
GIT Tävling
Instruktioner för tävlingsledare



Aktiviteter vid tävling

• Uppdatering till aktuella HCP
• Inmatning av resultat
• Utskrift av Resultatlista
• Stänga Scoreinmatning
• Överföring av HCP till GIT
• Avsluta tävlingen
• Efteranmälan av spelare
• Byte av Tee
• Byte av spelare i ett lag



Klicka på Anmälda för att visa möjligheten att uppdatera till aktuella HCP
Klicka på Uppdatera anmälningar

Uppdatering till aktuella HCP



Uppdatering till aktuella HCP

Klicka på nästa för att leta efter ändringar sedan lottningen



Om inga spelare har förändrat sina HCP visas följande meddelande, 
klicka på STÄNG för att avbryta uppdateringarna

Uppdatering till aktuella HCP



Om en eller fler spelar har ändrat sitt HCP, klicka på NÄSTA

Uppdatering till aktuella HCP



I steg 3 visas antal spelare som har uppdaterats, klicka på Klar för att avsluta 
uppdatering av HCP

Uppdatering till aktuella HCP



Inmatning av resultat
Klicka på fliken Resultat och 
klicka sedan på Öppna scoreinmatning



Inmatning av resultat
Har du glömt att uppdatera till aktuella HCP kan du gör detta nu, klicka på 
Ja för att starta uppdatering. Har du nyligen gjort uppdatering så skall den 
fråga inte visas,  gör den det ändå så klicka på Nej



Inmatning av resultat
En varning visas som frågar om man är säker på att man vill öppna för 
scoreinmatning, klicka på Ja



Inmatning av resultat
I sökfältet skriver du ett sökbegrepp, du kan använda det nummer som
spelaren har i tävlingen, det står till vänster om spelarens namn på scorekortet. 
Alternativt kan du klicka på komplett lista och då visas alla spelarna i klassen 
och då klickar man på den spelare som man skall mata in resultat för.



När du skrivit numret, kontrollera att det är rätt spelare. Är det rätt 
spelare, tryck på  enter (return) knappen

Inmatning av resultat
Ej fullföljd tävling



Har spelaren ej fullföljt tävlingen klicka på pilen vid Spelande

Inmatning av resultat
Ej fullföljd tävling



och markera och klicka på orsaken varför spelaren inte fullföljt

Inmatning av resultat
Ej fullföljd tävling



Klicka därefter på spara för att Spara inmatningen   

Inmatning av resultat
Ej fullföljd tävling



Skriv spelarens nummer  och kontrollera att det är rätt namn  
Är det rätt namn tryck på retur knappen

Inmatning av resultat
Fullföljd tävling



Inmatning av resultat
Fullföljd tävling

Mata in resultat på respektive hål.



När alla hål är inmatade klicka på Spara

Inmatning av resultat
Fullföljd tävling



Man ser de fem första i varje klass

Inmatning av resultat
Fullföljd tävling



Allt eftersom man matar in resultaten uppdateras Leaderborden per klass 
och även hur många % som har matats in

Inmatning av resultat
Fullföljd tävling



Utskrift av resultatlistor
Vid klassvis prisutdelning görs utskrift efter varje klass, annars kan utskrift göras 
efter att Scoreinmatningen är stängd.
Om du ej står i fliken Resultat klicka på Resultat, klicka sedan på Rapporter



Utskrift av resultatlistor

Om Resultatlista inte är markerad, markera Resultatlista och klicka på Nästa



Utskrift av resultatlistor
Utskrift måste göras för en klass i taget. Spelform och Klasstyp skall inte ändras.
Välj vilken klass du vill skriva ut och markera de kolumner du vill skriva ut
Rekommenderade kolumner är: Klubbnamn, Särskiljning(kort), Spelhandicap och Klass

Klicka på nästa



Utskrift av resultatlistor
Klicka på Ladda ner



Utskrift av resultatlistor
Klicka för att öppna



Utskrift av resultatlistor
Word öppnas med en resultatlista, tryck ned knapparna ctrl och p samtidigt för utskrift. 
Skriv ut resultatlistan i tre exemplar. En lista för resultat tavlan ,en lista som läggs ihop med 
scorekorten och en lista som sätts in i tävlingspärmen. När utskriften är klar stäng Word 
genom att klicka på det röda X längst upp till höger



Utskrift av resultatlistor
Om fler resultatlistor skall skriva ut klicka på FÖREGÅENDE
Om inga fler resultatlistor skall skrivas ut klicka på AVBRYT



Utskrift av resultatlistor
Välj en ny klass för utskrift och klicka på nästa
När alla resultatlistor är utskrivna klicka på Avbryt



När alla resultat matats in står det : Scoreinmatning klar 100% 
Klicka på Stäng scoreinmatning

Stäng Scoreinmatning



Stäng Scoreinmatning

Klicka på Ja för att stänga scoreinmatning



Överföring av HCP till GIT systemet
Klicka på justera handicap, detta skall göras även om tävlingen inte är hcp grundande



Överföring av HCP till GIT systemet
Om det är en partävling så markeras att resultatet inte är hcp-
grundande. I anledning skriver du spelformen på tävlingen
Klicka på nästa för att påbörja hcp överföring



Överföring av HCP till GIT systemet
Vill man se detaljer om hur CBA räknats ut klicka på detaljer
Om man inte vill se detaljer om CBA, klicka på nästa



Överföring av HCP till GIT systemet
Då visas alla spelare som kommer att överföras klicka på 
Nästa för att starta överföringen när den är klar visas en 
bild som säger att överföringen är klar.



Överföring av HCP till GIT systemet
Klicka på klar för att avsluta HCP överföringen 



Avslutning av tävling
Tävlingen  är nu avslutad. I GIT stänger man inga ronder eller avslutar tävlingen
Klicka här för att logga av och stäng sedan webbläsaren genom att klicka här



Efteranmälning av 
spelare



Efteranmälan av spelare
Ta fram anmälnings fliken genom att klicka på Anmälda
Klicka sedan på Snabbanmälan



Efteranmälan av spelare
Klicka på Via Nr och fyll sedan i Golfid och klicka på Sök



Efteranmälan av spelare
Information om spelaren visas. Klicka på Lägg till för att efteranmäla spelaren



Efteranmälan av spelare
Klicka sedan på Verkställ, spelaren är nu anmäld men ännu inte fått någon starttid



Efteranmälan av spelare
Om ingen mer spelare skall anmälas klicka på Avbryt



Efteranmälan av spelare
Spelare skall nu placeras på en starttid, klicka på Startlista



Efteranmälan av spelare
Klicka på Klar att Öppnas



Efteranmälan av spelare
Klicka sedan på Redigera startlista



Efteranmälan av spelare
Spelaren som är efteranmäld ligger till höger utan starttid



Efteranmälan av spelare
Markera Spelare genom att klicka en gång



Efteranmälan av spelare
Scrolla fram till rätt starttid och drag spelaren till starttiden



Efteranmälan av spelare
Klicka på Spara för att uppdatera startlistan



Efteranmälan av spelare
Spelaren är nu anmäld med startid



Byte av tee



Byte av Tee
• Vid tävlingar har spelaren möjlighet att byta Tee i 

samband med spelaren hämtar sitt Scorekort
• Om spelaren vill ändra från Tee följ instruktioner 

nedan.
• Glöm inte att ändra på Scorekortet.
• Ändras inte Scorekortet och spelaren spelar från ny 

Tee blir spelaren diskvalificerad.  



Byte av Tee
Klicka på startlista



Byte av Tee
Scrolla nedåt i startlistan



Byte av Tee
Klicka på komplett lista



Byte av Tee
Nu visas en komplett start lista, scrolla fram till aktuell spelare



Byte av Tee
Dubbel klicka på aktuell spelare



Byte av Tee
Då visas möjlighet att byta Tee



Byte av Tee
Klicka på den Tee som spelaren skall ha därefter klicka på Spara



Byte av spelare i ett lag



Byte av spelare i ett lag
Vid byte av spelare i ett lag så skall den nya spelaren anmälas till tävlingen, 
detta görs genom att klicka på snabbanmälan 



Byte av spelare i ett lag
Skriv golf id för den person som skall anmälas och klicka på sök



Byte av spelare i ett lag
Kontrollera att det är rätt spelare och klicka sedan på Lägg till



Byte av spelare i ett lag
Flytta spelaren genom att markera punkterna till vänster genom att hålla 
ned vänsterknappen och dra spelaren från Nytt lag till (Inget lag).



Byte av spelare i ett lag
Spelaren kommer nu att anmälas till tävlingen utan att 
tillhöra ett lag, klicka på Verkställ för att fastställa anmälan



Byte av spelare i ett lag
Klicka sedan på Byt spelare för att starta bytet



Byte av spelare i ett lag
I fältet Deltagare skrivs namnet på den spelare som skall bytas ut.



Byte av spelare i ett lag
Markera den spelare som skall bytas ut och klicka sedan på Nästa



Byte av spelare i ett lag
Den nyligen anmälda spelare visas, markera spelare och klicka på Nästa



Byte av spelare i ett lag
Om det är rätta spelare, klicka på Byt ut för att byta spelarna



Byte av spelare i ett lag
Den nya spelaren är nu med i laget och den gamla spelaren är 
avanmäld från tävlingen
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