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Vi har laget noen nye ting til turneringsmodulen. Under kan du lese om de nye 

tingene som har kommet. 

Godkjennelsesliste 
Under PÅMELDINGER i turneringsbestemmelsene, er det nå kommet et punkt som heter Bruk 

godkjennelsesliste. 

 

Benytter man seg av dette punktet må man ta stilling til om hver enkelt deltaker i turneringen 

skal godkjennes til å være med eller ikke. Når man godkjenner eller avviser en spiller kan man 

velge om det skal sendes en e-post/beskjed til spilleren. 

Når en spiller er påmeldt, ender de opp under en nye meny under Påmeldinger som heter 

Godkjennelsesliste. 
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For å godkjenne eller avvise en spiller må man klikke seg inn på Godkjennelseslisten, klikke på 

den aktuelle spiller og gå til fanen Status. 

  

Sett hake i om vedkommende er Godkjent eller avvist. Teksten som blir skrevet i tekst feltet 

blir lagret til neste deltaker. 

Vedkommende er nå på deltakerlisten og alt er som normalt. 

Flere valgmuligheter ved utsendelse av e-post fra turnering. 
Vi har utvidet mulighetene til å sende e-post fra en turnering. E-post funksjonen finner du i en 

turnering under Påmeldinger. (Send e-post) 

Det er nå mulig å differensiere på hvilke ”lister” som skal motta e-posten. Skal alle ha den 

eller kanskje er det kun de på venteliste man skal sende til. 

  

Sett hake i den eller de lister man ønsker å sende til. Dersom man velger ALLE og en av de 

andre listene, blir det kun sendt ut en e-post pr. deltaker. 
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Spillerstatistikk på livescoring 
På vår livescoring side (www.golfbox.no/livescoring) under klubbenes egne turneringer, er det 

nå kommet noen nye spillerstatistikker som kan gjøre det enda litt artigere å følge med på en 

turnering. 

For å kunne se spillerstatistikken på livescoring siden, må dette først aktiveres for den enkelte 

turnering. Dette gjøres under menypunktet LIVESCORING. 

 

Deretter vil spillerstatistikken bli beregnet neste gang siden besøkes. Det kan derfor gå noen 

minutter før statistikken blir generert.  

http://www.golfbox.dk/livescoring/playerStatsSummary.asp?tour=fb4be011-1680-4e4a-a86d-

4e41a9d5d327&usegolfdkskin=1&noHeader=1 

 

http://www.golfbox.dk/livescoring/playerStatsSummary.asp?tour={4D8E8FC9-927A-40C1-

BC81-FEF7B31302BF}&usegolfdkskin=1&noHeader=1 

 

  

http://www.golfbox.no/livescoring
http://www.golfbox.dk/livescoring/playerStatsSummary.asp?tour=fb4be011-1680-4e4a-a86d-4e41a9d5d327&usegolfdkskin=1&noHeader=1
http://www.golfbox.dk/livescoring/playerStatsSummary.asp?tour=fb4be011-1680-4e4a-a86d-4e41a9d5d327&usegolfdkskin=1&noHeader=1
http://www.golfbox.dk/livescoring/playerStatsSummary.asp?tour=%7b4D8E8FC9-927A-40C1-BC81-FEF7B31302BF%7d&usegolfdkskin=1&noHeader=1
http://www.golfbox.dk/livescoring/playerStatsSummary.asp?tour=%7b4D8E8FC9-927A-40C1-BC81-FEF7B31302BF%7d&usegolfdkskin=1&noHeader=1
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Valg av hovedturnering 
Noen turneringer har en ”hovedturnering” eller en kvalifikasjonsturnering og selv om de ikke 

spilles på samme dato, vil man gjerne at de står ”sammen” i klubbens turneringsoversikt. 

Dette gjøres ved at det velges en HOVEDTURNERING under Stamdata i 

turneringsbestemmelsene til turneringen. En skal være oppmerksom på at begge turneringene 

står ved samme dato som hovedturneringen. 

 

På turneringsoversikten vil det da se slik ut. 

 

Ny rapport – Skilt til golfbiler 
Det har kommet en ny rapport som kan skrive ut skilt til golfbiler i en turnering. Denne 

rapporten kan først skrives ut når startlisten er laget. Den vil automatisk ta 2 spillere fra 

samme starttid og sette de sammen i en golfbil. 

 

 


