
bams.mgolfapp.com
BAMS finns både som app
och webbaserad app. 

Bilderna i detta material 
visar den webbaserade 
varianten. Appen har samma 
menyer etc. men ett annat 
utseende. 



Här fyller du i tournament

code. Den hittar du i 

BangolfArena under 

BAMS-fliken. 

För att få en kod måste du 

dock se till att aktivera 

BAMS. 

För att kunna ansluta 

telefonen till tävlingen, så 

måste tävlingen vara 

startad i BangolfArena på 

datorn.  



Inloggningen gick 

bra!

Här ser du 

tävlingens namn! 

Du får alltså en 

bekräftelse på att 

du har kommit in 

till rätt tävling. 



Klicka på ”Get 

suggested players” 

för att få de spelare 

som programmet 

anser är näst i tur. 



Programmet föreslår i 

individuell tävling så många 

spelare som du har angett i 

BangolfArena ska vara 

standard.

Avmarkera en spelare genom 

att med fingret dra bort det 

blåa fältet. 



1. Kontrollera att de 

blåmarkerade spelarna är de 

som är näst på tur.

2. Klicka på ”Get marked” 

när du har kontrollerat att 

detta är rätt spelare. 



Efter att du har klickat på ”Get 

marked” så kommer du till denna 

dialog. 

Här kan du vid behov ändra 

startordning i trippeln. Du kan även 

ange om spelarna ska börja på 

någon annan bana än bana ett. Det 

kan vara bra vid matchspel. 

För det mesta ska du 

dock klicka på ”Confirm

order, round and lane”. 

Klicka på den. 



Efter att du har klickat på ”Confirm

order, round and lane” så kommer 

du hit. 

Här stannar man vanligtvis i 

sekretariatet. Går man vidare blir 

det krångligt att se vilka spelare som 

är inlagda i telefonen.  



Leta bild med spelare med 
nummerlapp…



Ibland kan det vara fel 

inlagt i datorn eller svårt 

att få programmet att 

förstå vilka spelare man 

vill ha härnäst. 

Använd i de fallen ”Get 

players by start number”



Klicka i fältet för 

att få upp 

siffertangenterna.



Fyll i spelarnas 

startnummer. 

Fyll i dem i den ordning 

som de ska spela. 

OBS! Mellanslag mellan 

spelarnas startnummer. 



Klicka därefter på 

”Get players”



Efter att du har klickat på 

”Get players” får kontrollera 

att rätt spelare är valda och 

att de står i rätt ordning. 

Klicka därefter på ”Get 

marked”



I nästa dialogruta får du 

bekräfta att rätt spelare är 

valda.

Du kan här även byta:

- Spelordning.

- Vilken bana spelarna ska 

börja på.

- Vilket varv resultaten ska 

registreras på.



Så här ser dialogen ut där 

du byter varv eller bana.



Spelarna tar emot telefonen. 

De klickar på ”Start register 

results”



Här ser vi vilken 

bana som 

resultatet 

kommer att 

registreras på. 

Här ser vi vilken 

spelare som 

resultatet kommer 

att registreras på.



Först markerar 

skrivaren hur 

många slag som 

spelaren slår.

När rätt siffra är 

markerad, så klickar 

skrivaren på ”Register”



Protokollet/scorecard

kommer upp. Skrivaren 

lämnar över telefonen 

varpå spelaren kan 

kontrollera att registrerat 

resultat stämmer. 

Därefter klickar den nya 

skrivaren på ”New res”. 


