
Opfølgning manglende liste! 

 

Kære Smørblomster, 

Først tak til jer som har forsøgt at booke tid til match i vores nye booking modul. 

Alle jeres bookninger var gået igennem og for nogle af jer mange på samme dag og nogle bookninger 

langt ud i fremtiden etc. 

Vi har fundet og løst problemet med listen og listen er nu rettet til og I kan nu se den, når I går ind på 

www.blomsterne.dk. Vælg menupunktet  og vælg en af mulighederne. Når I kommer 

ind ser I kalenderen og så ruller I ned på siden. Hvis I ønsker at se uge 1 = 4. januar 2019 – Vælg 

ULIGE ugenr. 

Vi har besluttet, at vi kun som vi altid har gjort kan booke 2 matcher frem, så derfor vil man altid kun 

på listen kunne se 15 dages bookninger. 

Når vi booker er det vigtigt, at vi vælger det rigtige ugeformat LIGE eller ULIGE uger. Oplysning om 

det kan vi se når vi tilmelder os matchen i Golfbox under Info – se for matchen 4/1-20. 

 

 

http://www.blomsterne.dk/


Når vi tilmelder os starttid i www.blomsterne.dk – bliver vi bedt om at angive om vi har tilmeldt os 

matchen i Golfbox ved at svare JA/NEJ – vi kan ikke se svaret, men det kan Matchlederne og dette 

skulle gerne fungere som både en reminder til os alle om ikke kun at booke tid, men huske at 

tilmelde os matchen -  Men også som en hjælp til Matchlederne fremover! 

  

Som vi skrev i første info benytter vi et system som ligger på nettet som ikke koster os noget. Så vi 

taler altså ikke om et Aula.dk, Sundhedsreformen.dk, Fittness.dk etc. - og jo ikke at disse systemer 

altid fungerer som vi kan læse i pressen. Men om et system som kræver lidt mere af os alle her 

specielt i starten. Og ikke et system som kontrollerer om vi booker det rigtige ugenr. tider etc. 

Så lad os alle bruge lidt tid og læs info i Golfbox, når vi tilmelder os matcher, så vi ved hvad vi skal 

vælge af ugenr. når vi kommer over på www.blomsterne.dk. Og lad være med at booke tider 

længere en 15 dage frem, de kommer ikke op på listen. 

Nogle har spurgt hvad vi gør, hvis vi ønsker at slette os fra matchen. Som altid sletter vi vores 

tilmelding i Golfbox, og derefter sender vi p.t. en mail til jetteborchsenius@gmail.com, som hjælper 

til vi har fundet en løsning på det.  

Nogle har også spurgt om de bookede tider kommer over i Golfbox fremover! Nej, kan vi allerede 

oplyse, denne integration er ikke p.t. mulig og ville kræve, at vi fik udviklet et specielt program kun til 

os, og det er ikke en økonomisk mulighed.  Kan oplyse at Gosser benytter et system, hvor de også 

kun kan se hvornår de spiller på www.gosserne.dk.  

Håber ovennævnte er svar på nogle af de spørgsmål I har - ellers kom glad      

De bedste hilsener  

Bestyrelsen 
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