
 

 Registrering i GolfBox Jernene 
Herreklubben i Brøndby golfklub 

 
 
 

 
Jernene’ s registrering i GolfBox i forbindelse med de ugentlige turneringer 
 
Dette skriv gælder for Jernene’s ugentlige turneringer fra og med den 1. april til og med den den sidste 
runde i oktober måned - dog IKKE eclectic turneringen, som jo lever sit eget ”normale” liv. 
 
Da Dansk Golf Union har meddelt, at vi/man gerne må afholde sine egne turneringer med deraf 
automatiske handicap reguleringer i henhold til DGU’s gældende regler, vil Jernene’s bestyrelse hermed 
informere alle vore medlemmer om, hvorledes I skal forholde Jer og gøre i forbindelse med vores 
ugentlige turneringsafviklinger: 
 

1. Gå ind i GolfBox under ”Tidsbestilling” og registrer din tid (præcis som du plejer ved tidsbestilling) 

 
2. Gå ind i GolfBox under ”Turnering” og find den turneringsdag du lige har registreret under 

”Tidsbestilling” og tilmeld dig herefter i turneringen (nu er du med i præmie mulighederne for 

denne dag og i DGU’s handicap regulering) 

 
Der vil i begyndelsen kun være åbent for 2 måneders turneringer. Det vil sige, at du kun kan tilmelde dig 
for denne periode indtil videre. Der vil selvfølgelig blive åbnet op for de fremtidige turneringer, når 
bestyrelsen finder dette lempeligt. 
 
Under ”Tidsbestilling” vil det fortsat være således, at du kun kan tilmelde dig 2 uger frem i tiden. 
 
Hvis du samme dag som du er tilmeldt/skal spille en turneringsrunde finder ud af, at du alligevel IKKE 
kan deltage, så kan du nå at afmelde dig i GolfBox (under ”Turnering”) indtil kl. 09:00. Du skal selvfølgelig 
også huske at framelde dig under ”Tidsbestilling” præcis som normalt. 
 
Alle som er tilmeldt under ”Turnering” vil få deres handicap reguleret i henhold til DGU’s gældende 
regler. En spiller som IKKE dukker op og/eller IKKE har afmeldt sig i henhold til ovenstående, vil alligevel 
få sit handicap reguleret efter DGU’s gældende regler. Det samme gør sig gældende for en spiller, som 
efter en endt golfrunde beslutter sig for IKKE at indlevere sit scorekort (men det er der jo ingen som 
glemmer). 
 
Ovenstående regler gælder kun i den periode hvor vi spiller 18 huller. 
 
 
Pbv. v/ Finn Ulbæk Andersen        Brøndby den 27. marts 2019 
 
 


