
Golfboks.dk
Der er her du bestiller tid til en golfrunde, træning, indtaster scores, 
tilmelder dig turneringer mm.

Du starter med at skrive www.golf.dk i din browser, så er du igang

http://www.golf.dk/
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Log in I Golf.DK

• Medlems login er 152 for Trelleborg 
golfklub – medlemsnr. + den udleverede
kode

• Klik på Log ind

• Klik på Gå til golfbox



Bestilling af tid
Klik på Tidsbestilling

• Vælg bane 9 eller 18 huls
• Vælg spilledato

• Vælg spilletidspunkt



Bestilling af tid

• Vælg dem du gerne vil spille med. Enten
medlems nr eller navn

• For at være sikker på det er den rigtige
person, kan du krydse af I feltet Søg
medlem, før du godkender.

• Derefter godkendes tiden og I vil
modtage en mail med bekræftelse af din 
bestilling.



Indberetning af score
• Klik på

Scores/indberet
scores

• Vælg om du har gået 9 eller 18 huller
• Medlems nummeret på den person der har været markør/har ført dit

scorekort under runden indtastes, da han/hun (markøren) skal godkende
scoren.

• Scoren indtastes I skemaet ovenfor og sendes til markøren
• Markøren får en mail med et link, hvor rundens score kan godkendes (eller

afvises, hvis man ikke er enig)



Tilmelding til træning hos Allan(vores dygtige og meget pædagogiske
træner)

• Klik på lektioner og derefter på Gå til Protrainer

• Vælg ny lektion, ellr tilmeld kursus.
• Vælg dato og tid, 



Tilmelding til turnering

• Klik på Klubturnering
• Vælg den turnering du ønsker at tilmelde dig.
• Mandags turnering kommer på fra April og

frem. Den vil være mest oplagt, at det er her 
“nygolfere” prøver kræfter med lidt turnering, 
samt få nogle nye golfvenner :o)

• Klik på tilmeld online



Tilmelding til turnering

• Klik på Tilmelding
• Klik på Fortsæt
• Du er nu tilmeldt turneringen – og vil få nye spændende oplevelser, samt nye golfvenner !!!


