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Vejledning til medlemsstatus: Junior uden banetilladelse 
 

 

I GolfBox er der kommer en ny status under Medlemsstatus i medlemmets profil. 

Den ny status hedder Junior uden banetilladelse. 

 

Baggrunden for denne ny status kan man læse mere om i DGU’s Klubmeddelelser: 

 

http://www.danskgolfunion.dk/til-klubberne/klubmeddelelser/2010/16/differentieret-

juniorkontingent  

 

og  

 

http://www.danskgolfunion.dk/til-klubberne/klubmeddelelser/2010/23/differentieret-

juniorkontingent  

 

 

 

 

Medlemsstatus kan som hidtil ses i samleoversigten 

 
 

Og på profilen 

 

   
 

BEMÆRK:  

Der er ingen systemmæssig sammenhæng mellem status: ”Junior uden banetilladelse” og 

øvrige indstillinger i medlemmets profil. 

Det er alene op til hver klub at sikre at medlemmer med denne status ikke samtidigt indstilles 

til at have spilleret eller har en alder der er for høj til at være junior. 

http://www.danskgolfunion.dk/til-klubberne/klubmeddelelser/2010/16/differentieret-juniorkontingent
http://www.danskgolfunion.dk/til-klubberne/klubmeddelelser/2010/16/differentieret-juniorkontingent
http://www.danskgolfunion.dk/til-klubberne/klubmeddelelser/2010/23/differentieret-juniorkontingent
http://www.danskgolfunion.dk/til-klubberne/klubmeddelelser/2010/23/differentieret-juniorkontingent
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SKIFT STATUS 

Under Skift Staus er det muligt at skifte til og fra denne nye kategori på lige fod man de andre. 

 
 

DGU-kort 

Spillere der oprettes med denne status kan der ikke bestilles DGU-kort til. 

Spillere der ændrer status til denne status får lukket deres DGU-kort på samme måde som det 

sker hvis man gør et medlem til passiv. 

 

TIDSBESTIILING 

Spillere med denne status kan bestille tider i egen klub, såfremt klubben har opsat regler for 

dette og at spilleren har lokal spilleret. Spillere med denne status kan ikke bestille tid i 

tidsbestillingen i andre klubber – uanset om der er flueben i national eller lokal spilleret.  

Tidsbestilling kan heller ikke foretages af en administrator i en fremmed klub. 

 

 

TURNERINGTILMELDING 

Spillere med denne status kan selv tilmelde sig en turnering i egen klub, og de kan Quick-

tilmeldes af en administrator i egen klub, de kan ikke tilmeldes turneringer i fremmede 

klubber. 

 

 

MEDLEMSSØGNING 

Spillere med denne status kan udsøges på lige fod med andre kategorier i Medlemsstatus. 

 

 
 

 

MEDLEMSSTATISTIK 

I både medlemsstatistik og DGU rapporten er Junior uden banetilladelse med. 
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