
Inläggning av spelare i GIT 
vid Fyrboll spel

För GGF seniorernas seriespel



Fyrboll

• Varje klubb skall ha två lag med samma namn

• Laget för en fyrboll bestäms av starttiden, de med samma starttid 
tillhör samma fyrboll lag.

• Vid snabbanmälan så anmäler man två spelare i varje lag

• Vid Excel import följer man efterföljande instruktion

• OBS Om ett lag enbart består av en spelare måste man i GIT lägga in 
dispens för laget. GIT kräver att det måste vara två spelare i laget.
• Se instruktioner i slutet av dokumentet.



Om Excel import används för ett lag med fyra spelare så är laget markerat som Ej kvalificerat.
Detta beroende på att det är fyra spelare i laget

Klicka då på Ej Kvalificerade raden



Här visa lagnamnet och att laget har fyra spelare
Klicka på lagets namn



Då visas bilden för Redigera Lag, klicka då på medlemmar



Där visas de fyra spelarna som klubben har anmält. 
Flytta ett av klubbens lag i en fyrboll över till tillgängliga 



När detta är gjort klicka på spara för att spara ett av klubbens lag



På denna bild klickar man på Översikt



Det lag som sparades finns nu under Lagöversikt som Godkända deltagare
Klicka sedan på Nytt lag manuellt



I namn så fyller man i samma namn som man tidigare sparade
Därefter klickar man på Nästa



Då visa de spelare som man tidigare flyttade, flytta dessa spelare till lag



Klicka sedan på spara för att lägga in Lag 2 för klubben



Nu har Godkända lag ökat från ett till två
Klicka på Godkända deltagare för att se lagnamnen



Här kan man se att klubben nu har två lag anmälda med två spelare i varje lag



Då man skapar inställningar för startlista skall man markera Lag per boll, 
vilket innebär att klubbens olika lag hänger ihop vid redigering



Om ett lag i Fyrboll endast har en spelare så kommer GIT att visa laget som Ej kvalificerade
Laget måste ha dispens för att spela med en spelare. Klicka på raden ej kvalificerade.



Klicka på laget



Då visas Redigera Lag, klicka på Status och markera sedan att laget har dispens och skriv varför i Notera.
Klicka därefter på Spara



Laget är nu godkänt för spel och visas inte längre under ej kvalificerade
Klicka på översikt för att komma tillbaka till översikten



Laget är nu placerat under Godkända deltagare
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