Indberetning af scorekort
Scorekort kan indberettes på flere måder. Enten af spilleren selv eller af handicapkomiteen. Handicapkomiteen indtaster scorekortet når det indleveres efter en
privat runde, eller når der er tale om nye medlemmer fra en anden klub, hvor
bestyrelsen/handicapudvalget indtaster handicap direkte.

Spilleren indtaster selv scorekort
Hvis man har spillet en privat runde med et andet DGU-medlem som markør må
man selv indtaste scoren i Golfbox. Derefter sendes der besked til markøren om, at
indtastningen skal godkendes. Afleveres scorekortet, er det handicapkomiteen der
sørger for indtastningen.
Handicapkomiteen kan også godkende scorekort, der er sendt til godkendelse. Dette
kan være nødvendigt hvis markøren ikke kan godkende fordi han ikke har
internetadgang, eller er på ferie eller andre årsager.
Spilleren logger på Golfbox og vælger ”Scores” i menu-bjælken til venstre.
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Derefter vælger man ”Indberet score”

Herefter fremkommer nedenstående skærmbillede:
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Øverst på siden er der nogle grund-oplysninger der skal indtastes:





Spilledato
Rundetype – EDS m.m.
Baneinfo – Hvilken bane der er spillet på
Markørens navn og nummer

Hvis markørens nav/nummer er ukendt i GolfBox vil scorekortet blive sendt til
handicapkomiteen, der tager stilling til om det er en person klubben kender der har
været markør og derefter kan godkende kortet (dette kan ske, hvis for eksempel
navnet er stavet forkert).
En score er tællende hvis man har spillet en privat runde, hvor man ikke skal
reguleres op i HCP eller hvis der er spillet turnering.
Man kan se hvilket HCP man har og når scorekortet er indtastet kan man se sit nye
HCP.
Når grundoplysningerne er indtastet kan man scrolle ned, hvorefter slag på de
enkelte huller kan indtastes:
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Det er helt enkelt et scorekort og man taster blot hvor mange slag man har brugt på
hvert hul. Skal der indtastes to-cifrede tal, så holder man ”1” ned og trykker hurtigt
det næste ciffer.
Når scorekortet er indtastet trykker man på ”Gem” og derefter bliver der sendt
besked (i Golfbox) til markøren om at der er et scorekort til godkendelse.
Det vil sige, at den der var markør nu skal logge ind i Golfbox og kvittere for at
scoren er korrekt.
Det gør man under punktet ”Scores”, hvor man vælger ”Til godkendelse”. Er der
nogle scorekort der afventer godkendelse, vil de fremgå af den øverste af de 3
bokse.

I forbindelse med turneringer, klub i klubben og lignende, vil det altid være
handicapudvalget, der står for indtastning af scorekort.
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