
Spelarinformation 
Vikingaskeppet 2022 (JMI) – lördagen 2 juli 2022 – Lidingö Golfklubb 
 
Tävlingen spelas över 36 hål under en dag. Nytt för 2022 är att alla startar samtidigt genom så 
kallad shotgun-start. 15 flickor och 65 pojkar, totalt 60 spelare kommer att göra upp om segern och 
nytt från och med i år är att 2 st vandringspris (ett för flickor och ett för pojkar) kommer att utdelas. 
 
Programmet under dagen ser ut som följer: 
06:30 - 08:00  Uppvärmning, registrering och upphämtning scorekort 
08:15 - 08:30  Samling vid klubbhuset, Lidingö GK och hemmaspelarna hälsar välkomna 
08:45 - 12:45  Rond 1 
12:45 - 14:15  Lunch 
14:15 - 18:15  Rond 2 
18:45 - 19:00  Prisutdelning 
 
För att uppvärmningen ska kunna genomföras av 60 spelare på begränsat antal mattor vid Driving 
Range behöver uppvärmningen organiseras. Lidingö GK har Driving Range där spelare kan slå från 
båda håll. Det är ca 230 meter mellan mattorna på respektive sida och de bollar som finns på 
Driving Range har låg kompression för att inte flyga så långt. Spelare som rond 1 startar från hål 1-9 
ska värma upp från södra delen av Driving Range (längst bort från klubbhuset). Spelare som rond 1 
startar från hål 10-18 ska värma upp från norra delen av Driving Range (närmast klubbhuset). 
Funktionärer med golfbilar hjälper till med transporter. 
 
För att avslut av respektive rond ska ske på ett bra och snabbt sätt kommer flera scoring areas att 
finnas, för mottagning av scorekort.  
 
Alla flaggplaceringar kommer att sättas om till rond 2 och ett antal tee’s kommer att flyttas. 
 
Ett flertal funktionärer kommer att bistå som säkerhetscaddies / forecaddies. De är tillgängliga 
under rond 1 och rond 2 för att dels säkerställa säkerheten på banan, dels bistå spelare med 
indikation om bollplaceringar. 
 
Eftersom det är shotgun-start ansvarar alla spelare själva för att starta på utsatt tid. Inga starters 
kommer att finnas tillgängliga. Signal (sirén eller skott från startpistol) från klubbhuset kommer att 
indikera att start av respektive rond ska ske. 
 
En ny startlista inför rond 2 kommer att skapas där grupper/bollar kommer att sättas ihop baserat 
på resultatet från rond 1. Information om starthål rond 2 kommer att meddelas via SMS. 
 
Alla spelare kommer att tilldelas ett digitalt scorekort som förväntas uppdateras vartefter spelet 
genomförs. Detta ersätter inte det skrivna scorekortet som kommer att vara grund för resultatet. 
På detta sätt kan både spelare och andra intressenter följa spelet ”i realtid”. Eftersom alla startar 
samtidigt kommer ”leaderboard” att avspegla den aktuella ställningen och därmed göra live-
scoringen mer relevant.  


