
TORSDAGSRUNDER LOCHERS PIGER

Fra sæson 2022 vil vi forsøge med elektronisk indberetning af scorekort for Lochers
Piger torsdagsrunder. Undtaget er den 21. april hvor vi spiller Hallington.

OBS - det gælder kun for de spillere som spiller 18 huller – OBS

OBS – 9 hullers sender gerne et billede af scorekort til locherspiger@gmail.com eller
lægger kortet i postkassen

Mailen skal være modtaget senest torsdag ved solnedgang.

Tilmelding til Lochers Piger torsdagsrunder – elektronisk score

1. Book en starttid i GolfBox – helt som du plejer
a. Deltager du i Torsdagsmix, får du tilsendt din starttid på mail, når Jonna

har booket dig.
2. Vælg Klubturneringer i GolfBox
3. Find den torsdag – turneringen har dato i overskriften – som du har booket tid

til i GolfBox
4. Tryk på Tilmeld online – tilmeldingen er åben til onsdag aften klokken 18.

Er tilmeldingen lukket (onsdag efter klokken 18) er du velkommen til at sende en mail
til Locherspiger@gmail.com når du har spillet, med et billede af dit scorekort, så
registrerer vi det for dig.

Mailen skal være modtaget senest torsdag ved solnedgang.
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5. Klik på Tilmeld her

6. Find den tid som du har booket i GolfBox (scroll ude til højre)
7. Klik på ADD MYSELF



8. Klik på FORTSÆT

9. Vælg tee – klik på den lille sorte pil for at vælge

Ønsker du at ændre dit teevalg før eller efter runden, skal du sende en mail til
locherspiger@gmail.com når du har spillet runden færdig og registreret din score.

mailto:locherspiger@gmail.com


10.Klik på FORTSÆT

11.Klik på FORTSÆT



Du er nu tilmeldt torsdagsrunden online scorekort.

Onsdag aften inden torsdagsrunden, vil du få tilsendt et link på mail til elektronisk
indtastning af dit scorekort.

Mail med kode og link vil se sådan ud:

Hej Anders And,

Lochers Piger torsdagsrunde – Runde 1 den 07-07-2027

Indtast scores her: https://s.golfbox.dk/2579659

Kode: 257 96 59

Hvis man har mailen på sin telefon, klikker man på linket, så kommer man direkte i
Golfbox og kan indskrive score.

For spillere som IKKE kan tilgå deres mail fra deres telefon:

Åben en Internet browser på din smartphone og gå ind på siden

https://s.golfbox.dk

Tast din unikke 7-cifrede spillerindtastningskode som du modtog pr. mail.

Link til GolfBox vejledning for indtastning af elektronisk score

Udfyld altid dit papir-scorekort og vent evt. med elektronisk indtastning til efter
runden, hvor spiller og markør gennemgår scoren.

Bemærk, én spiller godt kan indberette for flere i bolden.

Der er ikke en ”godkend/gem” knap, runden er åben til turneringslederen lukker for
scoreindtastning.

God fornøjelse😊

https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/115011386868-Spiller-scoreindtastning-indtastning-af-scores-


Afmelding eller rettelse til Lochers Piger torsdagsrunder – elektronisk score

1. Find den torsdagsrunde du vil redigere i under Mine tider – og klik på den

2. Klik på Tilmeld her



3. Klik på SLET – og du er nu afmeldt
4. Klik på REDIGER – for at ændre din tid

5. Scroll hen til den tid du er tilmeldt



6. Klik på FJERN

7. Vælg den tid du har booket i GolfBox og klik ADD MYSELF og FORTSÆT

Din tid er nu ændret.


