Så här använder du ditt nya medlemskort
Uppgifterna på kortet..
till tävlingar både på din hemmaklubb och andra klubbar.
Plus mycket annat.
5. Kanske viktigast av allt: Du kan justera din handicap. Då
behöver du din markörs golf-ID. Anteckna därför markörens
golf-ID efter en hcp-påverkande rond. Markören får sedan ett
e-mail för kontroll.

Ditt kortnummer

På klubben.

Ditt Golf-ID

Ditt lösenord

Ditt lösenord
Lösenord: När du loggar in på www.golf.se är ditt lösenord
de fyra sista siffrorna i kortnumret, dvs de ”stora” siffrorna
på kortet. Lösenordet kan du ändra till ett valfritt eget lösenord.
Golf-ID: Om du är född den 27/4 1971 blir ditt golf-ID
710427- plus tre siffror som är slumpmässiga, exempelvis 1,
2 och 3. Alltså 710427-123.

När du går in på Internet.

I receptionen finns nästa år en ny golfterminal. Du drar ditt
kort i terminalen och kan sedan:
1. Söka efter och anmäla dig till klubbens tävlingar.
2. Se start- och resultatlistor.
3. Se din hcp-historik.
4. Justera din handicap antingen genom att knappa in din markörs golf-ID eller be markören dra sitt kort i terminalen.

Om något händer med kortet.
Anmäl till receptionen om kortet är trasigt eller du förlorat
det. Klubben kontaktar Svenska Golfförbundet och ett nytt
kort skickas.

Kortet som betalkort.
Om du vill kan du få en betalfunktion med kortet, Master
Card eller American Express.

Medlemskortet legitimerar dig.
1. Gå in på www.golf.se
2. Klicka på ”Min golf”. (Där finns dina personliga sidor.)

Kortet visar att du är betalande medlem i en golfklubb som
tillhör Svenska Golfförbundet. Det visar också din handicap
om du har officiell handicap.

Vill du veta mer?
Läs på www.golf.se/medlemskortet eller tala, med receptionen.

Du har väl rätt kort i plånboken?

3. Fyll i ditt golf-ID och lösenord. Klicka på logga in. Dina
personliga sidor är nu öppna för dig.

4. Nu kan du ändra ditt lösenord om du vill.
Du kan också ändra dina personliga uppgifter, till exempel
sommaradress, e-postadress. Och du kan söka och anmäla dig

Golfens nya medlemskort med och utan betalfunktion.

Har du kvar ditt gamla medlemskort
medlemskort från förr så
så kasta
kasta gärgärna bort det. Då riskerar du inte att
att stoppa
stoppa fel
fel kort
kort ii plånboplånboken. Beträffande det nya medlemskortet gäller ett av fyra alVisste du förresten att kortet också kan laddas med rangeternativ:
bollar
i receptionen?
1.
Du och/eller
har redannyckelfunktion
fått kortet hemskickat
eftersom du begärt
att få det uppgraderat med Master Card eller American
Express.
2. Du har själv hämtat ditt kort i receptionen.
3. Du har fått det tillsammans med detta nummer av
Ljungentelegrafen.
4. Du har ännu inte fått något kort. Det beror i så fall på att
klubben inte fått det från Golfförbundet. Vi skickar ditt
kort så fort vi kan.

