I april 2020 har version 5.0 release med flera nyheter.

HÅLL KOLL PÅ DIN GOLF

Caddee är en helsvensk app med kopplingar
till GIT (Golfens IT-system). Appen innehåller banguider, speltips, GPS-mått, scorekort,
personlig statistik, Min Golfbag m m.

EUROPAS BÄSTA BANGUIDER
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Med bara två klick får du upp banguiden. Du
svajpar mellan hålen och zoomar med fingrarna. I menyn klickar du fram avstånden till
green och mätning av slag.
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STARTA EN ROND - SPARA OCH DELA

Appen sköter allt. Handicap och slope hämtas automatiskt, golfvänner söks enkelt upp
och infogas i bollen. Efter ronden väljer du
om den ska delas, sparas och registreras.

Ny
design

Nyhet:
Eclectic

SLAG, POÄNG... OCH ECLECTIC
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De vanligaste spelformerna visas automatiskt. Inför varje nytt hål ser du hur många
slag du får och hur du ligger till. Från scoringläget når du alla andra spelfunktioner.
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GPS - MÅTT TILL VARJE GREEN

Klicka på Avstånd och du får måttet till
green. Om du använder Min Golfbag-funktionen så får du förslag på klubbval när du
klickar på måttet.

Smidig
GPS

mät ditt
slag!

HUR LÅNGT SLOG JAG?
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En nyckel till bättre golf är att lära sig hur
långt man slår. Med ett klick efter slaget
startar du en mätning. Klicka igen när du når
bollen. Om du vill kan du spara dina mått.
B

Basic

P

Premium

P

PERSONLIG STATISTIK

Välj statistik när du startar ronden. Svara på
4-5 korta frågor efter varje hål och du får
fantastisk data över dina ronder. På sikt ser
du styrkor och svagheter allt tydligare.

ny
statistik
inmatning

STATISTIK AVSLÖJAR
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Med tiden visar statistik tydliga trender och
därmed ett underlag för vad du bör träna
på; bli av med slicen, bättre bunkerslag,
minska antalet treputtar o s v.
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FOKUS PÅ PUTTNINGEN

Hur står det till med puttningen egentligen?
Statistikfunktionen ger bl a svar på hur puttarna fördelar sig, hur duktig du är på att
sänka längre puttar och din ”comfort zone”.

Statistik
i scorekortet

SCOREKORT OCH STATISTIKÖVERSIKT
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På allmän begäran visas nu nyckeldata över
driverprecision, greenträffar och antal puttar per hål, förutom alla vanliga uppgifter.
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ECLECTIC - NY ROLIG SPELFORM

Eclectic visar dina bästa resultat på respektive hål när du spelat en bana minst två
gånger. Visas både i spelläget och på statistiksidan. Utmana spelkamraterna!
Ny
spelform

DELA DINA RONDER
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Delad glädje är dubbel glädje. Efter ronden
kan du enkelt skicka scorekortet till alla i
bollen eller till utvalda vänner.
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HUR LÅNGT SLÅR DU MED JÄRNSJUAN?

Aktivera Min Golfbag och låt appen räkna ut
dina ungefärliga slaglängder genom smarta
algoritmer. Klubbförslag visas om du använder appens GPS-avstånd.

Regga
ronden!

NYA WHS: ENKEL HCP-UPPDATERING
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Fr o m 2020 har vi ett nytt handicapsystem,
WHS”. Via appen kan du välja att efter ronden skicka resultatet till GIT. Du kan även
registrera andra ronder du missat att regga.
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