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Oppsett av bane/baner 
For å kunne benytte denne funksjonen må man ha tilgang til FASILITETER > BANER.  
Rettigheter kan kun gis av en bruker som har rettigheter til å gi andre rettigheter. 
Rettigheter ligger under menyen KLUBB > RETTIGHETER. 

 

Baner finner man under menyen RESSURSER > BANER. 

 

Under Baner kan det ligger flere forskjellige baner eller kombinasjoner. 

 

For å opprette en ny bane trykker man OPPRETT NY. Vi skal her vise hvordan vi 
redigere en eksisterende bane. Man går gjennom det samme når man skal lage en ny 
bane.  

En av årsakene til at man ønsker å redigere en bane kan være at et hull eller flere har 
fått endret sine lengder og/eller banen har fått nye baneverdi og slopeverdi. 

Klikk på den bane som skal endres.  
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Man vil nå se banehistorikken på den banen man har valgt. 

 

Klikk på den nyeste baneutgaven for å redigere banen. 

Man skal nå skrive inn de endringer som skal gjøres på eventuelt hullengder, HCP 
(hull index) eller slopverdi og baneverdi. Det er også viktig å sette korrekt ny 
ikrafttredelsesdato. 



 

GolfBox A/S ⋅ Sensommervej 34 F ⋅ 8600 Silkeborg, Danmark ⋅ Tlf.: +47 69 15 69 69 ⋅ 
 E-mail.:info@golfbox.no ⋅ Web:golfbox.net 

 

 

 



 

GolfBox A/S ⋅ Sensommervej 34 F ⋅ 8600 Silkeborg, Danmark ⋅ Tlf.: +47 69 15 69 69 ⋅ 
 E-mail.:info@golfbox.no ⋅ Web:golfbox.net 

Normalt er en baneutgave låst for redigering så man må opprette en ny baneutgave. 
Baneutgaven blir låst når det er laget en startliste til en kommende turnering og det 
er innlevert score på denne utgaven. Nederst kan man se hvorfor baneutgaven 
eventuelt er låst. 

For å få lagret denne nye utgaven må man da velge Ny baneutgave under Lagres 
som. 

Trykk Lagre når alt er ferdig. Den nye baneutgaven vil nå ligge øverst i listen over 
baneutgaver. 

 

 


