Så här anmäler du dig till tävling
Teen Tour First, Future och Elite
Tillhör Svenska Golfförbundets juniortävlingar, golf.se/tavling/juniortavlingar/teen-tour/
•
•

För att delta i Teen Tour behöver du under 2018 fylla 13 år.
Anmälan görs via Min Golf
- gå in på golf.se
- klicka på Min Golf,
- skriv in Golf-ID och lösenord (det är juniorens Golf-ID och lösenord som ska anges,
ta hjälp av din klubb om det är något som du saknar).
- i Min Golf klicka på Teen Tour längst ned i vänsterspalten (syns endast om du är i
13–21 år)
- är det första gången du går in på Teen Tour kommer du bli ombedd att betala
Touravgift på 350 kr, gäller för hela året. Denna måste betalas innan du kan anmäla
dig till tävlingen. Följ instruktionerna för betalning. När betalningen är klar kommer
du till tävlingsanmälan.
- bocka i den tävling du vill delta i
- klicka på Spara
- en ruta kommer upp, Anmälan sparad, klicka OK
- klicka på Start i menyn så kommer du tillbaka till första sidan i Min Golf
- om du vill kontrollera din anmäla – klicka på Sök tävling i menyn, välj i rullisten
golfklubben tävlingen spelas på, klicka på Sök, välj den tävling du har anmält dig till,
klicka på Anmälningslista där ser du din anmälan och andra som anmält sig
- när anmälningstiden har gått ut, tas en Deltagarlista fram. Du kommer då att se
tävlingen på Min Golfs första sida under Min golfkalender. OBS! Senast tre dagar
innan tävlingsstart måste du bekräfta/registrera att du fortfarande vill spela
tävlingen. Registreringen sker genom att anmälningsavgiften betalas online. Det
gör du genom att klicka på Betala-knappen bredvid tävlingen under Min
golfkalender Anmälningsavgift, First 200 kr, Future 300 kr och Elite 400 kr.

Värmlandsserien 18 hål och
Värmlandsserien 9 hål
eller vilken tävling som helst….
Värmlandsserien 18 och 9 hål är Värmlands Golfförbunds juniortävlingar som arrangeras
samma datum som Teen Tour First. Man behöver inte spela alla tävlingar utan varje
tävlingstillfälle är en egen tävling.
•

Anmälan görs via Min Golf
- gå in på golf.se
- klicka på Min Golf
- skriv in Golf-ID och lösenord (ta hjälp av din klubb om det är något som du saknar).
- klicka på Sök tävling i menyn
- välj golfklubben tävlingen spelas på och klicka på Sök
- välj tävlingen du vill spela
- klicka på Anmälan
- välj vilken klass du vill spela
- klicka på Anmälan
- du är nu anmäld till tävlingen
- en anmälningsbekräftelse kommer upp
- klicka på Stäng
- nu kan du se din anmälan på första sidan på Min Golf
- betalning sker på klubben på tävlingsdagen

Vid frågor maila cecilia.rolandsson@gmail.com, ansvarig för juniorsektionen Värmlands
Golfförbund.
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