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Fra: Breinholtgård golfklub <info@bggc.dk>
Sendt: 29. marts 2022 21:20

Emne: Buggy vigtig information

Golfbuggy VIGTIG INFORMATION 

Vores nye system til udlejning af Golfbuggy er nu klar. 

Har du 10 turskort (billetter) eller årskort til Golfbuggy, er det vigtigt at du 

kommer forbi kontoret inden du skal bruge det næste gang, da de billetter 

eller årskort du har, ikke længere kan bruges. 
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LEJE AF BUGGY 

Buggyen er beregnet til max 2 personer. 

Bemærk: 
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Man skal være 18 år for at køre en buggy 

Ved frost må der IKKE køres i buggy 

Kørsel med en buggy giver ingen fordele i form af gennemgang på grund af 

eventuelt hurtigere spil. 

Kørsel bør foregå i gå-tempo, når der er spillere på hullet foran, således at man 

holder sin plads på banen. 

SÅDAN BESTILLER DU: 

Du bestiller din buggy på Golfbox samtidig med din starttid. Du kan også 

straksleje en buggy på dagen, hvis der er ledige. Til turneringer bestiller du via 

receptionen på tlf. 75115700 tast 1 eller via mail: info@bggc.dk 

SÅDAN BESTILLER DU EN BUGGY PÅ GOLFBOX SAMTIDIG MED DIN 

STARTTID: 

Når du er sat ind på en starttid trykkes på knappen “Tilføj vare” i nederste højre 

hjørne.  

Tryk på pilen og vælg vare 

(buggy)

Tryk på næste pil og vælg den spiller der skal leje buggy 

Tryk på “Tilføj” (glemmer du det er buggy IKKE reserveret) 

SÅDAN BESTILLER DU EN BUGGY I KLUBHUSET 
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Gå til skærmen for ”Greenfee spillere” 

Tryk på ”Lej” og følg vejledningen på skærmen 

SÅDAN FÅR DU BUGGY/NØGLE UDLEVERET 

Medlemmer skal bekræfte deres tid og hente scorekort på skærmene til 

medlemmer og efterfølgende betale din buggy på betalingsanlægget til 

greenfee spillere. Når der er betalt åbner en låge i vores nøgleboks (placeret 

under betalingsstanderen) og du tager herefter din nøgle og lukker lågen igen. 

LEJEN ER TIDSBEGRÆNSET 

Buggylejen gælder for 5 timer og herefter koster det yderligere 50,- kr. pr. 

påbegyndt time for leje af buggy. 

VIGTIGT nøglen til buggyen SKAL AFLEVERS I NØGLEBOKSEN 

Nøglen afleveres ved at trykke på ”retur” scanne Golfmore kortet (som sidder 

sammen med nøglen) og lågen åbner. Vær sikker på lågen er lukket igen, 

inden du forlader stedet, da nøglen ellers ikke er registreret returneret. 

Hvis nøglen ikke bliver afleveret i nøgleboksen: 

Lukker du for at andre kan booke buggyen efter dig, da den først bliver frigivet, 

når nøglen bliver lagt i boksen 

bliver du opkrævet leje indtil nøglen er på plads – dvs. 50,- kr. ekstra pr. 

påbegyndt time. 

Lejeperiode 18 huller: 5 timer fra du henter nøglen 

HAR DU KØBT ET KLIPPEKORT? 

Scanner du koden på kortet og systemet registrerer betalingen 

HAR DU KØBT ET ÅRSKORT? 

Scanner du koden på årskortet kortet og systemet registrerer betalingen  




