
VEJLEDNING VED TILMELDING TIL TORSDAGSTURNERINGERNE:  
 

Du har to muligheder for at tilmelde dig Torsdagsturneringerne: via Golfbox på din pc eller via Golfbox 
app`en på din mobil.  

 

Tilmelding via Golfbox app´en:  

- Du henter Golfbox app´en i App Store på din mobil. 
- Du trykker dig ind i Golfbox app´en. 
- Du trykker dig ind på ”Turnering”. 
- Nederst på siden trykker du på ”Min klub”. 
- Du bladrer frem til den Torsdagsturnering, som du vil deltage i. Du trykker på denne turnering. 
- Du trykker på ”Tilmeld” og følger menuen. Du skal bl.a. svare på to væsentlige spørgsmål: Vil du 

spille 9 huller eller vil du træne og spille 4-6 huller. Du skal afkrydse et af spørgsmålene. 
- Godkend din bestilling. 

 

Tilmelding via pc:  

- Gå ind på www.golf.dk eller på www.holbakgolfklub.dk 
- Her finder du et større felt ”Golfbox”, hvor du skal indtaste dit brugernavn (13-xxxx), som du har 

fået sammen med dit medlemskab eller din introperiode. Tallet 13 henviser til at Holbæk Golfklub 
er den 13. ældste golfklub i Danmark. De 4 sidste cifre er dit medlemsnummer i klubben. Her efter 
skal du indtaste din adgangskode, som er et 4-cifre tal. Det er typisk din fødselsdato (1310 = 
fødselsdag den 13. oktober). 

- Du kommer nu ind på din side i Golfbox. I kolonnen til venstre finder du nederst feltet 
”Klubturnering”. Tryk på dette felt. 

- Du er nu inde på klubbens turneringer, og du finder måned og dato på den turnering, som du 
ønsker at deltage i. NB: Du kan kun tilmelde dig til turneringer for de kommende 14 dage. Tryk på 
den turnering, som du vil deltage i. 

- Nu kan nu tilmelde dig til turneringen ved at gå til feltet ”Tilmelding” og tryk på ”Tilmeld her”. 
- Du skal nu tage stilling til, om du ønsker at spille 9 huller eller om du vil træne og spille 4-6 huller. 

NB: Alle intro golfere skal starte med at tilmelde sig til træning og spil. Du afkrydser dit ønske. Husk 
at afkrydse i begge spørgsmål. 

- Når du har svaret på spørgsmålene trykker du på ”Fortsæt” 
- Du er nu kommet til en opsummerings side, hvor du atter godkender din tilmelding. Tryk på 

”Fortsæt”. 
- Du er nu tilmeldt. Husk at logge ud igen. 


