Hjälp att använda ”Min Golf”.
1. Logga in
2. Tävling
3. Övriga tips på användning av ”Min Golf”

1. Logga in
Logga in via www.scandigolf.eu eller www.golf.se
Du kan också gå direkt till inloggnings sidan http://www9.golf.se/Home.aspx

Fyll i ditt golf-id och lösenord.
Är det första gången Du loggar in så är ditt lösenord de 4 sista siffrorna i kortnumret på ditt medlemskort.
Bocka i rutan ”Håll mig inloggad” om du vill förbli inloggad. (Går ej via SGC hemsida.)
Om du glömt lösenordet, klicka på ”Glömt lösenord?” Du får då ett nytt lösenord till den e-postadress som
finns i systemet.
Kan sedan ändras, se punkt 3 Övriga tips på användning av ”Min Golf”.

När du är inloggad ser du din startsida med dina uppgifter och tävlingar som du är anmäld till.

Du kan byta språk.

2. Tävling.
Sök tävling.

Klicka på

i vänster menyn.

På nästa sida ange datum från och till.
Bocka i ”Visa endast favoritklubbar” om du är medlem i SGC för att göra listan kortare.

Är du inte medlem men vill anmäla dig till en SGC tävling,
ta bort bocken med favoritklubbar enligt bilden.

Sökresultatet kan då se ut så här.

Förklaring av symbolerna.
Tävlingsinformation
Anmälningslista
Startlista
Resultatlista
Om symbolen är grå så finns inte denna lista ännu.

Tävlingsanmälan.
Anmälan görs i två steg.
Klicka på

för den tävling du vill anmäla dig till.

Då ser du på nästa sida…

Om det finns anmälda till tävlingen ser du dessa i listan längre ner.
STEG 1:
För att anmäla dig, klicka på knappen
På nästa sida ser du…

Här kan du i förekommande fall ange, Tee, Tidig eller sen start,

STEG 2:
För att genomföra anmälan, klicka på
Då skall du få följande ruta som bekräftelse på att du är anmäld.

Klicka på ”OK”.

Du får nu en sammanställning på din anmälan.

Har du en giltig e-post adress angiven i systemet får du även inom några sekunder ett mail.
Du skall nu också finnas med i anmälningslistan.

Avanmälan till tävling.
På din första sida ser du de tävlingar som du är anmäld till.
För att avanmäla dig klicka på knappen
OBS. När anmälningstiden gått ut till tävlingen, kan du INTE avanmäla dig via ”Min Golf”.

Endast de tre kommande tävlingarna visas på förstasidan.
För att se alla tävlingar som du är anmält till klicka på
Då ser du hela listan.

3. Övriga tips på användning av ”Min Golf”
Klicka på ”Om Min Golf”.

Lycka till!
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