
Vinterturnering – Vejledning 

 

• Vi udfærdiger startlister til hver spillerunde, hvor deltagerne blandes. Startlisterne laves mellem 1 

og 2 uger inden spilledagen og slås op under Startlister i Oldtimer sektionen på klubbens 

hjemmeside. De SKAL respekteres, med mindre der er tvingende grund til at fravige dem. 

 

• Startlisterne laves så personer, der har oplyst de kører sammen, så vidt muligt sættes i nabo-bolde 

eller i bolde med højst én anden bold imellem. 

 

• Man skal selv sørge for at booke sig ind på den tid, man har fået tildelt i startlisten. Det gør man i 

Golfbox. Tiderne er reserveret til Oldtimere indtil fredag før spilledagen. Herefter frigives de, så 

enhver kan booke dem. Så sørg for at booke din starttid i god tid inden fredag før spilledagen. 

 

• Man skal også tilmelde sig den ”ugentlige” turnering som opsættes i Golfbox. Dette kan ske frem til 

kl. 11:59 på spilledagen. Gør man ikke det, kan man ikke få tilsendt linket til at taste sin score ind 

med og kan således ikke registrere sin score. Så gør det f.eks. samtidig med, at du booker din 

starttid. 

 

• Typisk onsdag eftermiddag får man så tilsendt et link som man kan bruge til at gå ind i Golfbox og 

registrere dagens score. Man skal selv indtaste sin egen score (men den skal selvfølgelig være 

afstemt med den person, der har været markør for en). Man skal registrere sin score senest kl 

18:00 torsdag. 

 

• Man skal også checke scoren for den person, som har været ens markør under runden. Afhængigt 

af, hvem der er hurtigst til at indtaste scoren, kan det hænde, at markørens score først dukker op i 

løbet af torsdagen.  

 

 

• Den ugentlige turnering lukkes som regel efter torsdag kl 18:00 og resultaterne overføres til den 

løbende turnering. Ugens resultat kan derefter ses på turneringen i Golfbox. Stillingen i den 

løbende turnering offentliggøres derefter på Oldtimer sektionen på hjemmesiden i folderen 

Vinterturnering 20 – 21 (Stilling efter dd-mm-yyyy). 

 

 

 


