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Vi har lavet nogle nye ting til turneringsmodulet. I kan læse nedenfor omkring de nye 
ting. 

Godkendelsesliste 

 
Under TILMELDINGER i turneringsbetingelserne, er der nu kommet et punkt der hedder 

Anvend godkendelsesliste. 

 
 

Anvender man dette punkt skal man tage stilling til om hver enkelt deltager i turneringen, skal 

godkendes til turneringen eller ej. Når man godkender eller afviser en spiller kan man vælge 

om der skal sendes en mail/besked til deltageren. 

 

Når en deltager er tilmeldt, havner de på et nyt punkt under TILMELDINGER der hedder 

Godkendelsesliste.  

 
 

For at godkende eller afvise en deltager skal man klikke ind på Godkendelseslisten, klikke på 

deltageren og gå til fanebladet Status. 
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Sæt hak i om vedkommende er Godkendt eller afvist. Teksten som bliver skrevet i besked 

feltet, bliver gemt til næste deltager. 

 

Vedkommende er nu på deltager listen og alt ”fortsætter” som normalt. 

Flere valgmuligheder ved send mail fra turnering 
Vi har udvidet mulighederne for at sende mails fra en turnering. I finder mail funktionen i en 

turnering under Tilmeldinger (SEND MAIL knappen i højre side). 

 

Det er nu muligt at differentiere på hvilke ”lister” der skal have mailen. Skal alle have den, 

måske er det kun ventelisten man vil skrive til, eller godkendelseslisten. 

 

 
 

Sæt flueben i den eller de lister man vil sende til, hvis man vælger ALLE og en af de andre 

lister, kommer der kun en mail pr. deltager. 

Spillerstatistik på livescoring 
På vores livescoring site (klubbernes turneringsoversigt), er der nu kommet nogle nye 

spillerstatistikker, som gør det lidt sjovere at følge med i en turnering. 

 

For at få adgang til spillerstatistik på livescoring sitet, skal dette slået til for den enkelte 

turnering. Dette gøres under punktet LIVESCORING. Efterfølgende vil spillerstatistikken så 

blive beregnet næste gang siden besøges. Der kan derfor gå nogle minutter før statistikken 

bliver dannet. 

 

Klik på disse links for at se spillerstatistikken for det nyligt overstået DM for herrer. 

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.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 af hovedturnering 
Nogle turneringer har en ”hovedturnering” eller en kvalifikations turneringer og selv om de 

ikke ligger på samme datoer, vil man gerne have at de står ”sammen” i turneringsoversigten. 

Dette gøres ved at man kan vælge HOVEDTURNERING under STAMDATA i opsætningen af 

turneringen. Man skal være opmærksom på at begge turneringer nu står sammen ved datoen 

for hovedturneringen. 

 
 
På turneringsoversigten, vil det se sådan her ud. 

 

Ny rapport - Skilte til buggys 

 
Der er kommet en ny rapport, der kan udskrive skilte til buggys. Denne rapport kan først 

udskrives når startlisten er lavet. Den vil automatisk tage 2 spillere fra samme bold og sætte 

dem sammen i en buggy. 


