
INSTRUKTIONER MINGOLF – HUR MAN BOKAR STARTTID 
 

 

EJ TIDIGARE INLOGGAD 

1. Ladda ner appen Min Golf Bokning. från App store (IPhone) eller 

Play Butik/Google Play (Androids).  

2. Öppna appen – klicka på Logga in!  

3. Fyll i ditt Golf-ID och ditt Lösenord du har till mingolf.se 

4. Klicka på Logga in 

5. Du är nu inloggad i appen – om du inte lyckas logga in – välj glömt 

lösenord  

6. och få ett nytt skickat till samma mail du har registrerad på MinGolf.  

 

BOKA STARTTID 
 

1. Klicka på ”Banor” längst ner till vänster på skärmen.  

2. Välj önskad bana genom att antingen scrolla nedåt eller fyll i sökrutan längst upp.  

3. Tryck på din önskade bana (TIPS! Bocka i hjärtat uppe till höger för att få din bana 

som favorit och därmed slipper söka upp fortsättningsvis)  

4. Välj önskad starttid genom att klicka på dag i mitten på skärmen – välj datum – 

klicka sedan på önskad tid. 

5. I den grå rutan ”Sök” skriver du in en medspelares Golf-ID. Ex. 931230-001. 

6. Tryck på Plus-tecknet till höger om namnet för att lägga till personen i bokningen.  

Personen hamnar nu ovanför den grå sökrutan – Där ser du nu vilka som är 

inbokade i samma boll samt tid, datum och väder längst upp!  

7. Gör om steg 6 om fler personer önskas läggas till i starttiden.  

8. När du valt personer – tryck längst ner på den gröna knappen ”Hämta pris”.  

9. Nu visas en fullständig bokning inkluderande tid, datum, väder, personer och 

priser.  

10. Klicka längst ner på den gröna knappen ”Boka tid” för att bekräfta bokningen.  

 

 

ÖVRIGA TIPS * 
 

SCORECORT 

1. När bokning gjorts, gå in på bokningar. 
2. Välj din starttid 
3. Tryck på scorekort via Gamebook så löses det.  
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FAVORITER 

1. När du gått in på sidan Banor längst ner till kan du välja banorna som favoriter.  

2. Klicka på hjärtat uppe i högra hörnet – Det blir ifyllt.  

3. Nästa gång du vill boka kan du enkelt klicka in dig på Banor – sedan välja 

Favoriter längst upp i mitten på skärmen.  

 

VÄNNER  
1. Klicka på vänner längst ner i mitten på skärmen.  

2. Fyll i den grå sökrutan längst upp för att söka upp en vän – Klicka på plustecknet. 

3. Nästa gång vid bokning visas dina vänner direkt under sökrutan. 


