Versie 2.14

Inloggen
Wanneer we gebruik maken van de module inschrijven op wedstrijden via Internet, heeft u de
mogelijkheid om leden toegang te geven op de door u geplande wedstrijden.

Door op de link “Check je handicap” te klikken komt u in het inlogkader terecht.

Het lid heeft nu de mogelijkheid zijn gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Wij gebruiken het lid
“ KERK 1”
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Een lid is het wachtwoord vergeten
Als het lid het wachtwoord is vergeten kan hij/zij het wachtwoord automatisch laten mailen naar
zijn/haar emailadres. Ga naar het aanmeldscherm

Als we dit scherm annuleren komen in het registratiescherm. Wanneer we dit scherm naar beneden
scrollen komen we in de kop “Wachtwoord vergeten”.

Vul hier het emailadres in en druk op “Wachtwoord vergeten”.
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Scorekaart Invoeren
Wanneer een speler een scorekaart wil verwerken die gelopen is op een van de Nederlandse
Golfbanen kan speler dit doen via de website van zijn club,

Inloggen
Wanneer een speler een scorekaart wil gaan invoeren moet de speler gaan naar de website van de
club. Hier klikt de speler op de keuze `Scorekaart`. Deze link moet dan wel op de website aanwezig
zijn. Nadat op deze link of knop is geklikt moet de speler inloggen met zijn lidcode en wachtwoord.

Basisgegevens invoeren
Wanneer de speler is ingelogd wordt er gevraagd de basisgegevens in te voeren.

Pagina 3 van 6

Versie 2.14

Eerst moet de baan worden geselecteerd waarop de kaart gespeeld is.

Nadat de baan gekozen is moet de handicap worden ingevoerd waarmee de kaart gespeeld is.
Standaard staat deze op de op internet bekende handicap.

Vervolgen voert de speler het nummer van de kaart in.

NA het kaartnummer geven het NGF nummer op van de marker.

Vervolgens de datum waarop de kaart gespeeld is.

Al laatste de tijd waarop de kaart is gespeeld.

Wanneer alle gegevens zijn ingevoerd kan er op de knop `Verder` worden geklikt.
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Lus keuze
Wanneer de basisgegevens zijn doorgevoerd kan er een lus en het aantal hole dat gespeeld gaat
worden, worden gekozen.

Kaart invullen

Wanneer we de lus en het aantal holes hebben gekozen kunnen de slagen per hole worden
ingevoerd. Nadat alle slagen zijn ingevoerd kan er op de knop “Verwerk de kaart”.
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Opsomming van de kaart
Wanneer op de knop is gedrukt wordt een opsomming van de ingevoerde gegevens weer gegeven.
Ook wordt de voorlopige handicap berekend.
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