
MG ”Min Golf” Bokning
- Svenska Golfförbundets egna bokningsapp



MG Bokning – syftet för klubbarna

.

• Underlätta för klubbarnas receptioner.
‒ Minska belastningen

• Direktbetalning i appen(golfspelarna redan betalt innan dem kommer).

• Fler som avbokar i tid genom påminnande push-notiser.

• Stark marknadsföringkanalför klubbarna.

• Automatiserad GPS ankomstmarkering.



MG Bokning – syftet för golfspelarna

.

• Syftet med appenär att underlätta för golfspelare och erbjuda en enkel och smidig bokningskanal. 

• MG Bokning erbjuder ett enkelt sätt för golfspelare att boka, avboka, lägga till appvänner, filtrera golfbanor, 
betala, ankomstregistrera sig genom några få smidiga klick.

• I MG Bokning kan golfspelare boka medlemstider, greenfee-tider och dynamiskt prissatta tider på alla 
Sveriges golfbanor.

• Golfspelare kan inte boka tävlingstider, appenär gjord för bokning av sällskapsronder.



Funktionalitet som kan vara bra

.

• HCP.

• Synkning av golfvänner och favoritbanor med Min Golf.

• Banguide och scorekort via Golf GameBook.

• GPS ankomstregistrering.



Fullt synkat med GIT

.

• Alla Sveriges golfklubbar finns inlagda i MG Bokning och är fullt synkat med GIT.

• Klubbens regler, klubbsamarbeten och priser som finns inlagda i GIT synkar med MG Bokning.



MG Bokning finns att ladda ned på App Store och Google Play

.

• Finns att ladda ned (kostnadsfri) för iOS(iPhone & iPad) på AppStore:
https://itunes.apple.com/us/app/min-golf-bokning/id1256318318?l=sv&ls=1&mt=8

• Finns att ladda ned (kostnadsfri) för Android på Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=golfers.golfersweden.se.golfers

https://play.google.com/store/apps/details%3Fid=golfers.golfersweden.se.golfers


Huvudsidan/Startsidan

.

• Välkommen till startsidan. 

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



Boka starttid 

.

Välj bana och tryck sedan 
på ”Hitta ledig tid”.

Lägg till medspelare med 
golf-ID eller lägg till 

golfvänner på
profilsymbolen. 

När priset hämtats ser du 
ditt slutgiltiga pris och 

andra inbokade spelare.

Bokningen är genomförd, 
betala på plats eller direkt. 
Betalning finns endast för
de klubbar som aktiverat

betalning.

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.



MG Bokning – hur kan ni informera era medlemmar?

.

• Medlemmar
‒ Länk till film om MG Bokning: https://vimeo.com/316878380
‒ Länk till film om MG Bokning & Golf GameBook: kommer inom kort

• Länk till dagens presentation om ni vill läsa på
‒ GIT Onlinehjälpen: https://help.golf.se/min-golf--min-golf-bokningsapp/min-golf-bokningsapp/?q=mg%20bokning#firstfoundkeyword

• Inloggning till portalen Golfer Sweden: https://portal.golfersweden.se/login
‒ Uppdatera bild och information om klubben
‒ Styr GPS ankomstmarkering
‒ Om ni glömt inloggningsuppgifter maila till : info@golfersweden.se

https://vimeo.com/316878380
https://help.golf.se/min-golf--min-golf-bokningsapp/min-golf-bokningsapp/%3Fq=mg%2520bokning
https://portal.golfersweden.se/login
http://golfersweden.se


• https://vimeo.com/316878380

Film om MG Bokning

https://vimeo.com/316878380


GPS ankomstmarkering

.

• Spelaren måste vara på plats
• Tiden måste vara betald
• Starttiden får inte vara passerad
• Max två timmar innan
• Automatisk och manuell 

(Aktiveras av spelaren under sin 
profil)

• Måste aktiveras av klubben i 
portalen och slås på av spelaren


