
Informationsguide om Min Golf Bokning



Svenska Golfförbundet officiella mobilboknings-applikation Min
Golf Bokning är nu lanserad! 
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Mobilapplikationen Min Golf Bokning är Svenska

Golfförbundet officiella mobilbokningsapplikation för bokning

av golftider på alla Sveriges golfbanor. Syftet med appen är att

underlätta för golfspelare och underlätta för klubbarnas

receptioner att erbjuda en enkel bokning- och avbokning

genom Min Golf Bokning för medlemmar och gäster. 

I Min Golf Bokning kan du boka medlemstider, greenfee-tider

och dynamiskt prissatta tider på alla Sveriges golfbanor. 

Dynamiskt pris väljer respektive klubb om de vill applicera. 

Min Golf Bokning erbjuder ett enkelt sätt för dig att boka, 

avboka, lägga till appvänner, filtrera golfbanor och speltider

efter dina egna önskemål genom några få smidiga klick. 

Logga enkelt in med ditt Golf-ID och lösenordet du satt i Min 

Golf. 

Appen är kostnadsfri för dig som användare och för

golfklubbar.

Priset som du hittar i appen är ett standardpris och ditt exakta

pris hämtas när du påbörjar bokningen. Priset du får tar 

hänsyn till om du är junior/senior, med i något

klubbsamarbete eller om du har någon annan form av rabatt

etc. likt Min Golf. 

Du kan inte boka tävlingstider, appen är gjord för bokning av

sällskapsronder. Vi arbetar med att på sikt kunna synka

golfvänner och favoritklubbar från Min Golf samt justera HCP.

Appen släpps med nya funktioner löpande för att göra Min

Golf Bokning mer användarvänlig och underlätta för

golfspelare och golfklubbar. 



Min Golf Bokning finns att ladda ned på App Store och Google Play

3

Finns att ladda ned för iOS (iPhone & iPad) på App Store:

https://itunes.apple.com/us/app/min-golf-bokning/id1256318318?l=sv&ls=1&mt=8

Finns att ladda ned för Android på Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=golfers.golfersweden.se.golfers



Huvudsidan/Startsidan

Välkommen till startsidan. 

Första gången du loggar in hittar du din hemmaklubb direkt (stora bilden). Här

hamnar även de klubbar som du angivit som favoritklubb i appen. 

Notera att än är favoritbanor i Min Golf och applikatione inte synkade, 

förhoppningsvis kommer det till hösten. 

Klicka enkelt på någon av de stora bilderna för att boka en starttid på någon av dina

favoritklubbar.  

I listan nedan hittar du klubbarna sorterade på avstånd ifrån dig om du aktiverat

platsinfo.
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Sök på klubbnamn direkt

Genom att klicka på ”Sök på klubbnamn” kan du söka direkt efter klubben via 

namn.
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Filtrera

Klicka på "Filtrera sökning” (gröna

rutan) för att anpassa din sökning till 

en plats, tidsspann, maxpris samt

antal personer.

Finns även en karta om man trycker 

på symbolen till höger om ”Sök på 

plats”.
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Boka starttid 

Välj bana och tryck sedan 

på ”Hitta ledig tid”.

Lägg till medspelare med 

golf-ID eller lägg till 

golfvänner på

profilsymbolen. 

OBS! Golfvänner är inte

synkade med Min Golf 

ännu.

När priset hämtats ser du 

ditt slutgiltiga pris.

Bokningen är genomförd, 

betala på plats eller direkt. 

Betalning finns endast för

de klubbar som aktiverat

betalning.

7

I flödet kan du se lediga 

tider, samt lokala regler 

och vilka andra spelare 

som är inbokade. 

Du kan byta dag genom att 

trycka på pilarna eller på 

kalendern. Bokning är 

möjlig 30 dagar framåt.



Fliken erbjudanden under varje klubb

För de klubbar som har aktiverat dynamisk prissättning kommer det finnas 

eventuella ”Erbjudanden” med reducerade greenfee priser. 

Max 4 reducerade speltillällen per klubb kommer finnas tillgängliga samtidigt, max 

48 timmar innan speltillfället. 
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Exempel



Hur lägger jag till en klubb som favorit?
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Väl inne på en klubb kan du enkelt lägga till klubben som ”favorit” genom att klicka

på ”stjärnan” när stjärnan är helt gul är den tillagd som ”favorit”. 

Du hittar dina favoritbanor på huvudsidan eller under din profil. 

Klicka på "stjärnan" för att ta bort som ”favorit”.



Mina favoritbanor

Genom att trycka på bilden ”Favoritbanor” i din profil hittar du alla dina

favoritklubbar. 

Du kan även söka efter klubb som du vill lägga till som favorit.

Notera att dina favoritbanor är enbart dem som är tillagda via appen och tar inte

hänsyn till de favoritbanor du har via Min Golf, förhoppningsvis kommer det till 

hösten.
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Vad kan jag göra på min profil?

Klicka på ”profilen” uppe i högra hörnet för att komma till din profil.

Inne på ”Min profil” ser du alltid dina kommande bokningar som är bokade med 

appen och det visas även bokningar gjorda i Min Golf.

Du kan även hantera dina bokningar, appvänner, favoritbanor, lämna feedback, 

ändra lösenord och logga ut.
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Mina bokningar

Inne på ”Mina bokningar” hittar du alltid dina kommande bokningar 

som är bokade med appen och det visas även bokningar gjorda i 

Min Golf.

Genom att trycka på bilden i ”Kommande bokningar” ser du när/var 

du ska spela och vilka du ska spela med. Här kan du även betala i 

förväg samt avboka din starttid. 

Inne på ”Mina bokningar” hittar du även dina tidigare bokningar

som är bokade via applikationen.

12



Hur avbokar jag en starttid?

Genom att klicka på ”Avboka” så får du två (2) val: 

1 – ”Avboka hela bollen” då avbokar du dig själv samt dem medspelare du bokat på 

samtidigt. 

2 – ”Avboka dig själv” då avbokar du enbart av dig själv och dina medspelare är 

kvar, de får även en notis om att du avbokat dig själv från bollen. 

Notera: om du avbokar för nära inpå starttiden kan det hända att avbokningen inte 

accepteras, detta har med varje klubbs enskilda bokningsregler att göra. (Oftast är 

det 30 minuter till 4 timmar innan utsatt starttid.)

13



Hur funkar hantering av mina appvänner?

Under din profil hittar du ”Mina appvänner” klicka på (+) tecknet för

att lägga till nya appvänner. 

Om personen har applikationen kan du söka på namn. 

Har personen i fråga inte applikationen så kan du lägga till vännen

via deras Golf-ID.

Notera att dina appvänner är enbart dem som är tillagda via appen. 

Än finns ingen synkning till golfvänner i Min Golf, förhoppningsvis 

kommer det till hösten.
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Hur byter jag mitt lösenord?

Genom att klicka på ”Ändra lösenord” på din profil kan du enkelt byta ditt lösenord.

Detta lösenord uppdateras även för din inloggning för Min Golf. 
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Notiser - Bli påmind varje gång någon 
bokar in dig

Varje gång du blir inbokad på en starttid, får du en notis om detta där du ser vem

som bokat in dig om bokningen skett genom Min Golf Bokning.

Utöver detta får du även en bokningsbekräftelse via e-post precis som tidigare.
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Notiser - Påminnelse om starttid 24 
timmar innan bokning

Du får ALLTID en påminnelse om att du har en inbokad starttid 24 timmar innan

utsatt starttid om bokningen skett genom Min Golf Bokning.
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Lämna feedback

Som spelare har du möjlighet att lämna feedback och få svar.

Det fungerar både att skriva feedback om man är inloggad eller inte.

Svar kommer i appen (om inloggad) och/eller på angiven

mailadress.
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