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NB! 
Det finnes per i dag ingen løsning for Norge i GolfBox for å 
opprette spillere som ikke har tatt VTG, og ingen status 
«prøvemedlem». 

Denne veiledningen er derfor kun en midlertidig løsning som 
kun skal benyttes av klubber som er med i pilotprosjektet 
inntil ny løsning eventuelt blir utviklet. 



Deretter Opprett nytt medlem og finn et medlemsnummer til prøvemedlemmet på 
vanlig måte som ved innmelding av nye medlemmer.

Først lager dere en gruppe for de som skal ha prøveperiode. 
Denne kan lages som en statisk gruppe og/eller fakturagruppe ut i fra hva som 
passer i deres klubb.
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1 - Opprette prøveperiode i Pilotprosjektet



Fyll inn Navn, Kjønn, fødselsdato.
Velg Medlemsstatus Ikke-Klubbmedlem 
Ved medlemsstatus Ikke-Klubbmedlem får de automatisk kun Lokal spillerett.
Velg Brukernavn tilsvarende Medlemsnummer
Fyll inn mobilnummer og e-post.
Legg evt inn et notat på at de er Prøvemedlem, ikke tatt VTG kurs.
Klikk Neste, og gå gjennom stegene relasjoner, Kontakt og Økonomi
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Velg fakturagruppe dersom dere skal fakturere gjennom GolfBox.
Da må fakturagruppen være opprettet på forhånd. (Se bilde 1)
Legg til i Statisk gruppe.
Klikk neste og fullfør innmeldingen.
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Bookingregel

Hvis dere har en regel som tillater alle Klubbmedlemmer, så vil ikke regelen gjelde for Ikke-

klubbmedlem. Derfor LEGG til statisk gruppe i Bookingregelen som tillater Klubbmedlemmer. 

Hvis samme pris som medlemmer. 

(Hvis denne regelen er satt til å gjelde for Alle medlemmer, så er Ikke-klubbmedlemmer med)

Hvis de skal betale greenfee, så må egen bookingregel for gruppen lages, og greenfee legges inn i 

bookingregel eller evt Yield.

Hvis de skal avvises på noen tider, f.eks primetime helg 10-14. Lag i tillegg Avvis regel for 

tidsperioden for denne gruppen, gjenta lørdag søndag. 

Plasser OVER tillat regelen i regellisten.

2 - Lage bookingregler 



Endre status

Scenarioer:

1 – Ikke gjennomført VTG og ikke fortsette i klubb: 

➢ Endre status til Tidligere medlem, og SLETTES fra Slettede medlemmer

2 – Gjennomført VTG, men ikke fortsette i klubben:

➢ Endre status til Tidligere medlem, og fjernes fra gruppe

3 – Gjennomført VTG, og meldes inn i klubben: 

➢ Endre status til Klubbmedlem, fjern/endre gruppe

3 - Endre status etter prøveperioden


