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

 

Mønsterblokkering finner man under menyen RESSURSER > TIDSBESTILLING > 
MØNSTERBLOKKERING. 

 

En mønsterblokkering brukes til å sette inn en blokkering eller ballrenne som ligger 
fast i et mønster. Det kan for eksempel være damedag hver tirsdag 15-17 eller 
ballrenne hver dag i en periode fra kl 08 til kl 10. Man har mulighet til å lage nye 
blokkeringen og slette eksisterende blokkeringer. Det er ikke mulig å redigere en 
allerede opprettet blokkering. 

 

Under Mønsterblokkering ser man hvilke mønsterblokkeringen som klubben tidligere 
har opprettet. 

 

For å opprette en ny mønsterblokkering trykker man OPPRETT NY i bunn av siden. 
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• Navn 
o Brukes så man kan kjenne igjen blokkeringen 

• Fasilitet 
o Hvilken fasilitet som skal benyttes, dersom klubben har flere baner. 

• Blokkeringstype 
o Her skal man velge om det skal være en blokkering eller en ballrenne 

• Overskriv 
o Her velger man om blokkeringen/ballrennen skal overskrive allerede 

innsatte blokkeringer/ballrenner.  Det er ikke mulig å overskrive tider 
med personer på eller turneringer. 

• Blokkeringstekst 
o Teksten som spilleren kan se når spiller holder musen over tiden. 



 

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

• Mulige 
o Her velger man hvilke tider som skal være med i blokkeringen/ballrennen 

• Valgte 
o Her vises de tider man har valgt skal være med i blokkeringen/ballrennen 

• Gjenta 
o Her velges gjentagelsesmønster. Klikk på GJENTAS for å komme til 

oppsettet. 

Ta med helligdager betyr at den også setter inn en blokkeringen dersom systemet 
treffer på en helligdag i det allerede valgte intervallet. Dersom denne ikke velges vil 
helligdager ikke blokkeres 

 

Dersom man velger ukentlig skal man bestemme hvilke dager blokkeringen skal 
gjelde for. I dette tilfellet vil blokkeringen kun gjelde for tirsdager. 
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Velger man månedlig kan man velge mellom en bestemt nummerdag i hver måned 
eller man kan velge første, andre, tredje, fjerde eller siste mandag i hver måned. 

 

Velges årlig kan man for eksempel velge hver 20.februar eller første mandag i 
februar. 

 

Når man har valgt hvilket gjentagelsesmønster man vil benytte skal man velge 
gjentagelsesperiode. 

 

Trykk deretter LAGRE. 
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Man kommer nå tilbake til hovedbildet og kan se en oversikt over hva man har gjort. 
Dersom dette ser korrekt ut, trykker man NESTE. 
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Innen systemet starter med å sette inn blokkeringen/ballrennen får man en advarsel 
og en mulighet til å angre.  

 

Trykk NESTE og systemet starter med å sette inn blokkeringene. Dette kan ta noe tid 
dersom det er mange blokkeringen. Man kan følge med på en teller som kommer opp 
hvor langt man er prosessen. 

 

Trykk AVSLUTT når prosessen er ferdig. 

 

Blokkeringen/ballrennen er nå satt inn. 
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Dersom man i ettertid finner ut at man har gjort feil kan man gå inn å slette 
blokkeringen igjen. Trykk SLETT. 

 

I tidsbestillingsvinduet vises blokkeringen/ballrennen på de aktuelle dagene. 
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Dersom man ønsker, som administrator, bestille eller slette en tid i blokkeringen, 
trykker man på ønsket starttid. Trykk OPPDATER BLOKKERING for å slette 
blokkeringen på en valgt starttid eller BESTILL TIDEN for å bestille en valgt tid i 
blokkeringen. 

 

 

Dersom man nå ønsker å slette/endre blokkeringen på den valgte starttiden trykker 
man enten SLETT BLOKKERING for å slette eller OPPDATER BLOKKERING (etter man 
har gjort endringen man ønsker). 

 

 


