
Guide Till Navigering för Tidsbokning av Min Golf 
på Golf.se 

1. Gå in på www.Golf.se 
2. Klicka på Min Golf som finns uppe i högra hörnet 

  
3. Skriv in inloggningsuppgifter i form av Golf-Id och lösenord och tryck logga in 

 



4. Om det är första gången man använder ”golf.se” så har man inget lösenord. Då 
klickar man på ”Glömt lösenord” 

 
5. Sedan skriver man in sitt golf-id och samma e-post adress som är registrerad hos din 

hemma klubb under ”Golf-ID” och ”E-post”. Då skickas ett lösenord till angiven e-
post adress. 
-Om man är osäker på vilket golf-id man har eller vilken epost adress som är 
registrerad hos ens hemmaklubb bör man höra av sig till vederbörande hemmaklubb. 
Numret till Djursholms Golfklubbs reception är 08-544 964 51  

 

 Efter man har loggat in kommer man till startsidan. 
 För att komma till tidsbokningen, klicka på ”Hitta Starttid” 

 



5. Vid nästa sida kan man skriva in vilka man vill spela med, då kan man mata in via 
”golfvänner”,golf-id eller namn på spelaren 

 Sen på den högre kolumnen kan man skriva in vilken klubb och vilken dag samt tid 
man vill spela, sedan klicka ”Visa starttider” längs till höger i den övre kolumnen 

 

6. På nästa sida visas det alla tillgängliga samt bokade tider i olika kolumner. Tider som 
visas med rött är fullbokade och går därför inte att boka. Tider som visas med blått är 
tillgängliga med antingen några platser eller alla platser lediga. En svart punkt på en 
tid motsvarar en spelare 
 

 
7. Den tid som passar bäst klickar man på och fyller sedan i vilka spelare man vill ha 

med sig i bollen. Längst ner på sidan dyker det upp en grön ruta där dagen, tiden 



samt banan står skriven. I rutan får man valen ”Avbryt” eller ”Boka”, för att komma 
till nästa sida tryck ”Boka”. 

 Det står under alla tiderna bokningsinformation om att det blir en 200 kr avgift per 
spelare i bollen om tiden inte avbokas 2 timmar innan bokad tid. 

8.  
9. På nästa sida ska man fylla i vilka man ska spela med. Det kan man göra via golf-id, 

golfvän, namn eller som oidentifierad.  

10.  
11. Efter man har lagt till alla spelarna i bollen trycker man på ”Spara” och då är tiden 

bokad. Alla spelarna kommer att få en e-mail bekräftelse på den bokade tiden 



12.  
13. För att sedan hantera bokningen går man in på startsidan igen, man kommer till 

genom att trycka på ”MinGolf.” som finns i övre vänstra hörnet på varje sida. När 
man har kommit till startsidan visas dina tidigare och kommande rundor.  För att 
hantera en kommande runda så klickar man på ”Visa bokning” 

14.  
15. Vid nästa sida visas bokningen upp med alla respektive spelare. Man har då valet att 

”Avboka” eller ”Redigera” bokningen 



16.  
17. För att redigera bokningen tryck ”Redigera”. På nästa sida kan du ta bort eller lägga 

till spelare. För att ta bort en spelare som är i bollen, tryck ”Ta bort spelare”. För att 
lägga till en spelare tryck på ”Lägg till spelare” och det funkar på samma sätt som när 
man bokade tiden från första början 

18.  


