Caddee App är en GIT-kopplad golfapp som innehåller banguider, scorekort och

massor av rolig statistik. Kopplingen till GIT gör att alla scorekort och slopevärden
alltid är korrekta. Caddee App finns två olika användarnivåer; Basic och Premium.
Tack vare tydlig design och flöde är appen enkel att förstå och använda, det gör att
den passar alla golfare oavsett spelnivå.

Inför säsongen 2021 fylls appen på med fler roliga funktioner. Den största och

viktigaste funktionen som tillkommer inför säsongen 2021 är att kopplingen till
GIT utökas vilket möjliggör registrering av spelade ronder direkt till GIT. Den här
gratistjänsten blir ett smidigt tillskott när golfsverige ska vänja sig vid det nya globala
HCP systemet som bygger på fler registrerade ronder.

VAD PASSAR DIG SOM APPANVÄNDARE?
Caddee App Basic • gratis
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Banguider från Caddee
GPS till centrum av green
HCP och slope från GIT
HCP-registrering av rond till GIT - NY!
Digitala scorekort
Delningsfunktion via SMS
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Caddee App Premium • 149:-/år
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Alla funktioner i Basic
GPS-mått till fram- och bakkant green
Personlig statistik
Verktyg för slaglängder
Förslag till klubblängder
Eclectic (lägsta score på alla hål)
Anteckningsfunktion i scorekort - NY!

FÖRDELAR FÖR APPANVÄNDAREN
+
+
+
+

Samla alla dina scorekort på ett ställe
Scorekortet visar antal erhållna slag per hål
Få bättre koll på din golf med statistik och sparade slaglängder
Registrera snabbt och smidigt din HCP-rond direkt från
Caddee App till GIT
+ Miljövänligt

FÖRDELAR FÖR KLUBBEN
+ Lägre kostnader för klubben med färre tryckta scorekort.
+ Mer miljövänligt med färre tryckta scorekort.
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