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HVORFOR GOLFBOX? 
I mange år har klubben kørt med golfsystemet ”Golforganizer”, men fra i år af var der ikke længere support på 
systemet og så os derfor nødsaget til at skifte over til GolfBox! GolfBox har kørt i lidt over 3 år nu, og fra i år af er der 
kun 3 klubber tilbage i Danmark som ikke benytter GolfBox.  
Som medlem åbner GolfBox op for en masse nye muligheder. Det gør det nemt for alle at få øjeblikkelige 
informationer vedrørende klubben, banen, turneringer og meget mere! Da GolfBox er et Internet-baseret system er 
det tilgængeligt for alle medlemmer døgnet rundt. 
På de næste sider kan du læse og lære en masse om hvilke nye muligheder du som medlem har fået! 
 
HVAD KAN GOLFBOX GØRE FOR DIG? 

 Du kan sende og modtage beskeder fra klubben og andre medlemmer. 

 Du kan tilmelde dig klubmatcher hjemmefra eller fra arbejde. 

 Du kan se startlister, resultatlister og meget mere omkring kommende eller tidligere matcher. 

 Du kan se din egen profil – husk at skrive din E-mail adresse under profil! 

 Du kan se din handicap-historik. 

 Du kan bestille tid hjemmefra eller fra arbejde, når du skal spille på baner med tidsbestilling. 

 Du kan selv rette din pinkode til dit DGU kortet. 
 
HVORDAN KOMMER JEG I GANG? 

 Start med at logge dig på Internettet. 

 Anvend følgende web adresse: www.golfbox.dk. 

 Der åbner sig nu følgende side: 
 
 
BRUGERNAVN: 
Tast dit DGU 
medlems-nummer 
f.eks.: 66-858 
 
PASSWORD: 
Hvis det er første gang 
du skal logge på 
GolfBox skal du logge 
ind med din pinkode 
til dit DGU-kort. 
 
Har du brugt GolfBox 
tidligere skal du 
benytte dit 
nuværende 
brugernavn og 
password. klik 
derefter LOGIN 
 
Kan du stadig ikke 
logge ind kan du prøve med de seks første cifre i dit CPR-nr eller du kan trykke på knappen [GLEMT PASSWORD] – 
angiv din e-mail-adresse og dit password vil blive sendt til dig, hvis systemet kan genkende din e-mail-adresse. 
Du kan altid kontakte kontoret (75 25 56 10), hvis du har problemer med at logge ind. 
 

http://www.golfbox.dk/
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DIN PERSONLIGE SIDE: 
Nu ser du din egen personlige side i GolfBox, bemærk de seks dialogbokse i midten af billedet. Vi starter med at se på: 
 
BESKEDER: 
Her kan klubben sende en besked til dig personligt, en udvalgt gruppe eller til alle. Du kan selv bruge denne funktion 
til at sende en besked til andre medlemmer. Der er indlagt en søgefunktion, således at du kan finde de medlemmer, 
som du ønsker at kontakte via GolfBox. Det kan også være medlemmer i andre klubber. Dette er en intern besked 
funktion, som IKKE forlader GolfBox og modtageren skal være logget på GolfBox for at læse din besked. 
 
KLUBKALENDER: 
Her vil du kunne se klubturneringer og andre arrangementer som klubben efterhånden ligger ind i kalenderen. 
 
MINE TIDER: 
Her vil du se dine egne reserverede starttider (I andre klubber) og de turneringer du er tilmeldt. 
 
KLUB NYHEDER: 
Her kan klubben stort set informere om alt, f.eks. at der arbejdes på banen, nyheder, bestyrelses nyt og meget mere.  
 
 
MIN PROFIL: 
Under min profil kan du se de data klubben har registreret på dig. Nogle af disse data kan du direkte ændre. Mobilnr. 
og e-mail-adressen kan du altid selv ændre. 
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Hvis du ser i venstre side af din forside.  

 
 
 
 

KLIK HER og se din profil- husk at tjekke E-mail adresse og mobil nr. 

KLIK HER og se dine tidsbestillinger. 

KLIK HER og se din handicap-historik. 

KLIK HER og se beskeder sendt til dig og send beskeder herfra. 

KLIK HER og se kalenderinformationen fra klubben og dine tider. 

KLIK HER for at få adgang til statistik-program. Ej GolfBox, der skal betales dette. 

KLIK HER og tilmeld til SMS. 

KLIK HER for at logge af. 
 

 
 
 
 
GOD FORNØJELSE OG TILLYKKE MED GOLFBOX 
 
Med venlig hilsen 

Beverley Elston 
 
 


