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Login
Du skal vælge det hold som du tilhører og dernæst indtaste din kode i feltet: ”Password”.

Regionsgolf-Danmark – Administration
Når du er logget ind i system kan du se hvilke muligheder du har i systemet.
Øverst i skærmen har du dine menu’er som du kan vælge:
• START
• KAMPE & RESULTATER
• DOWNLOAD
• LOG UD
Ved at klikke på ”START” kan du altid komme til hovedsiden!
Ved at klikke på ”KAMPE & RESULTATER” kommer du til en side hvor du kan indtaste
resultater for afspillede kampe samt se din holdstatus/placering.
Ved at klikke på ”DOWNLOAD” kan hente diverse manualer og blanketter.
Ved at klikke på ”LOG UD” logges din bruger ud af systemet.

Regionsgolf-Danmark – Administration – Kampe & Resultater

Billedet ovenover er det første du ser når du skal indtaste kampresultater.
Tips: Hvis du har flere hold, kan du søge imellem dem!
Ved at dobbeltklikke på det hold som du vil indtaste resultater ind åbnes et nyt vindue:

Det nye vindue har to menuer:
• GEM
• LUK
Du kan kun indtaste i felter hvor hjemmeholdet er det valgte hold samt at kampen ikke er blevet
spillet endnu, dvs. de kampe hvor du kan indtaste vil være markeret med input bokse i kolonnen
”Score”.
Når du har indtastet dine resultater skal du trykke på ”GEM” i menuen for at gemme oplysningerne!
Hermed vil du med det samme se at din indtastning er gemt og opdateret.
Hvis du vil vide mere omkring holdende i din pulje kan du klikke på det ønskede hold!
Holdkaptajner & Koordinatorer
Du kan dobbeltklikke på de navne som du ønsker mere information omkring.

Regionsgolf-Danmark – Administration – Download

På denne side vil der være nyttige manualer, blanketter og andet information, lige til at hente.
Klik på linket og du kan vælge at åbne eller gemme filen.

