
Regler for booking af tider i www.golfbox.dk 
 
 
Vi nærmer os sæsonstart, og dermed muligheden for at booke starttider Booking af starttider via www.golfbox.dk, er 
værdsat af rigtigt mange medlemmer og er vigtig for at tiltrække greenfee gæster. I bestyrelsen har vi derfor overvejet, 
om vi kan gøre systemet endnu bedre til alles fordel. 
 
Ved ansvarlig brug af reservationssystemet vil alle få en bedre oplevelse, mens uansvarlig brug vil mindske tilliden til 
systemet og medføre utilfredse medlemmer, der ikke får fuld gavn af medlemskabet, samt færre indtægter fra greenfee 
gæster. Vi ønsker derfor at fremme den ansvarlige brug af systemet. 
 
Medlemmer af Fredensborg Golf Club har mulighed for løbende at have 3 bookede tider i www.golfbox.dk 
 
Da vi i 2010 desværre har oplevet, at en stor del af de bookede tider ikke er blevet bekræftet, indføres nye regler, der 
skal sikre, at de bookede tider enten bekræftes eller afbestilles i behørig tid før start. 
 
Tider booket i www.golfbox.dk skal bekræftes på infostandere i klubben – dette gælder også reserverede timer i Dame-
/Herreklubben. En tid, der ikke er bekræftet senest 15 minutter før tee off, bortfalder og er således tilgængelig for andre. 
Ankommer en spiller til 1. tee uden at have bekræftet tiden, har denne spiller ingen rettighed til denne tid. 
 
Man skal altid være ved 1. tee mindst 10 minutter før tee off, uanset om det er en booket tid eller en boldrende. 
 
Afbestilling af en booket tid skal ske senest 2 timer før påregnet tee off. Afbestilling senere end 2 timer sidestilles med 
udeblivelse. 
 
Der vil fra sæsonen 2011 blive indført følgende regel: 

 
3 manglende rettidige afbestillinger eller bekræftelser af booket tid medfører karantæne i en periode 
på 14 dage. Karantænen gælder muligheden for at anvende www.golfbox.dk til at booke tider, men 
ikke muligheden for at spille på banen. Efter udløb af karantænen åbnes der igen for rettighederne i 
www.golfbox.dk. 
 
 

Bestyrelsen vil gerne understrege, at denne foranstaltning udelukkende indføres af hensyn til klubbens medlemmer og 
greenfee gæster, og således ikke vil være til gene for de spillere, der rettidigt bekræfter eller afbestiller deres 
spilletidspunkter. En eventuel karantæne har ingen betydning for medlemmernes spilleret, men vedrører alene 
muligheden for at booke tider i Golfbox.  
 
Indskærpelsen skulle meget gerne medføre, at vi alle vil opleve bedre muligheder for booking igennem www.golfbox.dk, 
og samtidig sikrer en bedre udnyttelse af vores bane. 
 
Ovenstående indføres fra sæsonstart, og vil løbende blive vurderet.  
 
 
Bestyrelsen, marts 2011 


