12-08-2020

Tilmelding og registrering af scorekort
1. Bestil tid i Golfbox inden tirsdag kl. 12 Det er muligt at bestille 14 dage før spilledato.
2. Tilmeld dig til Klubturnering (Klubturnering finder du i Golfbox i menuen i venstre side
nederst.) Ved GUNSTART skal tilmelding kun foretages under klubturnering
3. Åbn og find SeniorDamer samt den dato, du skal spille, 18 eller 9 huller.
4. Senest onsdag morgen modtager du et link på din tlf.
For at du kan indtaste din score i GOLFBOX opretter turneringsledelsen en FIKTIV startliste,
så du skal gå ud på den starttid, som du har booket.
5. Når runden er slut åbner du linket på telefonen og taster dine slag ind.
Hvis du har streget et hul eller ikke spiller alle 18 huller skriver du enten 9 eller 10.(ikke saml
op).
Bemærk! Efter du har tastet det sidste huls score, skal du ikke lede efter en "gemknap" eller
andet, du lukker bare! Score skal være indtastet senest torsdag kl. 9
Score kan indtastes på egen computer, men da skal tilsendt link og kode anvendes.
Ved turneringer kan man aldrig anvende menu punktet score indtastning i golfbox eller
touchskærm i golfklubben.
6. Læg dit scorekort i den grønne postkasse.. Husk navn, medlemsnummer, dato og underskrift af
dig selv og markøren.
Birdie og tættest på markeres på scorekortet. Afstand til hullet noteres.
7. De, der ikke kan indtaste deres score, noterer dette på scorekortet.

GUNSTART
Sidste tilmeldingsfrist mandag kl. 12.00 før turneringen.
OBS: ved tilmelding til greensome og gæsteturnering kan man tilmelde sig som par, eller alene under
klubturneringer i golfbox.
Startlisten vil blive offentliggjort tirsdag efter kl. 13.00 og være tilgængelig på klubbens hjemmeside.
AFBUD
Afbud til gunstart/turnering efter sidste tilmeldingsfrist skal ske til Lene Grønborg tlf. 24221311
eller Jytte Tarnow tlf. 21757003 (evt.Conny Floridon 20990071)
Spisning til CAFÉKILDEN 53790067 Det må forventes, at der skal betales for den bestilte mad.

