
Hvordan tilmelder jeg mig en turnering i det ny Turneringsmodul ? 
Gå ind på vore hjemmeside…….  www.norddjursgolf.dk 

 
 

 

 

 

 

Den første side der pt. kommer frem er sandsynligvis:  Spillere  (=tilmeldte) 

(Vi formoder det bliver lave om, så det er Info siden der træder først frem.) 

Klik på  

Turneringslister  

(det giver den sidste nye 

opdatering) 

Klik på den turnering du vil se! 

Her: Testturnering 



 

På INFO-siden kan man læse om turneringen og så her gå videre, hvis man vil tilmelde sig. 

 

Der lukkes så et ”NYT VINDUE ” op… se nedenfor – Den står formodentligt til Dansk 

Tryk på fortsæt 

 

Du kan så komme videre 

ved enten at trykke på 

tilmelding i toppen eller 

under tilmelding på info-

siden 

Klik her for at læse diverse 

om turneringen 



Da turneringsmodulet er et selvstændigt modul skal du logge ind her. Sandsynligvis også hvis du er gået 

til turnering mens du allerede er inde i golfbox – (det bliver lavet om på et tidspunkt) 

Skriv som normalt dit medlemsnr. I brugernavn og nedenunder dit password. Når du har gjort det 

trykker du på FORTSÆT 

 

Hvis der i turneringen er sat nogle spørgsmål, der skal besvares, vil du her får en forespørgsel om evt. 

mad efter turneringen. 

Der kan her også tilknyttes nogle kommentarer – hvis du eks. er dårlig gående, eller der er andet meget 

relevant, vi skal tage hensyn til.    Tryk derefter på FORTSÆT 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFO om hvad du har svaret på, 

pris osv. 

Tryk Fortsæt 

Tilmeldinger er nu færdig !  

Er der noget, du vil have rettet kan du trykke på rediger eller du kan slette din tilmelding igen. 

Vær opmærksom på at der pt her mangler en LUK-knap så du skal lukke på krydses i øverste højre 

hjørne at dette vindue.  

Denne LUK-knap kommer snart  



Så vil du sikkert gerne se, om du er med på listen – her kommer snarest en knap der formodentlig hedder OPDATER 

Men lige i skrivende stund – gå retur som vist nedenunder – hvilket giver den seneste opdatering 

 

Derefter på turneringen – så skulle du gerne være på tilmeldingslisten 

 

Har du problemer med det her i starten, så står vi selvfølgelig til rådighed for 

al den hjælp, vi formår at give.  

Hilsen turneringsudvalget og alle de andre udvalg. 

 

Klik på  

Turneringslister  

 



Her følger anvisning, hvis du logger ind for tilmelding via golfbox 

 

 

 

KLIK HER 

Under Klubturnering 

Find derefter den turnering, 

du vil se og KLIK 

Hvis den ikke står på 

INFO, så klik her og 

læs om turneringen 



         

 

 

 

Tryk 

FORTSÆT 

Tast dit brugernavn 

(76-????) og 

derefter dit 

password til golfbox 

Tryk FORTSÆT 

Svar på spørgsmål 

Skriv evt. kommentarer 

Tryk derefter FORTSÆT 

 



 

 

 

 

 

 

 

INFO om hvad du har svaret på, 

pris osv. 

Tryk Fortsæt 

Tilmeldinger er nu færdig !  

Er der noget, du vil have rettet kan du trykke på rediger eller du kan slette din tilmelding igen. 

Vær opmærksom på at der pt her mangler en LUK-knap så du skal lukke på krydses i øverste højre 

hjørne at dette vindue.  

Denne LUK-knap kommer snart  



Så vil du sikkert gerne se, om du er med på listen – her kommer snarest en knap der formodentlig hedder OPDATER 

Men lige i skrivende stund – gå retur som vist nedenunder – hvilket giver den seneste opdatering 

 

 

Derefter på turneringen – så skulle du gerne være på tilmeldingslisten 

 

KLIK HER 

Under Klubturnering 

Find derefter den turnering, 

du vil se og KLIK 

Tilmeldte spillere 


