
 
 
Regler for booking af tider i GolfBox på www.golf.dk 
 
Medlemmer af Fredensborg Golf Club har mulighed for løbende at have 
max. 5 bookede tider i GolfBox. 
Reservationstidsrummet er alle dage fra kl. 06.00 til kl. 20.00. 
 
Bekræftelse af starttid 
Bestilte tider skal bekræftes på touch screen i klubben – dette gælder 
også reserverede tider i Dame- og Herreklubben. En tid, der ikke er 
bekræftet senest 15 minutter før tee off, bortfalder og er således 
tilgængelig for andre. 
Hvis du har booket tid for dine medspillere, bekræftes alle de tider, der 
er booket sammen, på én gang. 
Ankommer en spiller til start teestedet uden at have bekræftet tiden, 
har denne spiller ingen rettighed til denne tid. 
 
Du skal altid være fremmødt på 1. teested senest 10 minutter før 
spilletid – ellers risikerer du at miste starttiden, selvom den er 
bekræftet på touch screen. 
I weekenden og på helligdage er der altid en Marshall ved hul 1, som 
hjælper med at få boldene sendt afsted, så der er bedst flow i spillet. 
Afbestilling af en booket tid, skal ske senest 1 time før påregnet tee off. 
Afbestilling senere end 1 time sidestilles med udeblivelse. 
 
Manglende bekræftelse af starttider/”No Show” 
For at sikre bekræftelse af starttider, har vi følgende regel: 
 

• 3 manglende bekræftelser af booket starttid, medfører karantæne i 
en periode på 14 dage. Karantænen gælder muligheden for at 
anvende GolfBox til at booke tider i Fredensborg, men ikke 
muligheden for at spille på banen. Efter udløb af karantænen, 
åbnes der igen for rettighederne i GolfBox. 

 
Bestyrelsen vil gerne understrege, at denne foranstaltning udelukkende 
er indført af hensyn til klubbens medlemmer og greenfee gæster, og 
således ikke vil være til gene for de spillere, der rettidigt bekræfter deres 
spilletidspunkter. En eventuel karantæne har ingen betydning for 
medlemmernes spilleret, med vedrører alene muligheden for at booke 
tider i GolfBox. 
 
Bestyrelsen, marts 2021 


