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Enkel brukerveiledning til GolfBox ligamodul til NGF Klubbserien. 

Sist endret 9. mai 2017 

 

Hvordan finne laget sitt? 

Skriv inn klubbnavnet i «søk på lag/klubb» som markert med rødt under. 

Når du klikker på en pulje vises bildet på neste side. 
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Hvordan finne navn, telefon og e-post til kontaktpersoner til andre lag? 

Klikk på «kontaktinfo», som vist på bildet under. 

PS! Ønsker laget å endre noe i sin kontaktinformasjon? Send en e-post til 

thore.wilhelmsen@golfforbundet.no 

 

 

 

 

mailto:thore.wilhelmsen@golfforbundet.no
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Hvordan registrere resultater etter en kamp? 

Hver kamp i terminlisten har et «kamp nr.», som vist på bildet over. 

Link til siden hvor kampresultater registreres finner du på 

http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/breddeturneringer/klubbserien 

Den direkte linken er: http://tour.golfbox.dk/Interclub/search.aspx 

Da kommer du til siden under: 

NB! «Matchnummer» er det samme som «kamp nr.» på terminlisten. 

  

 

  

http://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/breddeturneringer/klubbserien
http://tour.golfbox.dk/Interclub/search.aspx
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Når du skal registrere resultater kommer du til siden vist under, som skal være ganske 

selvforklarende. 

Du registrerer spillerne ved å trykke på (spiller). Endre starttidene kan du også gjøre. 

For å kunne registrere resultatet i hver av de tre matchene må du endre «Match status» fra «Ikke 

startet» til «ferdig». 

Du velger først hvilket lag som er vinner av matchen. Deretter velger du matchresultatet. 

Hvis f.eks. Oslo GK vant Four-Ball matchen 2/1, som leses «to og en» (som betyr to hull opp og ett 

hull igjen å spille) velges tallet 2 under «hull up» og 1 under «gjenstående».  

Matchpoeng (PTS.), altså at Oslo GK får to poeng for å ha vunnet matchen fylles ut automatisk. 

Når en match er «all square» (likt) etter 18 hull? 

Da skal matchen deles (uavgjort) og man velger «Delt match» under Match status. Da får hvert lag 

ett matchpoeng. 

Når en match gis til det andre laget (concede match)? 

Det laget som får matchen registreres som vinner med resultat 1/0 
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Hvordan huske hvem som har spilt og hva resultatet ble i de ulike matchene? 

Før kampen, skriv ut et «Resultatark» som du tar med til kampen. Dette fyller de to kapteinene ut på 

terrassen etter kampen og hjemmelagets kaptein tar det med seg hjem og fyller ut resultatskjemaet 

så raskt som mulig. Når et kampresultat er registrert oppdateres tabellen automatisk. 

 

Dersom en kamp er omberammet til en annen dato, et annet klokkeslett eller en annen bane? 

Endring av dato eller bane er ikke mulig å endre i forbindelse med registrering av kampresultat, da 

disse opplysningene er «låst». Da registreres resultatene som om kampen er spilt iht. disse «låste» 

opplysningene. Administrator kan imidlertid endre dato og bane. Send en e-post til 

thore.wilhelmsen@golfforbundet.no 
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