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Vejledning til Mønsterblokering 

 

Mønster blokering er en selvstændig funktion, som man skal have rettigheder til for at kunne 

bruge. Rettigheder til modulet gives under KLUB -> RETTIGHEDER af en administrator med 

rettigheder til dette. Du skal logge af og på igen når du har fået rettigheder til dette modul. 

 

Mønsterblokeringsmodulet finder du efterfølgende under RESSOURCER  > TIDSBESTILLING > 

MØNSTERBLOKERING. 

 

 
 

Her følger en kort forklaring af hvad mønsterblokeringsfunktionen kan bruges til.  

 

Mønsterblokering bruges til at indsætte blokeringer og boldrender som ligger i et fast mønster. 

Det kan eksempelvis være Herreklubben, hver tirsdag kl. 14-17 eller boldrender som ligger på 

hver 4. tid, hver time og hver dag i en periode. Man har mulighed for at indsætte og slette 

allerede indsatte blokeringer/boldrender, men man har pt. ikke mulighed for at editere en 

allerede indsat blokering eller boldrende. 
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Indsætning af blokeringer eller boldrender: 

Klik på [OPRET NY >] for at indsætte en ny blokering eller boldrende.  

 

 
 

 Navn: Bruges så man kan genkende blokeringen. 

 Ressource: Ressourcen hvor blokeringen skal indsættes, her skal man huske at vælge 

den rigtige. 

 Blokeringstype: Her skal man vælge om man vil lave en blokering eller en boldrende. 

 Overskriv: Her vælger man om blokeringen/boldrenden skal overskrive allerede 

indsatte blokeringer og boldrender. OBS: Man kan ALDRIG overskrive tider med 

personer på eller turneringer. 

 Blokeringstekst: Dette er teksten der vil blive vist på selve blokeringen. 

 Mulige: Her vælger man hvilke tider der skal med i blokeringen/boldrenden. 

 Valgte: Her vises de tider man har valgt til blokeringen/boldrenden. 

 Gentag: Her vælges gentagelsesmønsteret, klik på GENTAG for at sætte mønsteret op. 

 

Har man valgt dagligt, skal man også tage stilling til om lørdag og søndage skal med.  
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VIGTIGT: Medtag helligdage betyder at den indsætter en blokering hvis den møder en 

helligdag i det allerede valgte dato interval. Hvis det ikke er valgt vil blokeringen ikke blive 

indsat hvis der er en helligdag i datointervallet. 

 

 
 

Hvis man vælger ugentligt skal man bestemme hvilke dage blokeringen skal gælde for, i dette 

tilfælde vil det KUN være tirsdage der vil blive indsat en blokering, også hvis tirsdagen er en 

helligdag. 

 
 

Vælger man månedligt kan man vælge imellem en bestemt nummer dag i hver måned eller 

man kan vælge hver først, anden, tredje, fjerde eller sidste tirsdag i hver måned. 
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Vælges der årligt, vælger man eks. Hver 6. januar eller først tirsdag i januar. 

 
Når man har besluttet hvilken gentagelsesmønster man vil bruge, skal man vælge 

gentagelsesperiode. Her er der valgt 07-04-2009 til 31-11-2009. 

 

 
 

Derefter klikker man på [OPRET >]. 

 

Så kommer man tilbage til hovedbilledet og man kan danne sig et overblik om man har gjort 

det korrekt, inden man klikker på [NÆSTE >]. 
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Inden man får endelig lov til at indsætte blokeringen, får man lige en sidste chance for at 

fortryde. 
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Klik på [NÆSTE >] og systemet vil gå i gang med at indsætte blokeringen. Er der mange (eks. 

boldrender på en hel dag, i flere måneder) kan der godt gå et stykke tid med at indsætte 

blokeringen. 

 

 
Klik på [AFSLUT] indsættelsen er færdig. 



 

GolfBox A/S  Sensommervej 34 F  8600 Silkeborg  Tlf.: +45 2173 4000  E-mail.: info@golfbox.dk  Web: golfbox.dk 

 
 

Blokeringen er nu indsat. 

 

 
 

Finder man efterfølgende ud af at man har lavet en fejl, kan man klikke ind på blokeringen og 

trykke på [SLET >], så bliver alle de indsatte blokeringer fjernet igen. 
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