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Tilbage
Din afstand til
center green

Afstand fra
markør til green

Forrige hul

Ekstra hul info
inkl. sponsorer
Nulstil zoom

Markøren sætter
du, der hvor du
ønsker at slå hen

Næste hul

Din afstand til
markøren
Her står du

Din afstand til det
valgte tee-sted
Registrer et slag

Dine slag og
point på hullet

Tryk eller swipe
viser scorecard

Gratis baneguide og scorekort
Du kan nu spille vores bane med
app’en INGO Course Guide
• Du får præsenteret de væsentligste
elementer på hullet
• Du kan måle afstande, så det er
lettere at vælge det rigtige jern
• Du kan zoome ind på detaljer
• Du kan føre dit scorekort
• Du kan spille med den samme app
i mange danske golfklubber

Alt sammen helt gratis!
www.ingeniumgolf.com

KOM GODT I GANG MED DIN DIGITALE BANEGUIDE
Vejledning til at downloade app og baneguide

Opret bruger

Ingenium Golf

1. Download app’en
"INGO Course Guide"
på din smartphone
eller via ingocg.com

3. Registrer dig
med navn, e-mail og
dit eget fremtidige
password

2. Åben app’en
og tryk "New User"

4. Tryk "Create user"
og din bruger bliver
oprettet.

Tilføj Baneguide

(Kun for nye brugere).

Pro

6. Find klubben
i listen på “Browse Clubs”
siden, og tryk dig ind på
klubbens egen side.

7. Vælg baneguiden
ved at trykke på “Free”
ud for navnet på guiden.

Nu er du inde i app’en.
5. Den gratis baneguide
ﬁnder du ved at trykke
på “Browse Clubs”.

8. Baneguiden hentes
automatisk ned på din
smartphone, og du starter
runden ved at trykke “Play”.

Pro

Pro

Basic

Pro

På siden kan du se
info om klubben og de
baneguides, der er
tilgængelige.

Står guiden som “Locked”,
skal du kontakte klubben,
for at få en kode.

9. Brug scorekortet
ved først at vælge den tee
du spiller fra, samt det
handicap du spiller banen i.
Tryk herefter på “Start”.
God fornøjelse!

Tilgængelig på:
iPhone og iPad med iOS 8 eller højere
Android enheder med Android 4.4.4 eller højere
Direkte link til download på ingocg.com

www.ingeniumgolf.com

