
 

Booking af tee tider fra 1. januar 2020 

1. www.golfbox.dk 

2. www.blomsterne.dk 

3. Scorekort 

Følg disse 3 punkter og du er tilmeldt match, booket starttid og har udskrevet dit 

scorekort.  

1 – www.golfbox.dk 

Log ind i www.Golfbox.dk og tilmeld dig matchen du ønsker at deltage i under: 

 

Vælg match – led efter ordet ”Blomster”. 

 

2 – www.blomsterne.dk 

Log ind i www.blomsterne.dk 

Og find menupunktet: 

 

Om vinteren har vi starttider i lige uger: 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30 og i ulige 
uger: 10:50, 11:00, 11:10, 11:20, 11:30, 11:40 

Når du trykker på menupunktet vil du derfor få to muligheder – Tilmelding til 
vintermatch i lige og ulige ugenr. 

Vælg en af mulighederne og følgende billede kommer op: 

 

http://www.golfbox.dk/
http://www.blomsterne.dk/
http://www.golfbox.dk/
http://www.blomsterne.dk/
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Vælg den starttid du ønsker at spille – Du vil kun kunne se de starttider som er 
ledige! 

Udfyld derefter nedenstående skema og send. 

 

Når du har trykket send, vil du kunne se din starttid længere nede på siden, listen 
angiver de to næste matcher. 



Listen eks: 

 

Vær opmærksom på at der vises 8:40/8:50 – hvilket betyder at din starttid er 8:40!  
(Grunden til at der vises 2 tider er at vi benytter et gratis system, som viser intervallet til næste tid eks.en frisørtid 
varer!) 

Du vil IKKE modtage en mail fra Golfbox med bekræftelse af din starttid. 

Den står nu her på www.blomsterne.dk – evt. skriv den ned! 

 

 

3 – Scorekort 

Golfbox ved IKKE hvornår du skal spille! Vores starttider er nu blot en samlet 
blokering af alle vores tider. 

Men det ved du forhåbentlig selv og du ved også hvilken match du har tilmeldt dig 9 

eller 18 huller😊 

Check i klubben hvilken bane som din match spilles på og log ind i Golfbox og 
udskriv scorekort. 

Husk hvis du spiller 9 huller, at vælge kombinationen eks. Ormehøj/Ormehøj – så du 
får udskrevet et korrekt scorekort. 

 

 

Du vil fremover om Vinteren i Golfbox under ”Turneringinfo kunne se om ugen 
matchen spilles i er et lige eller ullige uge nr. – se nedenfor: 

 

 

http://www.blomsterne.dk/


Der spilles i henhold til dameklubben Blomsternes matchpropositioner, se www. blomsterne.dk. 

Tilmelding til matchen foregår her i fanen "tilmelding". 

Husk også at booke en af de til Blomsterne reserverede tider på dagen. Dette gøres i 
www.blomsterne.dk under menupunktet "Booke spilletid”. 

Der offentliggøres ikke startliste. Hvis du vil tjekke din tilmelding skal du se i www.blomsterne.dk 
under menupunktet  ”Booke spilletid”. 

Vi spiller 9 huller og på 9-hulsbanen. 

Vi har starttiderne 8:40, 8:50, 9:00, 9:10, 9:20, 9:30 = Lige uge nr. 
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