
Velkommen til webinar

med

Lise Bjørnstad Kristin Julie Klæboe



Husk at det kun er de som har rettigheter i modulen Ressurser som 
kan jobbe med dette.

For å jobbe med oppsett av fasiliteter og bookingregler må det hukes 
av for «Ressurser administrasjon» under Fasiliteter i 
Rettighetsstyringen.



AGENDA

❑ Oppsett av fasiliteten – golfbanen
❑ Bookingregler – noen prinsipper

▪ 2 typer: Tillat-regler og Avvis-regler
▪ Prinsipp: Alle er avvist til de er tillatt
▪ Rekkefølgen på reglene er viktig

❑ Sette opp tillat-regel for egne medlemmer
❑ Sette opp tillat-regel for greenfeespillere
❑ Sette opp avvis-regel for maks handicap
❑ Sette opp bookingregel for års- / greenfeemedlemmer
❑ Dele grupper med andre klubber
❑ Sette opp bookingregel for grupper fra andre klubber
❑ Sette opp regel for tid hvor kun en gruppe i klubben kan booke, 

med avvis regel for øvrige i klubben, som opphører samme dag. 



Spørsmål: Kan man se hvem og hvor mange som er i gruppene som andre 
klubber har delt med oss?

Svar: Nei, man kan ikke se hvem som er i gruppen en annen klubb har delt, og 
man kan heller ikke lenger se hvor mange som er i gruppen. 

For alle egne grupper, men da ikke de delte gruppene, kan man se hvem som er i 
gruppen. Dette ser man ved å gå inn på selve regelen, deretter Gjeldende for, og 
marker den Valgte gruppen og klikk Se gruppemedlemmer. 

Men, man kan deretter ta ut statistikk for spill, og der velge gruppen en annen
klubb har delt. Da får man  tall og informasjon om hvem i den delte gruppen som 
har spilt hos dere. Se forklaring neste side: 



Statistikk for spill for delte grupper



GolfBox Support

E-post: info@golfbox.no
Telefon: 69 15 69 69

Telefon dansk support: +45 2173 4000

Åpningstider i sesong: 

Hverdager: 08:00 – 21:00
Helg/helligdager: 09:00 – 16:00


