
Golfhermar GKG leiðbeiningar 

 
Hér á eftir eru leiðbeiningar um það hvernig maður pantar sér tíma í golfhermum GKG. 

Byrjað er á því að fara á heimasíðu GKG og smellt er á neðangreinda mynd. 

 

Þá birtist eftirfarandi valmynd. Pöntunarferlið eru fimm skref og leiðir kerfið okkur í gegnum það með 

sjálfvirkum hætti. 

 

 

 

 

 

Skref 1,  þjónusta 

Byrjað er á því að velja þjónustuflokk, þeir eru tveir, 

annars vegar golfhermar fyrir kl. 15:00 og hins 

vegar eftir kl. 15:00 og um helgar.  

Í framhaldinu er valið hve lengi viðkomandi vill 

leigja herminn. Ef ætlunin er að taka æfingu með 

Trackman Performance Studio, þá ættu 30 eða 60 

mínútur að duga. Ef meiningin er að taka 9 holur 

með fjórum aðilum, þá tekur það um 90 mín (2 tíma 

ef það á að pútta). Ef spila á 18 holur með fjórum, 

þá tekur það um 180 mín (240 mín ef það á að 

pútta). 

Ekki þarf að velja starfsmann heldur er farið beint í 

að velja þá dagsetningu sem ætlunin er að fara í 

herminn. Í framhaldinu er smellt á næsta skref. 
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Skref 3, upplýsingar 

Í skrefi þrjú, upplýsingar, eru slegnar inn eftirfarandi upplýsingar: 

 Nafn 

 Símanúmer  

 Tölvupóstfang, mikilvægt að það sé rétt því staðfesting er send á póstfangið. 

 Þá er hægt að slá inn auka upplýsingar ef þurfa þykir. 

Þegar búið er að setja inn upplýsingarnar er smellt á „næsta skref“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skref 2, tími 

Þá förum við sjálfkrafa í skref tvö. 

Upp koma lausir tímar í hermum 

miðað við þau skilyrði sem sett voru 

fram í 1. skrefi (þjónusta). Nú velur 

maður þann tíma sem hentar, um 

leið fer vafrinn sjálfkrafa í skref þrjú 

(upplýsingar). 
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Skref 4, greiðsla 

Í fjórða skrefi er settur inn afsláttakóði ef einhver er, þeir sem eru í GKG skrá GKG í þann reit og 

reiknast þá inn afslátturinn sem GKG-ingar hafa með sjálfvirkum hætti. Stefnt er að því í framtíðinni 

að setja upp greiðslugátt þannig að hægt sé að greiða með greiðslukortum. Til að byrja með er greitt 

við komuna í verslun GKG.  

Að lokum er smellt á næsta skref til að klára pöntunina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skref 5, pöntun 

Þá birtist neðangreindur gluggi. Jafnframt er sendur staðfestingapóstur á viðkomandi. Ath. að þeir 

sem vilja bóka fasta tíma í vetur er bent á það að hafa samband við verslun GKG, staðgreiða þarf alla 

slíka tíma fyrirfram eða fram að áramótum. 

 

 

 

 

 

 

 

 


