
GolfBox guide
skriv : www.golf.dk i din browser

https://www.golf.dk/
https://www.golf.dk/
https://www.golf.dk/


Her vises, hvordan du logger ind på din egen side i golfbox.

• Forside – www.golf.dk

• Medlemslogin er: 152 for Trelleborg 
golfklub – medlemsnr. samt dit 
password

(logger du ind første gang har du modtaget en kode i en mail fra 
sekretariatet.)

• Klik på og LOG IND

Når du er inde på ”din side” kan du ændre/opdatere dine personlige 
oplysninger, så disse altid stemmer overens

http://www.golf.dk/


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. Enter 
medlems nr eller navne

• 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.

• Ønsker du en buggy tryk på “Tilføj vare”



Indberetning af score
• Klik på indberet

score

• Vælg om du har gået 9 eller 18 
huller

• Vælg det Tee sted du har spillet
fra

• 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
og sendes til markøren

• Markøren får en mail med et 
link, hvor rundens score kan
godkendes (eller afvises, hvis
man ikke er enig)



Booking af træning hos Allan

• Klik på lektioner og derefter på Gå til Protrainer

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



Tilmelding til turneringer
klubturneringer eller åbne turneringer i hele Danmark.

• Klik på Klubturnering
• Vælg den turnering du 

ønsker at tilmelde dig.
• Klik på tilmeld online
• Følg nu trin for trin i de 

følgende vinduer og 
foretag betaling med 
dankort, hvis dette 
kræves for at blive 
tilmeldt den valgte 
turnering.

• Du vil herefter få en 
kvittering på mail fra 
golfbox.

• Når startlisten for den 
valgte turnering er 
tilgængelig vil denne 
komme på mail med 
din starttid samt 
medspillere – den 
denne mail vil der også 
være et link til den 
fuldkommende 
startliste.

Er du ny golfer – eller ikke så erfaren med turneringsgolf, så er mandagsturneringen helt sikkert noget for dig.
Sæsonen er slut for 2022, men starter op igen til foråret 2023.. Mere info kan findes i Facebook gruppen ”TGS begynder”

https://www.facebook.com/groups/189604218064461
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