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KARRIÄRSTRAPPA FÖR DOMARE 

 Klubbdomare genomgår TLR 1 under ledning av klubb eller distrikt. Deltagaren behöver inte göra det skriftliga provet.  
Det är klubben som auktoriserar deltagaren att bli klubbdomare. 

 Distriktsdomare genomgår TLR 1 under ledning av distriktet. Deltagaren måste göra det skriftliga provet med godkänt resultat.  
Det är distriktet som auktoriserar deltagaren att bli distriktsdomare. 

 Förbundsdomare genomgår TLR 2 minst var tredje år och närvarar årligen vid förbundsdomarkonferensen.  
Ett skriftligt prov med godkänt resultat måste göras antingen i samband med TLR 2 eller förbundsdomarkonferensen. 

 Det är SGF som auktoriserar förbundsdomaren och fördelar tävlingsuppdrag lite med hänsyn till var i landet som årets tävlingar 
spelas. Det är ingen garanti att förbundsdomaren årligen får uppdrag på förbundsnivå, därför är det viktigt att förbundsdomare håller 
uppe sin kompetens via tävlingar på distrikts- och klubbnivå. 

 Förbundsdomare med internationell kompetens har förutom det ovan nämnda genomgått R&A Referee School och/eller 
USGA/PGA Workshops. 

 Förbundsdomare för internationella amatör- eller proffstävlingar blir man genom att bli uttagen till uppdrag av internationellt 
förbund eller proffstour. Utbildning och utveckling uppnås genom det praktiska domaruppdraget. 

 Förbundsdomare på internationell proffstour blir man genom att bli anställd av touren, med all den praktiska och teoretiska 
utbildning detta innebär. Allt görs naturligtvis under ledning av arbetsgivaren, touren.  
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KARRIÄRSTRAPPA FÖR TÄVLINGSLEDARE 

 Tävlingsledare på klubbnivå genomgår TLR intro under ledning av sin klubb.  
Inget skriftligt prov behöver göras för att bli godkänd. 

 Tävlingsledare och TD på distriktsnivå genomgår TLR 1 under ledning av distriktet.  
Ett skriftligt prov måste göras med godkänt resultat. 

 TD på förbundsnivå (Skandia Tour, Nordea Tour, etc) genomgår TLR 2 under ledning av SGFs Regelkommitté.  
Ett skriftligt prov måste göras med godkänt resultat. 

 TD för internationella tävlingar (tex  EGA-tävlingar eller andra tävlingar på amatör) får sin utbildning och utveckling mer på det 
praktiska planet via internationella kommittéer och tävlingars praktiska genomförande på auskultationssbasis. 

 TD för tävlingar på internationell proffstournivå blir man genom att bli anställd av touren, med all den praktiska och teoretiska 
utbildning detta innebär. Allt görs naturligtvis under ledning av arbetsgivaren, touren.  




