Opsætning af klubmesterskaberne i Golfbox.
-

Kopiér klubmesterskaberne fra sidste år og ret datoen for afholdelse. Husk at ændre navnet til
gældende år.

-

Start med at ”ordne” afsnittet med ’Rækker’, da der kan mangle rækker fra sidste år på grund
af manglende deltagelse.

-

Det er vigtigt, at de 2 åbne rækker kommer sidst, da en tilmelding vil ”falde” ned gennem
rækkerne i den rækkefølge, opsætningen er lavet i, til den støder på den første mulige og det
vil, hvis åbne rækker står sidst, altid være en aldersrække, undtagen for deltagere fra 19 til 29
år, der kun kan deltage i åben række.

-

Check at banen er opdateret. Hvis turneringen er sat op mens der blev spillet vintergolf uden
hcp-regulering, er det meget vigtigt at få opdateret, senest inden startlisterne laves.

Beslut/beregn starttidspunkterne for de 3 starter. Det vil sige første tidspunkt i hver af de 3 runder
(åbne rækker 2 om lørdagen og aldersrækkerne 1 om lørdagen. Alle 1 om søndagen).

Runder og formater dannes automatisk ud fra de givne retningslinjer fra før; men husk lige at flytte
rundt på rækkerne, så de står i den rækkefølge der ønskes spillet. ”Normalt” starter åbne rækker først
om lørdagen, da de skal spille 2 runder med frokostpause imellem, fulgt af aldersrækkerne i faldende
år (altså superveteranerne først).
HUSK! Damerne først.

Check at hcp = 0, da det er slagspil og check, at turneringen står til hcp-regulering.
Afgørelse af placeringerne er altid de af DGU opstillede retningslinjer, nemlig det ’matematiske
system’: Sidste 36, sidste 18, 9, 6, 3, 1 og derefter lodtrækning. Når Golfbox er sat op sådan, regner
den selv placeringerne ud.

Vi bruger omspil mellem alle 1’ere i hver række om søndagen. Omspillet foregår på hul 18 til en vinder
er fundet. Samme rækkefølge, som der er spillet om søndagen, altså med åben række herre til sidst.

Vi anvender cut efter første runde for alle aldersrækkerne og efter anden runde for de åbne rækker.
Vores kriterie er, at cuttet laves ved halvdelen af hele rækken, dog minimum 9 spillere. Dette kan man
ikke sætte op i Golfbox, så der startes med kun at skrive cut ved 9 og alle indenfor 5 slag. Når det
korrekte antal deltagere i hver række kendes, rettes cutgrænserne i henhold til det først beskrevne.

Efterhånden som tilmeldingerne løber ind, checkes det om der er ønsker om deltagelse i åben række
og hvor det ikke er sket automatisk. Er det tilfældet, ”flyttes” vedkommende til åben række ved at
markere ønsket i ’Status’ for spilleren.

Her ses det, at Jørn Kelland ønsker at spille i åben række; men at han er tilmeldt rækken ’Super
veteran’, da det er hans aldersrække.
Klik på deltageren og åbn fanebladet ’Status’. Makér ’Åben række Herrer’ og skriv hvorfor. Gem igen
og spilleren er nu i åbenrække Herrer.

Inden startlisterne bliver lavet og inden der opdateres, SKAL der sættes en markering under afsnittet
’Rækker’ i feltet ’Spillere kan spille i mere end 1 række’. Gøres dette ikke, flytter alle spillere rundt i
rækkerne efter den nu opsatte rækkefølge og alle ønsker bliver annulleret. SÅ HUSK DET NU!

Så skal startlisterne for lørdagen laves. Søndagens startlister kan ikke laves, da der først skal laves et
cut. Husk i den forbindelse, at rette alle cutgrænserne, så de passer med antal deltagere (Halvdelen af
rækken og alle indenfor 5 slag dog minimum 9 deltagere). Altså: Er der 12 deltagere i en række, ville
det normalt kun være de 6, der klarede cuttet (med mindre der er nogen indenfor 5 slag); men der
skal gå 9 videre. Er der 25 deltagere i rækken, er det 13, der går videre (vi runder op).
Så starter vi:
Først markeres ’Løbende start’.

Derefter start fra hul 1, starttid kl. 08:00 (eller?), 10 minutter mellem boldene (eller hvad der nu
besluttes) og 4 spillere pr. bold.

På næste billede, skal skabelonen vælges og der vælges ’ingen skabelon’, så listerne kan sættes op
manuelt for vi vil jo have rækkerne ud i en bestemt rækkefølge og der skal ikke blandes med andre
rækker, altså vælges ’Gruppering’ = ’efter rækker’. Sortering skal være efter hcp og i stigende følge
(laveste hcp ud først).

Ved gruppering efter rækker, skal der vælges rækkefølge. Her kan rækkerne flyttes rundt ved at holde
venstre musetast nede og så flytte rækken.

Så gemmes opsætningen og der klikkes på ’Generer startlisten’.

Her ses så starterne i den rækkefølge, der er valgt.

Husk at indlægge et par pauser, så eventuelle forsinkelser ikke skubber alle de efterfølgende starter.
Dette gøres under ’Rediger startliste’.

Så er det bare at få printet startlisterne og scorekortene ud og det kan godt vare et stykke tid, da de
fleste andre klubber også har klubmesterskaber, hvilket giver et stort pres på Golfbox’s servere.
Startlister og scorekort udskrives fra PC’en på første sal. Lister printes på Brother-printeren, der står
på første sal, mens scorekortene printes på den printer, der står ved ProBox24 i stuen.
Når lørdagens runder er færdige og alle scores er tastet ind, laves der et cut i Golfbox og de nye
scorekort og startlister kan printes. Startlisterne skal nu laves og det foregår på samme måde, blot
skal rækkefølgen nu være en anden. Her starter juniorerne først, derefter superveteran og så videre
med åbne rækker til sidst.
Vi spiller også med ”omvendt” rækkefølge i rækkerne, nemlig den bedste til sidst i førebold.

Dette laves i opsætningen under ’Indhold’. Her skal sorteringen være ’efter aktuel placering’ i faldende
orden. Husk lige at checke at det nu er sådan ellers laves det om.

