Tirsdagspigerne Mollerup Golf Club
Golfsæsonen 2022 – guide for spiller-scoreindtastning
________________________________________________________________________________
Selvregistrering af scores i GolfBox anvendes ved hovedparten af Tirsdagspigernes turneringer.
Når du er tilmeldt en af Tirsdagspigernes turneringer, vil du få tilsendt en unik 7 cifret kode, som
du skal bruge for at selvregistrering af din score på GolfBox.
Tilmelding til de løbende matcher skal ske senest mandag kl. 18.00.
Senest tirsdag kl. 10.00 får du en mail med dagens proportioner, samt den 7 cifrede kode. I mailen
er der også et link til scoreindtastningen. Tryk på linket og du er klar til at taste.
Du kan også gå til https://s.golfbox.dk på din smartphone, og indtaste den 7 cifrede kode,
hvorefter der automatisk vil komme en indtastningsside frem.
I turneringerne med løbende start, er det alene din egen score, du kan taste. Derfor er det vigtigt,
at du afstemmer din score med din markør, inden du taster.
Du kan vælge, om du vil taste ude på banen, eller når du kommer ind i klubhuset. Scoren skal være
indtastet inden kl. 21.30. tirsdag aften.
Ved gunstart anbefales at én spiller indtaster scores for alle i bolden.
Se evt. Golfbox’ fulde vejledning https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868Spiller-scoreindtastning-indtastning-af-scoresNår scoren på sidste hul er tastet, skal du ikke foretage dig yderligere. Der er med andre ord ingen
afslut knap eller lignende. Scoren sendes automatisk, når sidste hul er tastet. Hvis
internetforbindelsen mistes under runden, gemmes scoren automatisk og sendes så snart, der er
net forbindelse igen.
Bemærk venligst:





Det fysiske scorekort SKAL fortsat udfyldes og gemmes. Scorekortet anvendes, hvis der er
uoverensstemmelse med indtastning.
Spillere, der er tilmeldt turneringen, som forhindres i at deltage, bliver registreret som ”No
Show – NS” og bliver IKKE handicapreguleret.
Spillere, der deltager i turneringen, der vælger IKKE at indtaste sit scorekort, bliver
registreret som ”No Return-NR” og handicapreguleres.
Spillere, der under runden bliver skadet og må udgå, skal enten sende sms til den
turneringsansvarlige eller aflevere det fysiske scorekort og skrive ”Udgået eller Retired RTD” på kortet. Spilleren vil ikke blive handicapreguleret.

Selvregistrering af nærmest flaget og birdies:
I turneringslederrummet hænger liste, hvor du umiddelbart efter matchen kan skrive, hvilke huller
du har med nærmest flaget (hul nr. og cm) og/eller birdies.
Også ved gunstart.

