Printede Scorekort
Nu skal de ikke længere gemmes når de er indtastet i dit scorearkiv.

I FGK bruger vi årligt mellem 25.000 og 30.000 scorekort, en omkostning i omegnen
af 16.000,- til 20.000,- kroner, og et forbrug der i dag ikke længere er nødvendigt.
Når ens score er afleveret, enten indtastet efter runden, på en af skærmene i
foyerer, eller under runden på din telefon og indsendt, så skal dit eventuelle
papirscorekort ikke længere gemmes, det kan du blot smide ud.
Vi dropper ikke de almindelige scorekort, endnu, men ressourcemæssigt er det et
spild, da der i dag findes flere alternativer, der er både bedre og lette at bruge.
Det eneste det kræver er, at du bruger en af de APPs til din telefon, der kan
indrapportere din score direkte til dit scorearkiv, og det kan både GOLFBOX og GLFR
appen, der begge er danske.
På næste side finder du en oversigt over de 2 muligheder, hvor du kan indsende din
score umiddelbart efter runden, uden at skulle taste den igen.
Scoren går direkte ind i dit scorearkiv uden at du behøver at gøre mere.
Hjælp både dig selv og klubben, skift til elektroniske scorekort og spar miljøet for
belastning og klubben for penge.
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I Golfbox appen er der ingen baneguide, derimod er scorekortet måske lidt mere overskueligt til
indtastning. Det er i øvrigt det samme der anvendes ved turneringer hvor der anvendes
elektronisk scoreregistrering (det bruger vi endnu ikke i FGK).
Når du har færdigregistreret din – og eventuelt dine medspilleres score – får du mulighed for at
aflevere alle score ( enten alle eller ingen ) elektronisk til dit scorearkiv i Golfbox. Vær opmærksom
på at scorene skal godkendes af de andre spillere når de logger ind på deres Golfbox profil, ganske
som ved brug af papir scorekort.
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GLFR appen er det lille grønne symbol i midten, og når du klikke på den, på din telefon, åbnes en
side hvor du kan vælger hvilken bane du vil spille, og herefter kan du både se Den elektroniske
baneguide og du kan indtaste din score. Også her skal dine medspillere godkende scores.

