
Uppföljning av resultat och leaderboard Söndagstouren 2022 

Varje torsdag efter genomförd tävlingssöndag kommer resultat och leaderboard för söndagstouren 
att vara uppdaterat. Detta sker löpande under hela säsongen.  

OBS! Ovan förutsätter att alla scorekort lämnas in efter avslutad runda, så vänligen gör det.   

Golf Gamebook. Kod för att delta i spel publiceras i facebookgruppen varje söndag innan spel. Vi ser 
gärna att du går med i spel för att kunna ha en liveleaderboard respektive söndag, det ger lite extra 
nerv! 

Golf Gamebook > Meny > Gå med i spel > Lägg in koden som publicerats i facebookgruppen > en i 
bollen för score under rundan.  

Så här gör du för att följa Order of Merit/leaderborden och löpande skaffa dig koll på resultat och 
ställning efter varje tävling och under hela säsongen:  

1) Logga in på min golf 
2) Sök tävling 
3) Skriv Söndagstouren 
4) Välj senast genomförda tävlingsdatum 
5) Scrolla längst ner till Order of merit och klicka 
6) Välj vilket resultat du vill titta på: 

- Översta rullisten = Brutto alt. nettoleaderboard 
- Nedre rullisten = Oom alt. rondresultat 
- Vill du titta på enskild spelares scorekort (brutto), så klickar på enskild spelares namn och 

sen vilken runda du vill titta på 

För den som tycker att ovan är för mycket att hantera själv, så kommer vi att redovisa resultat, på ett 
överskådligt sätt, även i facebookgruppen.  

 

Så här ska du anmäla dig till respektive tävlingstillfälle/dag:  

1) Logga in på min golf 
2) Sök tävling 
3) Skriv Söndagstouren 
4) Välj aktuellt datum som du vill anmäla dig till 
5) Klicka anmälan 
6) Välj Huvudklass alt. Brutto i övre rullisten 
7) Välj Netto i nedre rullisten 
8) Klicka nästa 
9) Viktigt att du skriver med i anmälan (meddelanderutan) om du har bokat en egen starttid för 

tävlingsdagen och vilken starttid det är. Om ingen notering är gjord om detta,så kommer du 
att lottas in i någon av de befintliga blocktiderna.  

10) Betala rondavgift 


