
Inläggning av spelare i GIT
För GGF seniorernas seriespel

Om inget annan anges så gäller detta dokument för både 
Seniorernas seriespel och HCP seriespelet



Inläggning av spelare i GIT
• Vid inläggning av spelare i GIT så måste varje spelare knytas till ett lag

• Lagnamnet måste stavas på samma sätt som lagnamnet som finns i Excel 
arket för Laganmälan

• Inläggning av spelare kan göras via Snabbanmälan eller Excelimport i GIT. 

• Vid inläggning så kontrollera att Golfid och namn stämmer enligt anmälan, 
om det inte gör detta så kontakta hen som skickat in anmälan

• Vid Excelimport kan Excel arket för Laganmälan användas, det finns två 
Excel, ett för Seriespel och ett för HCP Seriespel

• Om lag anmälan skickats in utan att använda Excel arket, kan man skapa ett 
eget Excel ark se slutet på presentationen.

• När alla lag är anmälda kontrollera att lagnamnen är rätt



För Snabbanmälan så klicka på Snabbanmälan



Lägg in Golfid på den spelare som skall läggas till och klicka på sök



Kontrollera då att spelarens namn stämmer med laganmälan och att spelaren har medlemskap i den klubb 
spelaren är anmäld för, Klicka sedan på Lägg till

Om namn inte stämmer klicka på Stäng och kontakta anmälaren av laget för att försäkra sig om att rätt 
spelare blir inlagd i tävlingen



Spelare hamnar under nytt lag och skall flyttas till Inget lag



Markera prickarna till vänster och dra spelare till inget lag



Spelaren är nu klar för att läggas in i GIT utan att tillhöra ett lag
Kontrollera att spelarens namn stämmer överens med anmälnings blanketten

Stämmer det inte så kontakta den som skickat in laganmälan
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Gör så för alla spelare som laget har anmält klicka sedan på Spara



I Spelaröversikt finns nu Godkända spelare utan att tillhöra ett lag
Klicka på Nytt lag manuellt



I rutan för namn så skriver man lagets namn, det är mycket viktigt lagnamnet är stavat enligt listan nedan, det får 
heller inte finnas några blanksteg efter lagnamnet

Klicka på nästa

Albatross GK Delsjö GK Hills GK Lycke GCC Partille GK Särö GC

Ale GK Forsgårdens GK Kungsbacka GK Lysegårdens GK Sankt Jörgen Park Golf Torrekulla GK

Backa Säteri IF Gräppås GK Kungälv-Kode GK Lökeberg GK Sisjö GK Torslanda GK

Chalmers GK Gullbringa GCC Lerjedalens GK Myra GK Sjögärde GK Vallda GCC

Göteborgs GK Lunna Golf Mölndals GK Stora Lundby GK Öijared GK



De spelare som är tillagda utan lag finns nu under Tillgängliga, flytta dessa till Lag



Klicka sedan på Spara och laget är anmält



I Lagöversikt finns nu ett lag anmält



För att använda Excelimport kan Excel arket för Laganmälan användas
OBS! HCP-seriespelet har ett eget Excelark
Spara det inskickade Excel arket på datorn



För att start Excel importen klicka på Excelimport



Klicka på Sök fil och bläddra fram aktuell Excel ark och klicka NÄSTA för att genomföra 
importen.



Kontrollera att namnen som finns i Laganmälan är samma som i Excel-Importen, är namnen rätt klicka på Nästa
Om namn inte stämmer klicka på Avbryt och kontakta anmälaren av laget för att försäkra sig om att rätt spelare 

blir inlagd i tävlingen
OBS Det klubbnamn som visas är spelarens hemmaklubb



Klicka på Start för att starta importering av spelare kopplat till ett lag



När import är klart klicka på Klar



Både Spelaröversikt och Lagöversikt har uppdaterats
Kontrollera att alla lag är rätt inlagda med rätt namn genom att klicka på Godkända deltagare under Lagöversikt

När alla lag är inlagda kan startlista skapas



Kontrollera att lagens namn är rätt stavade och att varje lag har det antal spelare som är anmälda



Om laganmälan skickats in utan att använda 
Excel arket

• Ladda ned rätt Excel arket från GGF’s hemsidan

• Uppdatera Excel arket med information som behövs för Excelimport 
av ett lag.

• Efterföljande bilder visar vad som behövs



Öppna Excel arket för laganmälan och klicka här för att välja lagnamn



Välj den klubb som laganmälan skall göras för



Notera att rätt klubb blev vald



Fyll i golfid för lagets spelar och spara filen, följ därefter instruktionerna för Excelimport
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