
Slik logger du inn
Medlemmer og personer oppført på ventelisten får egne priser. Ved 
innlogging er det derfor viktig at systemet kjenner deg igjen. 

Klubben har derfor allerede registrert en konto for deg. Gjør derfor som 
følger når du skal bestille simulator: 

1. Klikk på «Logg inn»
2. Klikk på «Glemt passord/har ikke passord»
3. Skriv inn e-postadressen du er registrert med i GolfBox, klikk 

«Sendt nytt passord»
4. Passord blir sendt per e-post og du kan logge inn ved hjelp av 

mobilnummeret og passordet.
NB! Hvis du IKKE mottar noen e-post med passord, kontakt 
klubben, golfland@oslogk.no.

Er du verken medlem eller oppført på ventelisten må du opprette en  
konto ved å klikke på «Registrering».

.
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Slik bookes en enkelttime Lysegrønne tider er ledige.

1. Klikk på tiden du ønsker å booke
2. Klikk på «Neste»
3. Du har 5 minutter på å fullføre bookingen før tiden frigis
4. Velg «Til betaling»
5. Velg om du vil betale med kort eller Vipps
6. Når betalinger gjennomført får du tilsendt en e-postbekreftelse

Ønsker du å benytte en pro i simulatortiden, går tilbake til pkt. 3 over og 
klikk på ønsket pro. Ledige protimer innenfor simulatortiden kommer opp. 
Gå deretter til «Til betaling».



Slik bestiller du verdikort
Ved kjøp av verdikort får du rabatt på spill i simulatorsenteret. 
Du kan velge mellom følgende verdikort:

• Verdikort liten: kr 3500,- (verdi kr 4000,-)
• Verdikort stor: kr 7000,- (verdi kr 8400,-)

Klikk på «Kjøp for kr 7000,-/kr 3500,-» og velg deretter om du 
ønsker å betale med kort eller via Vipps.

Ved bestilling av simulator og/eller protime kan du velge om du 
ønsker å benytte verdikortet eller å betale med kort/vipps.

Du får full oversikt over de bookingene du har betalt med 
verdikortet under "Min konto" - "Verdikort". 

NB! Verdikortet kan KUN benyttes ved booking på nettet.



Slik bestiller protime/instruksjon
Instruksjonstimer holdes både i det gamle treningslokalet ved driving 
rangen og i simulatorsenteret Golfland.

Det er to måter å booke instruksjon på.

1. Du kan først velge en simulatortid i Golfland og deretter legge til 
instruksjon med ønsket pro, vel å merke dersom pro har en ledig 
tid innenfor simulatortiden du har valgt.

2. Du kan velge «Book instruksjon» og få en oversikt over når proene
har ledig tid. Velg tidspunkt og hvor protimen skal finne sted.
Ønsker du å reservere simulator i Golfland, benytt 
fremgangsmåten under punkt 1.

Det er hver enkelt pro som oppdaterer sin kalender. Ønsker du å 
komme i kontakt med pro står mobilnummer og e-post oppført.


