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Sådan booker du buggy/scooter til din runde med Seniorklubben. 

¤ Hvis du vil reservere en buggy/scooter, skal du bestille en tid kl. 08:57 eller 09:06. 

¤ Du sætter dit DGU-nr. på tiden, helt som du gør, når du normalt booker en tid. 

¤ I venstre hjørne over tidsbestillingen klikker du på indkøbskurven. 

¤ Herefter vælger du det køretøj, du ønsker, ved at klikke på ”vælg køretøj”. Tallet    

lige efter buggy eller scooter indikerer, hvor mange der er tilbage. 

¤ Når du har valgt køretøj, skal du vælge spiller, og her vælger du dig selv og klikker 

på ”tilføj”. Det er vigtigt, at du herefter klikker på ”OK”. 

¤ Nu har du booket buggy/scooter til din runde. 

HUSK – HVIS DU IKKE SPILLER ALLIGEVEL, SÅ SKAL DU SLETTE BOOKINGEN. 

Når du skal spille, skal du starte med at bekræfte din tid på medlemsskærmen, som 

var det en hvilken som helst anden spilledag. Derefter skal du gå til skærmen ved 

Proboxen for at få nøglerne til den bestilte buggy/scooter. Her gør du følgende: 

¤ Tryk på ”LEJ”. 

¤ Tryk på ”buggy”. 

¤ Vælg buggy eller scooter.  

¤ Bekræft hvem du er med DGU-nr. og fødselsdag. 

¤ Accepter handelsbetingelser. 

¤ Vælg betalingsmetode. 

¤ Når du har betalt, åbner en låge og bag den ligger nøglen. 

Når du skal aflevere nøglen, gør du som følger: 

¤ Tryk på touchskærmen 

¤ Vælg ”Returnering” 

¤ Det grønne kort i nøgleringen scannes på scanneren, hvor der står ”Golfmore”. 

¤ Lågen, hvor nøglen skal ligge, åbner. 

¤ Læg nøglen i skabet, luk lågen, og nøglen er nu afleveret. 
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Der er som hidtil lavet buggy- og scooter klippekort, hvor man køber 10 stk. ad 

gangen. Klippekortene skal bruges, når man henter nøglen i Proboxen. Prisen for de 

10 ture er den samme, som den aktuelt har været. 

Gamle ubenyttede klippekort kan byttes i Sekretariatet til vouchers, der kan 

benyttes som betaling for leje i Proboxen. 

Det er nyt for os alle. Så kontakt venligst Sekretariatet, hvis du er i tvivl om noget. 

 

BH - 24.08.2022. 

 

 

 

  

 

 


