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Statistikk for spill

i GolfBox

Hvordan kan man ta ut statistikker for spill i GolfBox?

Både starttidsbestilling og Turneringsstatistikker



Statistikk Starttidsbooking 

HUSK: 

❑ For å jobbe med Statistikk må du har Rettigheten 

❑ «Shit in = shit out»

❑ Bruk klubbnr – mdlnr ved booking!

❑ Blokker gjennom Turneringsmodulen!

❑ Bruk rett Blokkering!





Statistikk Starttidsbooking 

❑ For å jobbe med Statistikk må du har Rettigheten 

❑ «Shit in = shit out»

❑ Bruk klubbnr – mdlnr ved booking!

❑ Blokker gjennom Turneringsmodulen!

❑ Bruk rett Blokkering!

❑ Blokkering

❑ Ballrenne

❑ Stengt grunnet været

❑ Stengt grunnet banevedlikehold

❑ Hvordan ta ut statistikk i GolfBox?



Til livevisning GolfBox……..





Info på Medlemmer og Greenfee andre klubber



Dataene du får ut gir deg mulighet til å lage statistikk med:

❑ Totalt bestilte starttider

❑ Starttider bestilt av Klubbmedlemmer

❑ Starttider bestilt av Greenfeegjester

❑ Kan sorteres hvilke klubber dere har 

flest gjester fra

❑ Hvor mange starttider går til Turneringer

❑ Hvor mange starttider går til Ballrenne

❑ Hvor mange starttider går til Blokkeringer

❑ Osv osv….

Eksempel fra Haga 2015-2018



Statistikk Turnering  

Trenger dere hullstatistikk for å beregne INDEKS på hullene? 

Ta kontakt på info@golfbox.no

❑ For å lage Statistikk for Turneringer må du har Rettigheten 

til Turneringsmodulen

❑ For å få gode tall på fra Turnering anbefales å bruke 

Kategorier 

❑ Hvordan Ta ut Excel-fil fra Turneringsmodulen?

mailto:info@golfbox.no


file:///C:/Users/krikle/GolfBox A S/Webinarer Norge/Statistikkfiler Haga/Grunndata Turneringer 2016 - 2018.xlsx


Dataene du får ut gir deg mulighet til å lage statistikk med:

❑ Totalt antall turneringsrunder pr år

❑ Antall turneringsrunder fordelt på Kategorier

❑ Osv osv….

Eksempel fra Haga 2015-2018



Nyttige lenker:

Facebooksiden GolfBox support Norge.

Vi anbefaler alle å holde seg oppdatert på nyheter og meldinger fra GolfBox support Norge.

GolfBox Support sidene.

Vi minner også om alle veiledninger og nyttig info som ligger på supportsidene til GolfBox.

Disse finner du i GolfBox ved å klikke på fanen HJELP.

Vi vil i tiden fremover oppdatere og forbedre mange av veiledningene som ligger der.

På support sidene ligger 

Veiledning til statistikk for spill: https://golfbox.zendesk.com/hc/no/articles/360038005713

https://www.facebook.com/GolfBox-AS-Norge-Support-side-321868604571204/
https://golfbox.zendesk.com/hc/no
https://golfbox.zendesk.com/hc/no/articles/360038005713


GolfBox Support i Norge:

Telefon: 67 15 69 69 

E-post: info@golfbox.no

Åpningstider vinter, 1.nov - 28.feb

Hverdag: kl 10:00 - 16:00

Åpningstider i golfsesongen, fra 1.mars

Hverdag: kl 08:00 - 21:00

Helg: kl 09:00 - 16:00

Spørsmål?


