
Tids bestilling for Old Boys, en opdatering pr. november 2019 

5 stk. 4 bolde startende på 18 huls banen onsdage kl. 11.00 - 11.40 
5 stk. 4 bolde startende på 9 huls banen onsdage kl. 11.00 - 11.40 - de sidst 
nævnte med 5 turntider på 18 huls banen 2 timer og 20 min senere.

Disse tider skal bookes og fyldes op i kronologisk rækkefølge således at der først 
fyldes op på 18 huls banen dernæst på 9 huls banen.

HUSK også at booke den tilhørende TURNTID,  hvis du booker på 9 huls banen.

Husk at vi som Old Boys medlem har fortrinsret til at booke de nævnte tider, og 
fortrinsretten gælder fra 22 dage til 7 dage før spilledagen. 
Hvis vi forpasser tidspunktet for vores fortrinsret, kan andre golfere tage tiderne.

Vores fortrinsret gælder ikke på helligdage eller dage, der iøvrigt er afsat til 
klubarrangementer.

Bekræftelse af den bookede tid er også vigtig:
Alle tider (også turntiden) skal bekræftes før vores lodtrækning, for vi kan kan kun 
anvende disse bekræftede tider i vores lodtrækning,- idet alle ubekræftede tider 
frisættes til andre golfspillere.

Man skal være indenfor 3 timer før for at bekræfte en tid. 
Det vil sige, har man en turntid kl. 13.10, 13.20 eller 13.30 kan den først 
bekræftes efter kl. 10.10, 10.20 eller 10.30. 
  
Når man logger ind i Golfbox kommer der første bestilte tid frem på skærmen. 
"Vil du bekræfte tiden”. 

Har du to bestilte tider skal du gå ind i menuen "Alle" for  at komme til næste tid, 
eller bekræft den ene tid- log ud og log ind igen for at bekræfte den anden tid. 

Særligt for 9 huls spillere: 
I kan enten udgå af vores lodtrækning, og booke jeres egne tider på 9 huls banen 
kl.ca. 13.00 for at kunne møde de andre ved 3. halvleg. 

Alternativt booker I 9 huller indenfor Oldboys tiderne, kommer til lodtrækningen 
og får tildelt en sen starttid på 9 huls sløjfen.

http://kl.ca

