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Advarsler i tidsbestilling 

Advarsler kan benyttes til å gi spillere som forsøker å booke en bestemt starttid en 

beskjed/advarsel om for eksempel, banen stenges for Shotgun start et gitt klokkeslett. Spiller 
for allikevel lov til å booke tiden, i motsetning til en blokkering hvor det ikke er mulig å booke. 

TILDEL FØRST RETTIGHETER 

For å få tilgang til Advarsler må du først ha rettigheter til dette. Rettigheter settet under 
menyen KLUBB > RETTIGHETER. 

SETT INN ADVARSLER 

For å sette inn en advarsel, klikker man på ADVARSLER like under BLOKKERING i 
tidsbestillingsgridden. 

Deretter kommer følgende bilde frem. Dersom man skal ha advarselen til å gå over flere 

dager, setter man inn siste datoen i TIL datoen. 

 

Advarselsteksten er den teksten som en spiller ser når vedkommende booker en starttid 
innenfor advarselstidspunktene. 

Notat til administrator er et internt notatfelt, som kun vises for administratorer i klubben. 

En advarsel kan IKKE sees i tidsbestillingsvindue, hverkan spiller eller administrator. Den vises 

først når man klikker på en av tidene innenfor advarselstidspunktet. 

Dersom man som administrator ønsker å se hvilke advarsler som ligger inne, kan man velge 
punktet Advarsler i menyen på venstre side. 
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Her får man frem alle advarslene som er i systemet. 

 

Når en advarsel er utløpt legger den seg i arkivet. Fra arkivet kan man aktivere advarselen ved 
å endre dato til ny aktuell dato. 

 

Slik ser det ut for en spiller når vedkommende forsøker å booke en tid med en advarsel. 

 

 

Det er mulig å ha flere advarsler på en gang. De vil da alle bli vist under hverandre. 


