
Tilmelding til turneringerne i Onsdagspigerne. 
 

Vi skal både tilmelde os på Golfbox under Klubturneringer (i bunden af menuen til venstre i 
opstartsbilledet)  
 
 
 
 
 
og på Tidsbestillling på den givne onsdag. 
 

 
 
Det er kun ved specielle turneringerformer, f.eks. ved udflugt, man kun skal tilmelde sig under 
Klubturneringer. 
  
For at huske proceduren kan man tænke;  
”Først tilmelder jeg mig, og bagefter finder jeg den tid, jeg vil spille på”. 
 
Vi opnår på denne måde en mere smidig proces for turneringsledelsen. Og har mulighed for at 
indlægge meddelelser, der vedrører den kommende turnering. 
  
Hvis man melder fra igen, skal man FRAMELDE BEGGE STEDER.. 
 
Når man melder fra under Klubturneringer skal man først klikke på Tilmeld  
 
 
 
  og derefter på slet  
 
 
  
Lidt misvisende, men desværre ikke muligt på anden måde. 
  
På Golfbox kan vi bestille tid 2 uger før turneringen, d.v.s. fra onsdag aften kl. 22.00 og frem til 
mandag kl. 08.00. 
 
De Onsdagspiger, der stadig er på arbejdsmarkedet har fortrinsret til de sidste 3 starttider, og vi vil 
bede jer, der er ”arbejdsramte” om at melde jer på tiderne senest torsdag aften kl. 18.00. Ellers er 
tiderne til alles benyttelse. 
 
Overordnet set, skal vi spille 4-bolde (det er et af de vilkår for alle ”klubber i klubben” der er givet, 
fra Sdj. Golfklub). Det betyder også, at man kan risikere at blive flyttet til en flight lige før eller 
efter den spilletid man har sat sig på. 
  
Det er starteren, der suverænt beslutter, om der skal byttes om og/eller rykkes frem eller tilbage. 
  



For at gøre arbejdet let for starteren, vil vi bede om, at man melder sig hos starter så snart man 
ankommer og FØR man evt. går på træningsbanen. Så er starter nemlig klar over, at du er 
ankommet og du opholder dig lige i nærheden.  
  
Af hensyn til de nye medlemmer vil vi her lige nævne, at I hos starteren bestiller den mad I vil have 
efter spillet (der er oftest 2 retter, at vælge i mellem).  
 
Husk, at det af hensyn til det sociale er vigtigt at være med til spisningen – også selv om der nogle 
gange bliver lidt lang ventetid for de, som er startet først. Vi spiser, når vi er kommet ind med den 
flight vi spiller på. 
 
I øvrigt er spisning også et vilkår for ”Klubber i Klubben”. Hvis ikke de givne vilkår overholdes 
opfylder vi ikke den aftale, der er indgået, og som giver os lov til at have et blokeret tidsrum på 
Golfbox.” 


