
 

 

 

Utvikling/endring av funksjonalitet i GolfBox 2013 
 

Turnering 
 
Inndeling av utslagssteder kan nå og også varieres på alder 
Det er nå mulig å velge at utslagssteder varieres på alder og ikke bare de vanlige 

klassene. Det betyr at man for eksempel kan velge at spillere mellom 10 og 14 
år skal spille fra rødt, og det samme for de som er over 76 år. Dette gjøres 

under Bestemmelser og Turneringsoppsetning. 
 
Ved å gjøre dette slipper man å endre utslagssted manuelt på startlisten.  

 
Excel eksport/import i startlister 

Vi har nå endret Excel formatet som brukes til å eksportere en startliste slik at 
den kommer ut i korrekt format .XLSX. Det betyr at man nå kan lagre filen, flytte 
på spillere og importere igjen uten å først måtte huske å lagre i korrekt format. 

Det betyr dessverre at vi ikke lengre støtter Office 2002/XP. Derimot så 
understøttes de 3 siste versjoner av Office. 

 
Endring i forbindelse med turneringer som har CUT 

I en turnering hvor det er CUT er det nå endret sånn at ”kassen” for den runden 
hvor man skal utføre cut først ”lukkes” når cutten er utført. Dette skulle gjøre 
det litt enklere å finne CUT knappen når den nå ikke lengre gjemmer seg bort. 

 
E-post til deltagerne ved offentliggjøring av startlisten 

Når en startliste offentliggjøres sendes den en e-post til spillerne med deres 
starttid. Disse e-postene inneholder nå også en direkte link til turneringen slik at 
man enkelt kan gå inn å se hele startlisten. 

 
Påmelding til klubbturnering med kun lokal spillerett 

Det er nå mulig å melde seg på en turnering i egen klubb dersom man kun har 
lokal spillerett og ikke nasjonal spillerett. 
 

 
 

Diverse 
 

Tidligere medlemmer i vanlig medlemssøk 
Når man nå ønsker å søke på medlemmer under vanlig medlemssøk kommer 

ikke lengre tidligere medlemmer med i søkeutvalget slik de tidligere gjorde når 
man for eksempel søkte på navn eller medlemsnummer. 
 

 
 

 



 

 

 

 
Søkning på tidligere medlemmer 

Det har nå kommet en søkefunksjon under Tidligere medlemmer som gjør det 
enklere å finne tidligere medlemmer. Det kan søkes på fornavn, etternavn og 
medlemsnummer. 

 
 

E-post til medlemmer som har fått fjernet eller lagt til lokal eller 
nasjonal spillerett 
Det er nå mulig å sende en e-post til et medlem som får enten fjernet eller lagt 

til en spillerett. Når spilleretten er fjernet kommer det en ”send e-post ” mulighet 
frem og man kan da enklere informere medlemmet om at spilleretten er lagt til 

eller fjernet. Dette er kun mulig på medlemsprofilen. 
 
Tekst i forbindelse med ballrenne 

Dersom man benytter ballrenne i starttidbestilling, har man nå en mulighet til å 
skrive en tekst som blir vist sammen med ballrennene. Dette kan for eksempel 

benyttes til å gi spillere ekstra informasjon når man har ballrenner. Det er 
blokkeringsteksten som vises nå man oppretter nye ballrenner. 
 

Link i systembeskjeder vedrørende endre hjemmeklubb 
Når en klubb sender en forespørsel om å endre hjemmeklubb går det 

systembeskjeder frem og tilbake mellom klubbene. Disse systembeskjedene 
inneholder nå også en link direkte til forespørselen som man ellers finner under 
MEDLEMMER > ENDRE HJEMMEKLUBB. Vi håper at dette skal bidra til at disse 

forespørslene ikke blir liggende å vente i lengre perioder. 
 

E-post ved mottakelse av beskjed i GolfBox 
Det er nå mulig for spiller/administrator å huke av for mottakelse av e-post hver 

gang det kommer en beskjed i GolfBox til vedkommende. For eksempel vil da en 

administrator kunne motta en e-post om at det har kommet en beskjed når en 

annen klubb forespør om å endre hjemmeklubb. I e-posten som sendes ut er det 

en link til selve beskjeden i GolfBox. For å aktivere dette må man inn under sin 

egen profil i GolfBox som spiller. Gå til Min Forside > Rediger profil og sett 

deretter hake i feltet "Motta e-post hver gang du mottar en beskjed i GolfBox". 

 

Denne informasjonen ble også sendt ut som en systembeskjed i GolfBox den 8. 

juli 2013. Informasjonen finnes også i GolfBox sitt «Online hjelp» system.   

https://golfbox.zendesk.com/entries/24703208-Ny-funksjonalitet-i-GolfBox-2013?locale=34

