VEJLEDNING I ELEKTRONISK SCOREKORTINDTASTNING
Med virkning fra 20. maj skal alle deltagere i den ugentlige QQ-turnering selv
indtaste scoreresultater i Golfbox. Det sker via et link, som tilsendes deltagerne pr.
mail. Alle, som er tilmeldt turneringen senest dagen før turneringen kl. 16.00, vil få
tilsendt en mail med link til scorekortindtastning. Medlemmer, der først tilmelder sig
senere, får linket tilsendt, når vi åbner for scorekortindtastningen.
I bestemmer selv, om I vil indtaste undervejs eller om I vil vente, til I er kommet ind.
Uanset, hvad I vælger, skal I fortsat føre et almindeligt håndholdt scorekort. Og
dette scorekort skal afleveres, når I er færdige med spillet, jf. sidst i denne
vejledning.
Linket, du får tilsendt pr. mail ser ud
som vist her til højre:

Tryk på linket (skal ske, mens du har
netforbindelse) og der åbnes nu en
applikation i Golfbox.

Når applikationen er hentet,
kommer der indledningsvist et
åbningsbillede som vist her til
venstre, hvor du skal tjekke, at
oplysningerne er korrekte. Hvis de
er det, kan trykke på den grønne
knap til Scorekortindtastning.

Du får herefter nedenstående billede:

Det er en fordel at vende
skærmen, så man kan se lidt mere.
Så ser det sådan ud:

Indtast nu scores for hver af de spillere, du vil registrere. Hvis I vælger at taste ude
på banen, behøver det ikke at være den samme spiller, der taster scorerne hver
gang. Det kan være den, der er klar, der gør det for hele bolden på én gang. Hvis
man har mere end 9 slag, trykkes på +1 = 10 slag.
Hvis du vil lukke vinduet uden at have tastet resultater for alle spillere i bolden,
trykkes på krydset i øverste højre hjørne.

Når alle scores er indtastet efter hul 18 ser det således ud:

Hvis der er fejl, kan du bladre tilbage ved hjælpe af piletasterne i den sort linje eller
ved at flytte billedet med fingeren på skærmen.
Når du og din markør er enige om, at resultatet er korrekt, afleverer I jeres scorekort
til matchkomitéen, der kontrollerer, at resultatet svarer til det, der er indtastet i
Golfbox. Er dette korrekt, bliver scorekortet i Golfbox låst af matchkomitéen. Du har
herefter ikke længere adgang til at redigere i indtastningen. Du skal blive hos
matchledelsen til dit scorekort er godkendt.

