Hvordan skal jeg tilmelde mig dameklubbens ugentlige matcher fra sæson 2017?
Alle dameklubbens turneringer (tirsdagsmatcher) vil fra sæsonen 2017 blive sat op som en
turnering i Golfbox. Her finder du en vejledning til, hvordan du fremover skal tilmelde dig
turneringerne – både de ugentlige og de lidt mere specielle.

A. Tilmelding til en turnering
Åbn Golfbox – www.golfbox.dk
Indtast dit medlemsnummer og adgangskode

Marker med x i Gå til Golfbox

Find Klubturnering i menuen til venstre og dobbeltklik
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Du får nu et billede frem, der viser klubbens turneringer

Find den turnering du vil melde dig til, stil curseren der og klik
Informationer vedrørende den pågældende turnering vises nu – find knappen Tilmeld her og klik
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Dette er for tilmelding til matchen 11. april – læg mærke til at
der står 2 datoer:
Tilmeldinger starter: 25. februar – det sættes ind af
turneringslederen og
Tilmelding slutter: denne dato er sat fst af systemet til 4 dage
før første start
Når du trykker på Tilmeld her kommer følgende billede frem:

Du skal nu vælge teested
Du skal angive om du vil have en tiudlig eller sen start – eller ikke har nogen præference
Og du KAN indsætte en kommentar – det kan være at du kun vil spille 9 huller!!

På følgende billede er der sat Dameklubbens normale tee sted ind (49) og der er bedt om en tidlig
start samt noteret at en gæst kommer med. Gæstens navn og DGU nummer anføres.
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Check at din tilmelding er korrekt og klik på Fortsæt – er den forkert klikker du på Tilbage og kan så
korrigere.
Ved Fortsæt får du endnu en chance for at fortryde:

Klik Fortsæt
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Du får en kvittering for tilmeldingen

Klik på Log ud
Og du kan så komme tilbage til ”Turneringsinfo” – der hvor du startede din tilmelding.
Fra dette skærmbillede er der mulighed for at se de spillere, der på et givet tidspunkt er tilmeldt:
Tryk på ”Spillere”:
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B. Ved fejltilmeldinger
Hvis du har meldt dig til en turnering og senere fortryder kan du ikke selv slette din tilmelding. Der
er INGEN knap for at slette en tilmelding. Hvis du klikker på Tilmeld her, kommer følgende frem:

Og der bedes du om at kontakte turneringsledelsen. I første omgang er det Hanne Skelgaard.
Hannes kontaktinformationer er:
peskelgaard@gmail.com eller tlf 50 40 28 34.

C Når tilmelding er lukket
Når tilmeldingen lukkes – det er pt 4 døgn før dagens første start – danner turneringslederen en
startliste og tager her hensyn til de valg, der er truffet ved tilmeldingen samt evt kommentarer.
Startlisten frigives og der dannes en mail til hver deltager med informationer om:
Starttidspunkt
Medspillere
Link til startlisten
Derudover opretter turneringslederen boldene i Golfbox og herfra vil så komme informationer til
dig vedr din bold, som sædvanligt får du informationer om ændringer.
Vil du framelde dig indenfor de 4 døgn kan du således gøre det selv i Golfbox. Turneringslederen
kan så se at der er en ledig tid og sætte spillere, der ikke har fået meldt sig til ind her.
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Der er altid mulighed for at gå i Golfbox – fremkalde turneringen og her se både liste over spillere
og, når startlisten er dannet også se den der.
Tryk på ”Startliste”
Dette er fra et eksempel fra en anden klub. Udskiftes med et eksempel fra vores ”underklub”
senere.

D På turneringsdagen
Alle spillere bedes møde i Starterhuset 20 minutter før planlagt starttid for runden. Forinden skal
spilleren selv melde sig på Golfbox i mellemgangen, bekræfte fremmødet og udskrive et scorekort.
Der kan være andre procedurer – f.eks. ved holdspil eller Åben Damedag. I de tilfælde udsendes
selvfølgelig information om det.
(denne procedure er krævet af Golfklubben bestyrelse, da man godt vil vide om der er spillere, der
er tilmeldt og IKKE møder op!)
Hvis man ikke har en tid og godt vil spille kan man kontakte turneringsledelsen og spørge om der
er afbud eller selv gå ind på Golfbox og se om der er ledige tider.
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