
GIT hantering av tävling
För GGF seniorernas seriespel

Om inget annan anges så gäller detta dokument för både 
Seniorernas seriespel och HCP seriespelet



GIT hantering vid tävling

• Starta GIT Tävling

• Uppdatering till aktuella HCP

• Inmatning av resultat

• Stänga Scoreinmatning

• Justering av HCP 

• Överföring av OoM

• Kontrollera i Min Golf att OoM har rätt antal lag.
• Är ett lagnamn fel, rätta och för över OoM på nytt.



Klubben har fått två filer som innehåller klubbens seriespelstävlingar.
Det finns en fil för seriespel och en fil för HCP seriespel

För att se vilka tävlingar klubben har inom en serie så klickar man på aktuell fil
Klicka på den tävling som är aktuell för dagen för att öppna tävlingen i GIT



Klicka på Anmälda för att visa möjligheten att uppdatera till aktuella HCP
Klicka på Uppdatera anmälningar



Klicka på nästa för att leta efter ändringar sedan lottningen



Om inga spelare har förändrat sina HCP visas följande meddelande, 
klicka på STÄNG för att avsluta uppdateringarna



Om en eller fler spelar har ändrat sitt HCP, klicka på NÄSTA



I steg 3 visas antal spelare som har uppdaterats, klicka på Klar för att avsluta 
uppdatering av HCP



Klicka på fliken Resultat och 
klicka sedan på Öppna scoreinmatning



Har du glömt att uppdatera till aktuella HCP kan du gör detta nu, klicka på 
Ja för att starta uppdatering. Har du nyligen gjort uppdatering så skall den 
fråga inte visas,  gör den det ändå så klicka på Nej



En varning visas som frågar om man är säker på att man vill öppna för 
scoreinmatning, klicka på Ja



Det finns olika sätt att hitta rätt spelare för inmatning, här visar vi alla spelare på en sida.
Klicka på Komplett lista för Singel klass



Alla spelare som finns i startlistan visas, klicka på den spelare som 
resultat skall matas in för



Har spelaren ej fullföljt tävlingen klicka på pilen vid Spelande



och markera och klicka på orsaken varför spelaren inte fullföljt och klicka sedan på Spara



Mata in resultat på respektive hål.
Klicka sedan på Spara



Allt eftersom man matar in resultaten uppdateras listan med aktuell ställning
När alla resultat matats in klicka på Översikt



Kontrollera att Scoreinmatningen är klar till 100%
Om inte Lag klassen syns scrolla ned sidan



Under Leaderboard för Lag klassen klicka på Uppdatera för att få Lag resultatet för tävlingen



Lag resultaten visas för alla lag som har rätt antal spelare med resultat. Saknas spelare för att få 
ihop ett lagresultat så blir placeringen RTD



När alla resultat är inmatade, Stäng scoreinmatning



Klicka på Ja för att stänga scoreinmatningen



Klicka på Justera handicap



Klicka på Nästa



Nu visas alla HCP justeringar som kommer att överföras
Klicka på Nästa



Ett meddelande visar hur många scorer som skickas. 
Klicka på Klar för att avsluta HCP justeringen



Överföring av Order av Merit 
• När alla resultat matats in och HCP justerats skall överföring av Order of

Merit (OoM) göras
• Om något lag inte är med i startlistan skall en avvikelserapportering skickas 

till seniortavling@ggf.nu, för HCP serien skall rapporteringen skickas till 
seniorhcptavling@ggf.nu. Den information skall skickas är Division/Serie 
och vilket lag som saknas. 

• Om något lag inte har tillräckligt många spelare för att få ett lagresultat så 
överförs ingen OoM för denna klubb
• En avvikelserapportering skall skickas till seniortavling@ggf.nu, för HCP serien skall 

rapporteringen skickas till seniorhcptavling@ggf.nu. Den information som skall 
skickas är Division/Serie och vilket lag som det gäller. 

• GGF Seniorkommitté kommer därefter att justera OoM så att resultaten 
blir rätt
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När HCP är justerad skall Lag resultatet föras över till Order of merit 
Klicka på Order of Merit



Klicka på Överför för att överföra OoM
För klubbar som inte har tillräckligt med antal spelare för att få ett lag resultat så är laget inte markerat
För dessa lag skickas en avvikelse rapportering till seniortavling@ggf.nu respektive seniorhcptavling@ggf.nu som lägger 
in lagets resultat.
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Klicka på JA för att överföringen skall utföras



Det syns nu att överföringen är gjord


