
 
 
Hvordan spiller jeg GolfQuis? 
 
Hvad er GolfQuis? 
GolfQuis er en  regelapp'en med regelspørgsmål.  
 
Der er forskellige sværhedsgrader (levels), og du tildeles et golfregelhandicap. Du kan spille med 
dig selv eller andre, og du kan deltage i turneringer - både klubturneringer og større turneringer, 
som GolfQuis opretter. 
 
Du starter i level 6 med et golfhandicap på 72. 
Alle spørgsmål i level 6 drejer sig om slagspil.  Stableford, som er det, vi spiller til 36-54 
turneringerne, er omfattet af slagspilsreglerne 
 
Når du kommer ned i level 5 (under handicap 36) vil der også komme hulspilsspørgsmål. 
 
 

Hvordan kommer jeg på GolfQuis? 
Gå ind på golfquis.com 
Herfra kan du downloade app'en til din telefon eller tablet eller spille direkte i browseren. 
 
Log ind som ny spiller og opret en profil. For at kunne deltage i klubturneringer er det vigtigt, at 
du oplyser dit DGU-nummer, køn og e-mail. 
 

 
 
Når du har oprettet profilen kommer der en guide til, hvordan du spiller. 
 
 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/Steen/Documents/Begynderudvalg/golfquis.com


 
 
Hvordan bliver jeg reguleret i handicap 
Når du logger dig på, kommer du ind på denne side. Ved at klikke på de 3 streger i øverste højre 
hjørne, kan du finde yderligere oplysninger om handicap og regulering under "Klubhuset". 
 

 
 
 
Hvordan deltager jeg i en turnering? 
Når vi opretter en klubturnering, vil du få tilsendt en invitationsmail. Turneringen vil ligge under 
"Tilmeld turnering", hvor du tilmelder dig. 
 
Herefter vil du kunne finde den under "Min tur" 
Du kan nu selv holde øje med, hvornår turneringen starter, men vil også få en mail om det. Under 
oplysningerne om turneringen, kan du se, hvor lang tid du har til at besvare spørgsmålene ( som 
regel 24 timer ). En turnering kan bestå af 1 eller flere runder. Dette vil fremgå  af oplysningerne 
om turneringen. 
 
Når du har svaret på spørgsmålene vil du kunne følge turneringen under "Modstanders tur". 
Hvis der er flere runder, vil du kunne finde turneringen under "Min tur", når næste runde skal 
spilles. 
 
 
Hvad er GolfTrivia? 
Hvis du synes, at det er sjovt at vide noget mere om golf generelt, feks. hvem der har vundet store 
turneringer osv., kan du spille GolfTrivia. Du klikker blot på "GolfTrivia" - så fungerer det hele på 
samme måde som i GolfQuis. For at komme tilbage til GolfQuis klikker du på "GolfQuis". 
 
 
Vi ønsker dig god fornøjelse med spillet. 


