
 

GolfBox A/S × Sensommervej 34 F × 8600 Silkeborg × Tlf.: +47 6915 6969 × Mail: info@golfbox.no × Web: golfbox.net 

GolfBox lanserer ny livescoring modul 
 
GolfBox har nettopp lansert en helt ny livescoring modul til sitt turneringsprogram, som skal gjøre det enklere å 

sørge for livescore under turneringer. 

 

Turneringsmodulen fra GolfBox, som blir benyttet til over 80.000 turneringer årlig rundt i hele verden, har nå fått 

en veldig unik tilleggsfunksjon. Etter en lengre tids utvikling og grundig testing ved forskjellige turneringer i 

Danmark og andre land, blant annet under Ecco Tourens Pro-Am, er GolfBox nå klare til å lansere modulen. 

 

Den nye modulen ”Spiller-scoreinntasting”, gjør det mulig for spillere i en turnering, via deres smarttelefon, å 

taste score under runden ute på banen, via et brukervennlig grensesnitt. Dessuten kan man også, via sin 

smarttelefon, følge med på live leaderboard under runden.  

”Turneringer, som i dag bruker livescoring, har typisk mange frivillige for å sikre løpende resultater ute på 

banen. Forventningene til oppdatering av scorer under en turnering er stigende, og med knapphet på frivillige 

ressurser i mange klubber, vil den nye modulen kunne frigi noen frivillige hender som kan brukes på andre 

områder… det er iallfall en av årsakene til den nye modulen ”, utaler adm. direktør for GolfBox, Christian 

Færgemann. 

Christian Færgemann legger til, ”Vi ser også muligheten for at klubbene kan tilby dette til firma/sponsor dager 

eller lignende for å kunne tilby deltagerne en ny opplevelse, og siden vi har en funksjon som kan skjule de 3 

siste hullscorene, kan man fortsatt bevare spenningen til premieutdelingen”. 

Spiller-scoreinntasting vil også kunne lette turneringslederes arbeid etter runden, siden alle scorer allerede er 

tastet inn, noe som vil være en lettelse av kontorarbeidet med scorekort for de fleste turneringsledere. 

 

Når funksjon er aktivert i en turnering, vil alle spillere få tildelt en unik spillerintastingskode på 7 siffer i forbindelse 

med at startlisten blir laget. Denne kan sendes til spiller enten vis SMS eller e-post, og kan også skrives på 

individuelle scorerkort, dersom man velger et gitt scorekortformat. Via nettleseren på spiller smarttelefon 

brukes koden til å åpne en inntastingsside, hvor spilleren kan taste score for hver enkelt spiller i samme gruppe.  

 

Inntil videre er modulen utviklet til turneringen av typen ”slagspill, som utgjør 98% av alle turneringen som 

avvikles i GolfBox. Ytterligere formatet forventes lansert i en senere oppdatering. 

 

Det skal til sist nevnes at modulen er en helt gratis oppdatering, som akkurat i dag er blitt tilgjengelig for 

GolfBox´s klubber og turneringskunder. 

 


