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Invitasjon til medlemsadministrasjon og 
booking/booking regler i GolfBox 

 
GolfBox har gleden av å invitere til et medlemsadministrasjons og 
booking/booking regler kurs. Kurset vil gi deg en god innføring og 
videreutvikling innenfor medlemsadministrasjon (inkludert 
faktureringsmuligheter) og booking/booking regler GolfBox. Kurset passer 
både for ansatte i klubb og frivillige. Detaljert program finner du på side 3. 
Foreløpig er følgende kurs satt opp: 
 
Dato Sted Påmeldingsfrist 
12.januar Bergen (Fana Golfklubb) 6.januar 
13.januar Stavanger (Sola Golfklubb) 6.januar 
19.januar Vestfold (Vestfold Golfklubb) 15.januar 
20.januar Oslo (Bærum Golfklubb) 15.januar 
 
Kurset vil ta for seg følgende: 

• Medlemsadministrasjon 
o Opprettelse av nye medlemmer 
o Slette medlemmer 
o Grupper 
o Endring av medlemsdata 

§ Masseendring av gruppetilhørighet 
o Dublettsammenslåing 
o Endre hjemmeklubb 
o Golfkort administrasjon 
o Eksport og rapporter 

 
• Økonomi 

o Informasjon om de forskjellige integrasjonsmulighetene 
o Lage fakturagrunnlag i GolfBox inkludert kreditering 
o Økonomisk utestående 

§ Masseendring av spillerett 
§  

• Booking/booking regler 
o Oppsett av klubbens bane 
o Oppsett av booking ressurs 
o Booking regler  
o Booking statistikk 
o Mønsterblokkering og advarsler 
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Det vil være mulig å bruke egen bærbar PC for og selv prøve ut funksjonalitet i 
løpet av kurs dagen. Vær oppmerksom på at man da vil arbeide med livedata 
på egen klubb. 
 
Prisene inkluderer kaffe/vann og enkel lunsj: 

• 1 deltaker kr 1195,- 
• Ekstra deltaker fra klubb, pris pr deltaker kr 995,- 

 
Påmelding skjer ved å gå til  http://www.klubiklub.dk/gb/signup/no/index.asp 
å velge hvilket kurs man ønsker å delta på.  
 
Minimum antall deltaker for at kurset kan gjennomføres er satt til 6. 
 
Vi ber vennligst om at påmelding kommer fra klubb, da det er klubben som blir 
fakturert i etterkant av kurset. 
 
Ta kontakt dersom det skulle være noen spørsmål, eller du har forslag til andre 
kursområder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
GolfBox A/S 
 
Per Thomas Hansen  



 

GolfBox A/S ⋅ Sensommervej 34 F ⋅ 8600 Silkeborg ⋅ Tlf.: +47 69 15 69 69 Mail.: info@golfbox.no ⋅ Web: golfbox.net 

Program 
 
 
 
09:00 – 09:10 Velkommen 
 
09:10 – 10:35 Medlemsadministrasjon 
 
10:35 – 10:45 Pause 
 
10:45 – 11:15 Rapporter og uttrekk medlemsadministrasjon 
 
11:15 – 12:15 Økonomi 
 
12:15 – 12:45 Lunsj 
 
12:45 – 14:15 Booking (oppsett av bane, fasiliteter og booking regler) 
 
14:15 – 14:30 Pause 
 
14:30 – 15:30 Booking statistikk og mønsterblokkering 
 
15:30 - 16:00 Spørsmål 
 
 
 


