App som scorekort
- Ett miljövänligt alternativ till
scorekort på papper
(Rekommenderas)

Golfshot: Golf GPS

Golfshot GPS är en mycket bra app som finns till både iPhone och
Android och som kan användas som ett elektroniskt scorekort (med
GPS-funktion på golfen om man vill). Golfshot är lite enklare än Golf
Gamebook och har inte lika många spelformat och kan endast användas
för enstaka rundor för en boll/grupp, men ger å andra sidan mer
statistikmöjligheter om man så önskar. Det går inte heller att följa
rundor som spelas med Golfshot live hål för hål. Däremot finns det
möjlighet att dela scorekortet efter avslutad runda. Från 2016 finns
både vår golf- och fotbollsgolfsbana inlagd i Golfshot.
OBS! För att hitta fotbollsgolfsbanan första gången – klicka på
sökfunktionen (förstoringsglaset) och sök på Alunda. När du använt
banan en gång hittar du den under Senast/Recent eller under
Favoriter/Favourites om du lägger till banan som favorit
(rekommenderas).

Golf GameBook
Golf GameBook är en app som kan användas som ett elektroniskt scorekort
(med GPS-funktion om man vill). Det går även att skapa egna tävlingar i alla
möjliga olika format (även match) över en eller flera ronder, inklusive
sidotävlingar om man så önskar. Tävlingen kan även läggas upp via
www.golfgamebook.com om man har ett konto.
Utomstående kan följa rundan/tävlingen både via appen via den ”View Code”
som skapas för respektive runda/tävling eller via valfri webbläsare genom den
länk som kan delas.

Om flera personer ska kunna registrera scorer löpande
Om man skapar en tävling/runda med flera bollar kan en eller flera i varje boll
fylla i scorerna hål för hål. Detta kan göras via appen, där övriga spelare
ansluter via ”Join Game” med ”Join Code” som hittas via Game Manager
alternativt om de har konto och är tillagda med sitt konto i tävlingen/rundan
automatiskt kommer till rätt tävling/runda när de klickar på ”Join Game”.
Alternativt kan man använda GameBook Web App,
http://www.golfgamebook.com/webapp/ (QR-se nedan), som man kan logga in
på via valfri smartphone med webbläsare, där man angiver tävlingens/rundans
”Join Code” som hittas via Game Manager (se nedan).
QR-kod för GameBook Web App:
Om man skapar tävlingen genom
Game Manager på
www.golfgamebook.com hittas
förutom ovan nämnda koder även
länkar direkt till tävlingens/rundans
leaderboard
Steg 2

Vi erbjuder våra gäster att gratis använda live leaderboard-system som
vi använder till våra egna tävlingar; OpenTour!
OBS! Ingen app utan OpenTour hanteras i webbläsaren.
(om man vill att det ska fungera som en app så kan man "save to home
screen")
Dvs om ni vill ha digitala scorekort och en live leaderboard.
På leaderboarden kan ni, i realtid följa alla spelares resultat under hela
eventet.
Lathund för OpenTour på Alunda Fotbollsgolf:
(Det som behövs är en smartphone per grupp (3-4 personer per grupp)
Steg 1
En person gör detta i sin smartphone: (kan göras i förväg)
Skapa ert event under denna länk:
http://www.opentour.se/alunda/mobile/
(om man vill att det ska fungera som en app så kan man "save to home
screen")
A) Skapa ett användarkonto (med mail och lösenord), klicka register.
B) Döp eventet ni ska spela under tournament name, t ex svensexan, och klicka
create tournament
C) Skapa en flight per grupp som ska spela och ni får en kod till just denna
gruppen, sedan är steg 1 klart!

En person i varje grupp gör detta i sin smartphone:
Surfa in på http://www.opentour.se/mobile och skriv in koden för er grupp
som ni skapat i steg 1.
A) Klicka på meny och add player för de spelare som ska gå i gruppen.
Nu är ni klara att gå ut och spela!
Efter varje färdigspelat hål:
B) Välj det hål ni spelat, (pilar 1-18 till höger alt vänster)
C) klicka på resp. spelares namn samt ange vilket antal sparkar spelaren fick.
Avsluta med save score (under meny) efter varje hål.
D) Nu ser ni leaderboarden för att komma till scorekortet igen så klicka på close
Ni har nu en live leaderboard som ni kan följa alla spelares resultat i eventet.
Använd länken för att dela till intresserade!
(Tips: länka den url som går till leaderboard alt detailed leaderboard)
http://www.opentour.se/alunda/mobile/:

http://www.opentour.se/mobile:

