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Invitasjon til kurs i turneringsmodulen 

GolfBox Tournament  
 

GolfBox har gleden av å invitere til kurs i vår turneringsmodul GolfBox 
Tournament.  

 
Kurset passer både for nybegynner til turneringsmodulen og de litt mer 

erfarne. 
 

Disse kursene gjennomføres som case/oppgave baserte kurs. Det betyr at 
istedenfor at man sitter ”passive” og hører på kurslærer hele kurset blir 

deltagere mer aktive ved at man arbeider med 2 ulike oppgaver i løpet av 

kurset enten alene eller sammen med andre mens kurslærer bistår. Casene vil 
deretter bli gjennomgått i fellesskap. Det vil også bli en gjennomgang av noen 

nye funksjoner.  
Egen bærbar Pc/Mac må derfor medbringes, eller man kan som nevnt arbeide 

sammen med andre dersom man ikke har tilgang til dette. 
 

På noen av kursstedene blir det gjennomført 2 identiske kurs, et på 
formiddagen og et på ettermiddagen. Dette for at også frivillige som arbeider 

utenfor golfklubben skal kunne ha en anledning å være med. Formiddags 
kurset starter kl. 10:00 og ettermiddags kurset starter kl. 16:00. Pass derfor 

på at du melder deg på korrekt kurs. Varigheten er satt til ca. 5 timer.  
 

NB! Noen av kursene kan ha andre tider. 
 

Foreløpige oppsatte kurssteder: 

 

Sted Dato Påmeldingsfrist 

Haugesund (Nordvegen Golfklubb) 15.mars 9.mars 

Bergen (Fana Golfklubb) 16.mars 10.mars 

Trondheim (Stiklestad Golfklubb) 20.mars 14.mars 

Oslo (Nordhaug Golfklubb/Toppgolf) 21.mars 17.mars 

Vestfold (Vestfold Golfklubb) 29.mars 24.mars 

Stavanger (Sola Golfklubb) 30.mars 24.mars 

Østfold (Borregaard Golfklubb 4.april 31.mars  

Nordfjordeid (Nordfjord Hotell) 12.april 5.april 

 
 

Dersom det er forslag på kurs andre steder i Norge, ta gjerne kontakt med oss 
på e-post info@golfbox.no eller telefon 69 15 69 69 så gjør vi det vi kan for å 

få til dette. 
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Påmelding 

 
Påmelding skjer ved å gå til  http://kurs.golfbox.no/ å velge hvilket kurs man 

ønsker å delta på.  
 

MERK! Noen steder er det 2 kurs så pass på å velge korrekt klokkeslett for 
kurset. 

Påmelding er bindende og vil bli fakturert deltagerens klubb etter kurset er 
avholdt. 

 

Pris pr. deltaker kr 895,- 
 
 

Prisene inkluderer kaffe/vann og enkel servering.  
 

Minimum antall deltaker for at kurset kan gjennomføres er satt til 8. 
 

Mer informasjon om kurset sendes den enkelte deltaker før kursstart. 
 

Ta gjerne kontakt med oss på e-post info@golfbox.no eller telefon 69 15 69 69 

dersom det skulle være noen spørsmål. 
 

 
Vennlig hilsen 

 
GolfBox A/S 
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