
Välkomna till 
Webbintro för GIT 3-dagars.

20 januari
2023



GIT.

• Helén Arnoldson
• Lena Candinger

• Per Lindroth
• Sandra Tancred Fulke
• Tony Mullborn

Vilka är vi?



Tips.
Stäng av mikrofonen när du inte pratar. 

Ställ gärna frågor under tiden.
• Använd handuppräckning.
• Eller ställ frågan i chatten. 

Vi gillar att din kamera är på.



Agenda för dagens genomgång
10:00 Kort presentation av deltagarna. Vi presenteras oss närmare när vi träffas i Stockholm 

10:15 Nya GIT Bakgrund och vart är vi på väg.

10:30 Nya GIT Överflygning av funktionerna som finns idag, inlogg osv.

10:45 Paus ca 5 minuter.

10:50 Introduktion till GIT Tävling, filmer och genomgång. 

11:15 Introduktion till GIT e-post .

11:35 Introduktion till dag 3, Uppgifter att förbereda osv.

11:50 Utcheckning, tankar och förväntningar.



GIT.



GIT bakgrund och framåt.



GIT.



GIT.

Var kommer vi 
från?
• FM beslut våren 2002

• Den första versionen av dagens 
GIT och GIT-klient togs i drift 11 
februari 2004

• 2003-2005: förändringsledare 
och stora utbildningsinsatser



GIT.

Var kommer vi 
från?
• Ett mindre förvaltningsteam 

fortsatte att utveckla GIT

• Första versionen av Min Golf

• Webbetalning infördes 2008

• Nya GIT Tävling första tävlingen 
hösten 2013



GIT.

Var kommer vi 
från?
• Förbundsmötet april 2018 beslutade 

att satsa medel för utveckling av ett 
nytt användarvänligt GIT för 
klubbarna.



GIT.

Med GIT 
har du koll på 
verksamheten.
Det här ingår.

BETALNINGE-POSTFÖRETAG

STATISTIKBANAHANDICAP

TÄVLINGBOKNINGMEDLEM



Analys & statistik.

TV-visning.

Min Golf.

GIT Tävling.

GIT e-post.

GIT.

GIT.



GIT.

GIT.

Analys & statistik.

Min Golf.

GIT Tävling.

GIT e-post.

TV-visning.

• Personuppgifter
• Sekretess & nixning
• Tidbokning (tillgängligt i appen)

• Handicap (tillgängligt i appen)

• Tävling
• Betalning (tillgängligt i appen)

• Betalning av avgifter
• Kvitto
• Gruppbokningsadmin
• Välj favorittee
• Pay & play (tillgängligt i appen)

• Pushnotiser (endast i appen, 

kommer i mars)



• Skapa nyhetsbrev, 
information och 
erbjudanden

• Alla personinformation 
från GIT

• Skicka e-post till olika 
Roller (kontaktpersoner)

• Skicka e-post till 
medlemmar och gäster

• Distrikt kan också 
använda GIT e-post

GIT.

Analys & statistik.

Min Golf.

GIT Tävling.

GIT e-post.

TV-visning.

GIT.



GIT.

Inloggning.

Från Webben
Länkar:
https://gitonline.se/receptionist/#/

https://gitonline.se/person/#/

Inloggning.



Spela.



Artikelschemat.



Bana.



Spela – Pay & Play.

Där kan du ha tvingande betalning i Min Golf Bokningsapp för Pay & 
Play. Du kan boka utan golf.id. Ange mejladress.



Avgifter och uthyrningsartiklar.



Person.



Ekonomi.



Rapporter.
Dynamisk Personrapportsfunktion.
Bygg egna matriklar utifrån eget 
behov.
Kommande:
Spara favoriter och dela.
Förbättrade statistikfunktion



GIT webbstatistik:
• Se framtida bokning
• Jämför med föregående 

vecka och/eller år
• Visualiserar hur mycket 

som är medlems- eller 
gästbokningar, tävling 
och obokat

GIT.

Analys & statistik.

Min Golf.

GIT Tävling.

GIT e-post.

TV-visning.

GIT.



GIT.

It’s time to say goodbye.



Nya GIT.
Första steget i en ny 
avgiftsmodell

GIT Partner

Automatisk återbetalning av 
betald starttid



Nya GIT.
Skåp och kapitalinsatser

Samlingsärende och 
justeringar.

Rapporter får en översyn och 
flyttas succesivt över i nya 
GIT under våren.



Säkerhet.
För GIT-användaren

För klubben & golfaren

Drift, övervakning och IT-
säkerhet



Automatisering.
Skapa förutsättningar för 
klubbs automatisering

Påminnelser när något 
måste uppdateras

Golfarens självbetjäning på 
Min Golf



Implementation.
GIT informera 
Onlinehjälpen



Implementation.
Webbutbildningar
Fysiska utbildningar ex. GIT 3-
dagars.
Digitala genomgångar med KR
Filmer
Inspelade webbinarier
Konsultation



Implementation.
Inline Manual
Onlinehjälpen
Klubbsupporten
Bokade samtal för 
vägledning.



GIT.

Agenda för dagarna i Stockholm.
Måndag 30 januari
10:00
• Inledning och presentation
• Inställningar medlemskategorier, ålder och klubbgrupper
• Bana
• Person 
• Lunch
• Spel/starttidsschemat/artikelschemat
• Hantera artiklar och avgifter
• Prismodell för gäster
• GIT tävling frågor och svar
Check-out 16:30
Helén och Lena finns kvar en timma efter för frågestund för de 
som önskar.

Tisdag 31 januari
08:00
• Check in
• Ekonomipass
• Allt inför fakturering/debitering av årsavgifterna
• Klubb och webbinformation
• Kontaktpersoner
• GIT e-post frågor och svar
• Lunch
• GIT Partners
• TV visning
• Rapporter och statistik
Check-out ca 16:30



GIT.

Agenda för dagarna i Stockholm.
• Onsdag 1 februari

Check In ca 8:30
• Analys och statistik

• Statistik rapporter

• Hur skapar vi tillgänglighet
• Nyckeltal för golfklubben

• Greenfeesamarbeten

• Medlemskapstyper
Check out ca 16:00





GIT Tävling.



GIT e-post.

Strategiska beslut.

Vi utvecklar inte funktionen 
skicka e-post i nya GIT.

Funktionen ersätts tillsammans 
med en samarbetspartner. 

Möjlighet att skicka e-post till 
gäster som är inbokade på 
klubben. 



GIT E-post.

Skapa proffsiga 
Nyhetsbrev till 
medlemmar och gäster!





GIT e-post användningsområden.

• Information om saker som händer på 
klubben:

• Marknadsföring av klubbens 
produkter/tjänster och erbjudande.

• Information till gäster inför besök och 
erbjudande vid nästa besök. Osv.

• Kommunikation med klubbens Partners.



GIT e-post nya funktioner framöver.

• Bildbank

• Skicka e-post till VH

• Fler datum att göra urval på, 
inträdesdatum.

• Möjlighet att automatisera utskick till 
gäster som kommer framöver.



GIT e-post – arbetsgång.
1. Skapa segment genom att välja ett antal regler 

och urval.

2. Skapa e-post genom att välja aktuell mall.

3. Lägg in innehållet.

4. Skicka eller spara mejlet.

5. Du kan också skapa en webbversion av 
nyhetsbrevet till hemsida och sociala medier.

6. Se statistisk för utskickade mejl.



Att förbereda innan vi ses i Stockholm. 

Titta på de tre filmerna om GIT Tävling.

https://help.golf.se/utbildning/inspelad
e-webbinarier/webbinarier-git-tavling/

Ta med de frågor du har om dessa 
områden till de frågepass vi har.



Att förbereda innan vi ses i Stockholm. 

Titta på filmen om GIT e-post samt GIT 
skolan kom igång med GIT e-post. 
https://player.vimeo.com/video/708118
242?h=549b4dda99

https://help.golf.se/utbildning/digital-
utbildning---git--skolan/

Ta med de frågor du har om dessa 
områden till de frågepass vi har.

Skaffa inlogg
om det saknas. 



Att förbereda innan vi ses i Stockholm. 

Användarinlogg till Players 1st.
https://help.golf.se/nya-git/analys---statistik/

Resultatrapport för 2022. Golfklubb / driftsbolag.



Tankar och 
förväntningar?

Förväntningar



Tack för idag.
Vi ser fram emot tre fina dagar i Stockholm.

• Med mycket GIT kunskap
• Med erfarenhetsutbyte
• Med att skapa Nätverk
• Med många skratt och social gemenskap.


