LOGGA IN PÅ GOLFENS IT-SYSTEM
”MIN GOLF”
Här följer en liten instruktion hur man gör för att logga in sig på ”min golf”. Här kan
du se ditt handicap, anmäla dig till tävling, boka golf tid, hantera golfvänner, ändra
dina kontaktuppgifter, se din hcp utveckling genom åren mm.

Först gäller det att logga in sig på ”Min Golf”. Detta gör du via hemsidan eller på
adress www.golf.se.

Eller på vår hemsida: www.ramkvillagolf.com

Ditt golf ID består att 9 st siffror t.ex. 620710-067. De första 6 siffrorna är ditt
födelseår ,månad och dag.

Skriv sedan ditt lösenord vilket skall vara de 4 sista siffrorna på golfkortet om inget
annat är satt.

Om jag nu inte har mitt golfkort kvar eller vet vad de sista 4 siffrorna är. Klicka på
”Glömt Lösenord” som finns på inloggningen.

Fyll i uppgifterna enligt ovan och klicka på beställ. Det nya lösenordet skickas till
angivet e-post adress.
Väl inloggad kommer du till den första vyn.

Där ser du direkt vilket hcp du innehar. Här kan du välja olika alternativ. Som t.ex.
sök tävling. Klicka på denna!

Fyll i datum för tävlingen, vilken golfklubb tävlingen spelas på eller skriv tävlingens
namn direkt under sökfältet, sedan klicka på Sök.

Vid sökning hittas ex antal tävlingar. Klicka på den tävling som du är intresserad av. I
detta exempel tävlingen ”Klockslaget Poängbogey”. Här klickar jag nu på
tävlingen.

Tävlingen är vald och här hittar du information om tävlingen såsom kostnad och
spelform och annat. Klicka på knappen ”Anmälan”.

Uppgifterna om dig kommer upp och du skall sedan klicka på knappen ”Anmälan”
igen.

En bekräftelse på att du är anmäld till tävlingen visas. Klicka på stäng och sedan på
logga ut.
Du kommer nu att få ett mail skickat till din epost. En tävlingsanmälan som
innehåller alla uppgifter du har valt.
På vissa tävlingar går det att göra flera val. Såsom att boka golfbil, caddie eller om
man fyllt 70 år som man och vill gå ifrån röd tee kommer valet ”Tee i HCP
tävlingar” upp.

Denna skall man bocka i om man vill gå ifrån röd tee.
Det finns mycket mer du kan göra på min golf. Testa genom att klicka på ”Meny” vid
inloggningen. Där hittar du flera val att göra bl.a. boka golftid på annan bana.
Vi gör ofta utskick med information för våra medlemmar i klubben. Då är det viktigt
för dig att du har rätt mailadress registrerat på min golf. Annars missar du viktig
information.

Lycka Till!
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