
Trin 1: Log på / kom igang 

Følg linket på Dejbjerg GK’s hjemmeside eller gå ind på dejbjerg.123booking.dk. Brug DGU nr. og 

fødselsdato til at logge ind på bookingsystemet. 

 

Trin 2: Forsiden / udgangspunktet 

Her ser du din EGEN forside i bookingsystemet. Her kan du ændre personlige oplysninger i venstre top 

hjørne, se undervisningstyper og priser, dine reservationer eller tanke dit ”klippekort” op til undervisning. 

Det du ser midt på skærmen er dine undervisningsmuligheder. Du har mulighed for at bestille individuel 

eller par undervisning, der er mulighed for at deltage i Tematræning som er holdtræning for maks. 4 

personer pr. time, samt golfskoler og banelektioner.  

 



Trin 3: Vælg mellem de ledige tider i kalenderen til undervisning 

Idet du trykker på en af de individuelle muligheder på sidste billede kommer du frem til dette billede. Dette 

billede viser ledige tider du kan booke i uge 14. Hvis du hellere vil se en anden uge, trykker du på pilene på 

hver side af ugenummeret midt på skærmen.  

 

Trin 3-a: Gennemfør reservation af undervisning 

Her har jeg klikket på en af de ledige tider og skal nu trykke på ”Opret booking” knappen for at gennemføre 

min bestilling af undervisningslektion.  

 



Trin 3-b: Bekræftelse af undervisning 

Reservationen er nu bekræftet og jeg kan nu vælge at gå tilbage til forsiden eller trykke på ”Mine 

reservationer” og se den bekræftede tid. 

 

Trin 4: Klippekortet 

”Mine Værdikort” er det samme som dit klippekort. Her kan du se din saldo og tilbud på klip eller lektioner. 

Det foregår således at ”1 klip” koster 150 kr. Dog ændrer prisen sig pr. klip jo flere du køber ad gangen. 

Køber du et 10-turskort koster hver lektion 100kr. 

 



Trin 5: Onlinebetaling eller ”Optankning” 

Efter du trykker på ”Mine værdikort”, vil billedet i Trin 4 og dette billede komme frem. Her kan du vælge de 

forskellige undervisningstilbud.  

 

Trin 6: Online betaling eller ”Optankning” 

Vælger jeg 1 af de mulige tilbud ser skærmen således ud, der er beskrevet den ønskede ordre eller 

bestilling. Her skal du klikke at du ”har læst og accepteret salgsbetingelserne” før du kan klikke videre på 

”Betal med dankort”.  

 



Trin 7: Betaling og kvittering 

Til sidst skal du indtaste oplysninger på det ønskede dankort beløbet skal trækkes fra og trykke ”Betal”. Din 

optankning vil derefter være fuldendt og du vil kunne se at din saldo er blevet tanket op med de købte klip. 

 


