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Dagens meny…. 

❖ Tips & Triks i GolfBox 

❖ Litt om statistikk

❖ Snadder i Turneringsmodulen

❖ Nye muligheter…



Tips & Triks og en liten huskeliste

❑ Funksjonen HJELP i GolfBox

❑ Oppdatere klubbens Stamdata og Funksjoner

❑ Registrere Frivillig arbeid

❑ Oppdatere/fjerne Rettigheter

❑ Innstilling visning av medlemsprofil

❑ Medlemssøk – enkeltmedlemmer og grupper

❑ Godkjennelse av score

❑ Endring av hjemmeklubb 

❑ Forespørsler om dublettsammenslåing

❑ Endre status til Tidligere medlem fra 1.januar 2020?

❑ Lukke starttidsbestillingen



Litt om statistikk

Trenger dere Hullstatistikk for INDEKSERING? 

til info@golfbox.no



Litt om statistikk

SISO…

❑ Bruk klubbnr – mdlnr ved booking!

❑ Blokker gjennom Turneringsmodulen!

❑ Bruk rett Blokkering!

❑ Hvordan ta ut statistikk i GolfBox?

❑ Statistikk - greenfeesamarbeid andre klubber

❑ Et medlems antall starttidsbokinger



Vil du lære mer om statistikk

Ta et webinar!

https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/webinarer/

https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/webinarer/


Snadder i Turneringsmodulen

❑ Funksjonen HJELP i Turneringsmodulen 

❑ Rettigheter til turneringsadministratorer

❑ Påmelding til skjult turnering

❑ Scoreinntasting mobil

❑ Utelat siste 3 hull i livescoring

❑ Vis både brutto og netto i livescoring

❑ Vi OoM status 

❑ Tillate påmelding ”ikke-golfere” 



Hvis tid… Nye muligheter

❑ GolfMore

❑ Registrere Intro kort

❑ Elektroniske greenfeebilletter

❑ Verdikort på f.eks golfbil, rangeballer etc

❑ CompuPartner

❑ Touchmaskin

❑ Ballrenne – starttidsbestilling på Touch

❑ MODULER



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: 69 15 69 69 

E-post: info@golfbox.no

Åpningstider vintersesong 1.nov - 28.feb

Hverdager: kl 10:00 - 16:00

Spørsmål?



GolfBox is The Office Pack for golf. A box 

with tools to service a modern golf club, tour 

organizers, protrainers and players.

GolfBox A/S is one of the worlds major 

suppliers of administrative software tailored 

specifically to service the golf industry.

ADMINISTRATIVE SOFTWARE THE OFFICE PACK FOR GOLF

MORE TIME FOR GOLF…


