Vad händer efter det att en person blivit utsedd/vald att jobba som serieansvarig inom SöGDF
Ordföranden i Tävlingskommittén (TKO) anmäler till styrelsen i SöGDF att serieansvariga och övriga
ledamöter i Tävlingskommittén (TK) med tävlingsansvar är utsedda genom att meddela namn, tfn nr
och mailadress till webmastern. Detta görs så tidigt som möjligt i början av golfåret.
Webansvarig ser till att uppdatera behörighetslistan för att personerna i fråga skall kunna arbeta i
distriktets hemsideverktyg. Eftersom Matchrapporter skickas in är det synnerligen viktigt att vi har
rätt mottagare (email adress).
TKO svarar för att samtliga serieansvariga informeras av vad som förväntas av dem, både när det
gäller deadlines för tävlingsplaneringen inklusive lottning, i förekommande fall indelning i olika
divisioner, enkel eller dubbelserie samt att sköta uppdateringen på hemsidan. Ett par exempel är att
vid behov byta ut foton och upprätta en kontaktlista för respektive serie.
Serieansvarig skall betona vikten av att lagledarna läser igenom Tävlingsvillkoren i vilken bl.a. tar upp
rutinerna för arkivering av Matchrapporterna.
I möjligaste mån skall man delta i Tävlingskommitténs möten och rapportera från sitt
ansvarsområde.
Inloggning
Användarnamn och lösenord tillhandahålls av webbkonstruktören, men dessa uppgifter borde finnas
samlat hos TKO på ett säkert ställe och i förekommande fall delas ut till respektive serieansvarig.
Praktiskt handlande vid resultatredovisning
På första sidan på fliken Serietabeller finns längst upp till höger texten ”LOGGA IN” och i
inloggningsrutan fyller man i sina erhållna uppgifter och loggar in. Därefter är det ”bara” att följa
instruktionerna som framgår i hemsideverktyget. Om man av olika anledningar behöver ändra datum
och tidpunkt i någon av omgångarna går detta att göra liksom att fylla i resultaten som man får till sin
angivna email adress. Se ovan stycke 2.
Se till att ”Logga ut” när Du är färdig med inrapporteringen.
Detta styrdokument finns arkiverat i Tävlingskommitténs arkiv på hemsidan.
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