
  
Regler for Turfer-reservation 

Turferne har fortrinsret om torsdagen fra kl. 07:52 til og med kl. 09:15. 
Turferne skal reservere tid i GolfBox. Dette kan kun gøres, hvis du har betalt 
Turfer-kontingent. 

Der kan reserveres tid op til 2 uger før spilledagen (dvs. onsdag aften kl. 22.00 
2 uger før). Det er vigtigt, at du reserverer tid senest om søndagen før 
spilledagen, da ubenyttede tider automatisk frigives til klubbens øvrige 
medlemmer og gæster 3 dage før spilledagen. 

Du skal tage den tidligst mulige tid fra kl. 07:52 til og med 09:15. 
Kontroller at der er fyldt op med 4-bolde før den tid, du vil reservere. 

Mød op så tidligt, at du kan nå at bekræfte din tid og udskrive dit scorekort 
tids nok, til at aflevere det til turneringslederen SENEST kl. 7:15. 

Reservationen er en tilmelding til dagens turnering! 

Du skal altså! ikke spille på den tid, du har reserveret. 

Du skal bekræfte din tid i GolfBox, nå" du kommer om torsdagen, samtidig 
med, at du udskriver dit scorekort. Scorekortet afleveres SENEST kl. 07:15 til 
turneringslederen, der foretager lodtrækning. Resultatet af lodtrækningen 
kundgøres kl. 7:30. 

Husk at slette din tid i GolfBox, hvis du alligevel ikke kan spille på dagen. Dette 
skal gøres tidligst muligt og senest 25 minutter før din reserverede tid. 

Hvis alle 48 tider kl. 7:52 til og med 9:15 er optaget: 
Prøv at reservere på en af tiderne kl. 9:22 eller kl. 9:30, ellers mød op alligevel 
til normaltid - alle skal nok komme ud at spille. Møder du op uden at have en 
reserveret tid, så kontroller på terminalen i klublokalet, om der er ledige tider 
fra kl. 07:52 til og med 09:15. Hvis der er, reserverer og bekræfter du denne 



tid. Alle 48 fortrinsret-tider skal så! vidt muligt være fyldt op med 4-bolde. 
Ellers reserverer du den tidligst ledige tid kl. 09:22 eller 09:30. 

Det er vigtigt at alle deltagende Turfere er registreret på Turfernes tider i 
GolfBox, fordi vores blokering af tider måske bliver indskrænket, hvis det ikke 
fremgår af Golfbox, at vi bruger dem. 

Venlig hilsen  
bestyrelsen 
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