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Invitasjon til kurs i turnering og oppsett 
av booking regler og bane i GolfBox 

GolfBox har gleden av å invitere til et kurs i booking regler/baneoppsett og turnering. 
Kurset vil bli gjennomført i 2 deler. Første del tar for seg booking regler, baneoppsett, 
statistikk og funksjoner i forbindelse med booking og vil starte kl. 10:00. Andre del vil 
ta for seg turnering og vil starte kl. 16:00. Med dette håper vi at klubbens 
turneringskomité også får mulighet til å delta. Kurset vil gi deg en god innføring og 
videreutvikling innenfor oppsett og gjennomføring av klubbens turneringer samt 
oppsett av booking regler og baneoppsett. Kurset passer både for ansatte i klubb og 
frivillige.  

Kursdatoer og steder: 

Sted Dato Påmeldingsfrist 

Stavanger (Sola GK) 21.mars 17.mars 

Østfold (Borregaard GK) 4.april 27.mars 

Oslo (Groruddalen GK) 11.april 5.april 

Vestfold (Sande GK) 17.april 12.april 

 

Kurset vil ta for seg følgende: 

Del 1 

• Oppsett av klubbens bane 
• Oppsett av booking ressurs 
• Bookingregler  
• Bookingstatistikk 
• Funksjoner rundt starttidbestilling 
• Mønsterblokkering og advarsler 

 

Del 2 

• Opprettelse av ny turnering 
o Single turnering 
o Par turnering 
o Scramble turnering 
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• Påmelding 
o Gjennomgang av ulike påmeldingsmetoder 
o Sette sammen par/lag 

• Opprettelse av startlister 
o Startliste for turnering over flere dager 
o Flytte spillere på startliste 
o Eksport/import av startlister 
o Utskrift av etiketter eller scorekort 

• Inntasting av resultater 
o Endre spillerstatus 

• Handicap oppdatering 

 

Detaljert program finner du på side 3. 

 

 

Prisene inkluderer kaffe/vann.  For de deltakere som er med på del 1 serveres det 
lunsj. For deltagere som er med på del 2, vil det også være en enkel servering. 

• 1 deltaker hele dagen kr 1500,- 
• Ekstra deltaker fra klubb 1 hele dagen, pris pr deltaker kr 1000,- 
• 1 deltaker, kun del 1 av kurset (booking regler/baneoppsett) kr 795.- 
• 1 deltaker, kun del 2 av kurset (turnering) kr 795.- 

 

Påmelding skjer ved å sende e-post til info@golfbox.no og må inneholde klubbnavn, 
antall deltakere og hvilke deler av kurset deltaker/deltakere ønsker å være med på. 

Minimum antall deltaker for at kurset kan gjennomføres er satt til 8. 

Vi ber vennligst om at påmelding kommer fra klubb, da det er klubben som blir 
fakturert i etterkant av kurset. 

Vennlig hilsen 

GolfBox A/S 

Per Thomas Hansen  



	  

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

Program 
 

Del 1 

10:00 – 10:15 Velkommen 

10:15 – 11:00 Oppsett av bane (redigere eksisterende og opprette ny) 

11:00 – 12:00 Opprettelse av ressurs 

12:00 – 12:45 Enkel servering 

12:45 – 13:45 Booking regler 

13:45 – 14:00 Pause 

14:00 – 14:30 Bookingbldet og de funksjoner som finnes der 

14:30 – 15:30 Bookingstatistikk, advarsler, mønsterblokkering 

  
Del 2 

16:00 – 16:15 Velkommen til nye deltakere og enkel servering 

16:15 – 17:30 Opprettelse av ny turnering (single, par og Scramble) 

17:30 – 17:45 Pause 

17:45 – 18:30 Påmelding 

18:30 – 19:15 Opprettelse av startlister 

19:15 – 19:30 Pause 

19:45 – 20:00 Resultater og rapporter 

 


