
Hvordan laver man opsætning af turneringer, hvor der skal afgrænses for 

deltagelse og hvad de forskellige spillerkategorier skal betale. 
 

 

Dette skema viser Standardgebyrerne. 

 

 

 

Dette og det næste, viser klubgrupperne. 



 

Denne testturnering er sat op som en åben turnering med spisning. I afsnittet ’Rækker’ skal 

der indsættes en klubgruppe, der hedder ’Klub deltag, åben’. Se næste billede. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I afsnittet ’Tilmelding’ under fanebladet ’Gebyrer’ skal der indsættes de standardgebyrer, der 

passer til turneringen. Her er det tilmeldingsgebyret ’KT på HB m/spis’ (klubturnering på 

Himmelbjergbanen med spisning). Og greenfee ’GF HB’, som er (greenfee på 

Klubgruppen ’Klub deltag, åben, 

bestemmer at alle spillere fra alle 

klubber, der er enten fuldtids-, 

longdistance- eller fleksmedlemmer, 

kan deltage. 

De kan deltage, hvis de opfylder de 

krav, der er opsat. Her skal det være 

spillere med et hcp mellem +8,0 og 72 

og de skal være mellem 0 og 99 år. 



Himmelbjergbanen. De næste billeder viser, hvad de forskellige kategorier skal betale for 

deltagelse, både i tilmeldingsgebyr og i greenfee. 

 

Billedet viser standardgebyret (noget af det): ’KT på HB m/spis’ og man kan bl. a. se, at Flex 1 

medlemmer skal betale 120 kr., ligesom Flex 2 og greenfeegæster, der er flexmedlemmer. 

Vore egne fuldtidsmedlemmer skal betale 220 kr. o.s.v.. 

Grunden til, at vore egne betaler mere er, at gæster ikke skal betale de 100 kr. i 

tilmeldingsgebyr, da de skal betale greenfee (se næste billede). 120 kr. dækker for mad (115 

kr.) og for betalingsgebyr (5 kr.). 

 



Standardgebyret ’GF HB’ viser, hvad der skal betales af greenfee oven i tilmeldingsgebyret: 

Flex 1 betaler fuld greenfee = 3 

80 kr. og f. eks. vore egne fuldtidsmedlemmer betaler 0 kr.. Der skal laves denne ”0-løsning”, 

da de ellers kommer til at betale det beløb, der står øverst under ’generelt’. Denne rubrik skal 

altid være det største beløb, der skal/kan betales, da det ”samler alle, der ikke er nævnt, op”. 

 

Det næste billede viser den ’konto liste’, der kan genereres under afsnittet ’tilmeldinger’ og 

som her viser de deltagere, der er tilmeldt denne turnering. Man ser, at 2 deltagere ikke er 

blevet accepteret. Det er fordi de ikke opfylder kriterierne for deltagelse. Den ene er 

prøvemedlem og den anden er junior uden banetilladelse. Grunden til, de optræder her, er at 

de er tilmeldt direkte uden om den ”normale” forretningsgang. 

 

 

 

Beløbene står med rødt, da der endnu ikke er gennemført en betaling. De er alle tilmeldt via 

en import på regneark. Hvis de havde tilmeldt sig og betalt på ”normal” måde, gennem deres 

eget log-on i GB, ville beløbene havde stået med grønt (undtaget hvis de ikke havde betalt 

hele beløbet). 
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