GolfBox ersätter OnTag
Från och med måndag 14 juni kommer vi att använda ett nytt system för att registrera scorerna i
våra veterantävlingar. Ingen app behövs. Det nya systemet heter GolfBox och fungerar så här:
När du får din starttid nns det också en unik scoringkod i emailet:

Så snart tävlingsledningen har öppnat tävlingen för scoreinmatning, kommer du att få ett nytt
email med en länk till GolfBox:

När du kommer till klubben, rekommenderar vi att ni i bollen utser en person som sköter
scoreinmatningen, antingen löpande under ronden eller efter sista hålet.
Den som för scorerna använder nu sin inloggning (ovan) genom att på sin telefon klicka på länken
i mailet.Inmatningssidan öppnas då:

Längst ner på sidan nns en knapp som du använder för att komma in i scoreinmatningen:
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Klicka på den.

Du kommer nu in i scoreinmatningen:

Genom att klicka på ”Enter” för aktuellt hål och aktuell spelare kan du välja antalet slag:

OBS! Knappen märkt ”+1” används om någon mot förmodan har 10 slag på ett hål. Då väljer man
9 slag och därefter +1. När resultaten på hål 1 registrerats, visas:
Tips: Om man vänder telefonen
horisontellt kan det vara lättare att
få överblick över scorerna.

Systemet hoppar vidare till nästa hål, osv.

Om någon spelare i bollen inte kommer till start eller bryter under pågående rond, ska resultatet
på de hål hen inte spelat lämnas tomt. Så här gör man det:

- Registrera de andras resultat men lämna tomt för den som inte spelar

- Tryck sedan på krysset längst upp till höger

- Genom att klicka på pilen uppe till höger kan man nu gå till nästa hål osv.

Kontrollera de inmatade scorerna mot scorekort och lämna in signerat kort.
OBS! När hela ronden registrerats kan man stänga ner sidan. Det nns ingen ”Avsluta”, utan alla
registrerade scorer nns nu redan inlagda i GIT.
längst upp på sidan kan man i realtid se de andra tävlandes
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Tips! Med knappen
resultat.

