionärsmottagare kl 6 – 16 
Du som funktionär anmäler alltid din ankomst till funktionärsmottagningen. 

Hantverksgruppen, kl 7 – 18 
Jour regnberedskap 

Shuttle från hotell, kl 6 – 10 och kl 11 -20  
Bokas i förväg av tjejerna.  

Shuttle från båda våra rekommenderade hotell.  

Parkeringssamordnare, kl 6. – 14 
De två översta raderna, reserverade för spelare.  

Funktionärer får gärna om möjligt ta sig till VGK utan bil. 

Bussar får släppa av vid Bjärby parks gästparkering.  

 

Helpdesk, endast vid behov om inte alla spelare redan har anmält sig 

Starter och caddiemaster, kl 7.30 – 10 
Första start kl 8, från tee 1 och tee 9. 

Starter och caddiemaster, kl 12.30 - 15 
Första start kl 13, från tee 1 och tee 9. 

Range öppen kl 6 - 20 
Tomas ansvarig för range. Funktionärer kl 6 – 7.45 och 11 – 12.45.  



Publikvälkomnare, kl 8 – 14.30 
Välkomna publiken och ta betalt. Tält vid miljöboden. 

Fri entré för funktionärer och juniorer, alla dagar! Övriga 60 kr/dag eller 100 kr/3 dagar. 

Partnertälten, kl 10 – 15 
Putt- respektive chiptävling, organiseras av Mats tillsammans med funktionären.  

Priser kan vinnas och namn och mobil skrivs i kollegieblock, vinnarna kontaktas i efterhand.  

Resultatrapportörer, kl 8.30 – 18.30 
Efter var 3:e hål och surfplatta lånas av SGF och delas och lärs upp på plats.  

Fotografer finns på plats under dagen.  

Service funktionärer, kl 8.30  – 18.30 
Fika mm.  

Restaurangpersonal, kl 11 - 15 
Introduceras av Nisse.  

 

 

 

Fredag den 10 augusti   

 

Fredag samma funktionärsschema, som torsdag! 

 

 

 



 
Lördag den 11 augusti 

 

Funktionärsmottagare kl 6 – 14 
Du som funktionär anmäler alltid din ankomst till funktionärsmottagningen. 

Hantverksgruppen, kl 7 – 14 och därefter ”packa bussen” 
Jour regnberedskap. 

Och så snart tävlingen avslutas, så ska bussen packas med alla skyltar igen.  

Shuttle från/till hotell, kl 6 – 9 och kl 13 - 16 
Bokas i förväg av tjejerna.  

Shuttle från båda våra rekommenderade hotell.  

Range öppen kl 6 - 10 
Tomas ansvarig för range och funktionärer kl 6 – 7.45. 

När sista boll går ut, så avslutas rangepasset! 

Parkeringssamordnare, kl 8 - 13 
De två översta raderna, reserverade för spelare.  

Funktionärer får gärna om möjligt ta sig till VGK utan bil. 

Bussar får släppa av vid Bjärby parks gästparkering.  

Starter och caddiemaster, kl 7.30 – 10 
Första start kl 8, från tee 1 och tee 9. 

Resultatrapportörer, kl 8.30 – 14.30 
Efter var 3:e hål och surfplatta lånas av SGF och delas och lärs upp på plats.  

Publikvälkomnare, kl 7.30 – 12.30 
Välkomna publiken och ta betalt. Tält vid miljöboden.  

Efter 12.30 fri entré! 

Fotografer finns på plats under dagen.  



Service funktionärer, kl 9 -14 
Fika mm.  

Restaurangpersonal, kl 11 - 15 
Introduceras av Nisse.  

Publikkontroll, kl 9.30 – 14.30 
Hjälpa publiken och säkerställa spelet för publikbollar och ledarboll.   

 
 

 

 

Söndag den 12 augusti 

 

Funktionärstävling 
Anmäls i Min golf, sista anmälningsdag 2018-08-01, kl 12.  

Tävlingen spelas med samma ”set-up” på banan som tjejerna  

hade på finaldagen!  

 


