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Utvikling GolfBox 2012 
 

Finne medlemsnummer 

Medlemsnummer legges til på listen MINE FAVORITTER. 

 

 

Endre hjemmeklubb – fjerne godkjente overføringer 

Når en klubb ber om å endre hjemmeklubb for et medlem vil beskjedene slettes etter at 

klubbene har akseptert eller avvist anmodningen.: 

 

 

Oppdatering av innbetalinger 

Tidspunktet for oppatering av saldo fra NorKred og SendRegning endres.  

 

NorKred oppdateres kl. 10:00 

SendRegning oppdateres kl. 08:15 og 17.15 

 

 

Brukernavn og passord sendes automatisk til nye medlemmer 

Ved ”Opprett nytt medlem” tilføyes  en avkryssingsboks under rubrikken med brukernavn og 

passord.  

 

Denne avkryssingsboksen har følgende tekst: 

 

”Send e-post med brukernavn og passord etter opprettelse”. 

 

Avkryssingsboksen er krysset av som standard, men er bare tilgjengelig om man har tastet inn 

en gyldig E-post adresse. 

 

 
 

E-posten sendes når brukeren er gjennom alle trinn i opprettelse av nytt medlem. 
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Endre visningen slik at bruttoscore vises på oversikten 

Det legges til en ny kolonne med bruttoscore på listen for score-arkiv. I en del tilfeller vil 

bruttoscore bare stå med en vannrett strek, om det for eksempel er samlet opp på et av 

hullene. 

 

 
 

 

Scorekort til godkjennelse 

Når bruker får e-post om å godkjenne et scorekort vil en link bringe brukeren direkte til den 

funksjonen hvor scorekortet godkjennes.  

 

Om han ikke er logget på, blir han bedt om å logge på og sendes etterpå direkte til 

godkjennelse av scorekort. 
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Leie spillerett og registrert hjemmeklubb 

 

Fremover vil spillere alltid bli påmeldt turneringer med det medlemskap som finnes ved søking 

av spilleren. Søker man f.eks. på en spiller ut fra medlemsnummer, da meldes spilleren på 

med det medlemskapet  som hører til medlemsnummeret. 

 

Som det fungerer i dag vil spilleren alltid meldes på med sin hjemmeklubb. 

 

Det samme vil bli endret ved tidsbestilling. 

 

 

Endring i booking - velge 9 eller 18 hull 

For de klubber som har sløyfemodulen kan man i tidsbestillingen velge om man ønsker å spille 

9 eller 18 hull. 

 

Uansett om man har booket 9 eller 18 hull skal man bare bekrefte en gang. 

 

Sløyfemodulen er en tilleggsmodull. 

 

Ved oppsett av sløyfer blir det mulig å velge om 9 eller 18 hull skal være standard ved ny 

tidsbestilling. 

 

Legger til postadresse på klubbene 

Det legges til nye felter til klubb 

stamdata så klubbene får mulighet 

for å ha en postadresse og en 

besøksadresse.  

 

De nåværende felter Adresse, 

Postnr./By vil samles under 

rubrikken Postadresse. 

 

Det legges til et nytt sett adresser: 

Adresse, Postnr./By som samles 

under rubrikken Besøksadresse. 

 

Når løsningen implementeres, kopieres alle opplysninger fra Postadresse til Besøksadresse. 

Klubberne informeres om at de derefter kan endre på dette. 

 

Som utgangspunkt vil alle steder i systemet som viser denne nåværende adressenfortsatt vise 

den fremtidige postadresse, men med følgende endringer: 
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På NorskGolf.no vises en klubb-header. Denne 

endres til å vise besøksadresse.  

 

I detaljeoversikten under tilføyes 

besøksadressen, så både postadresse og 

besøksadresse vises. 
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Mulighet for å ta ut Excel-rapport på slettede medlemmer 

På siden med slettede medlemmer tilføyes nederst en ny knapp. Knappen åpner et nytt vindu, 

hvor man kan laste ned en Excel-rapport med alle slettede medlemmer. 

 

Rapporten vil inneholde: 

 Fornavn 

 Etternavn 

 Kjønn 

 Fødselsdato 

 Hcp 

 Innmeldt pr. 

 Utmeldt 

 Utmeldelsesgrunn 

 E-post 

 

Sperring av tidligere medlemmer - status ved manglende betaling 

Ved utmelding av et medlem vil klubben kunne markere på medlemsprofilen at man har et 

økonomisk utestående med dette medlem. Dette vil være en avkryssingsboks som finnes over 

feltet Utmeldelsesgrunn. 

 

 
 

Om man har satt en hake i denne avkryssingsboksen vil det fremgå på den samlede 

medlemsoversikten. Her vil det stå sammen med Medl. status.Klubben kan til enhver tid gå inn 

på medlemsprofilen og fjerne haken. Om medlemsstatus endres tilbake til Klubbmedlem eller 

Ikke klubbmedlem, fjernes haken automatisk. 

 

Om klubben sletter medlemmet helt fra oversikten over tidligere medlemmer, vil haken også 

fjernes automatisk. 

 

På oversikten for tidligere medlemmer kommer en ekstra kolonne med markering av de som 

har økonomisk utestående. 

 

Den nye avkryssingsboksen vil ikke være tilgjengelig i forbindelse med ”Endre status”. Den er 

bare tilgjengelig om man endrer status direkte på medlemsprofilen.  

 

Dersom en annen klubb opretter et nytt medlem og bruker Finn dublett vil denne klubben få 

en advarsel om at det finns et økonomisk utestående. 

 

Advarsel vil komme når man klikker på en dublett. 

 

”Denne person har et økonomisk utestående med xx Golfklubb.  

Kontakt eventuelt klubben for mer informasjon. 

 

ANNULLER – FORTSETT” 
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Nytt felt – rabatt andre klubber på ordinært medlemskap 

En klubb vil fremover få mulighet for å gjøre egne grupper synlige for en annen klubb. I dag 

kan man ved redigering av en gruppe kun endre navn. 

 

I dette skjermbildet vil det bli mulig å angi en eller flere klubber som kan se den gjeldende 

gruppen. Dette kan gøres for alle typer grupper. 

 

  
 

Når en gruppe er gjort synlig for en annen klubb, vil gruppen være synlig for den andre 

klubben i dette skjermbilde. Det legges til en ny liste kalt ”Tilgjengelige grupper fra andre 

klubber” i venstre side. 

 

 
 

Klubben kan da bruke denne gruppen i tidsbestillingsregler. Dermed kan man gi noen spesielle 

rettigheter og green fee-priser. Til å begynne med vil grupper fra andre klubber bare være 

synlig for tidsbestillingsregler. Det kan senere utbygges. 
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Ikke mulig for et medlem som har lokal spillerett å melde seg på en klubbturnering i 

GolfBox? 

 

Ved turneringspåmelding i en annen klubb blir man alltid meldt på med sin hjemmeklubb. 

Dette gir problemer for de spillere som har et sekundært medlemskap med bare lokal spillerett 

og som ønsker å spille turnering i sekundær klubben. 

 

Dette endres som tidligere beskrevet, slik at  spilleren meldes på med den klubben som er 

funnet ved søking. Er det spilleren selv, som melder seg på, vil det være den klubb som er 

valgt ved innlogging, som benyttes. Det kan derfor være nødvendig å gjøre en ”ENDRE KLUBB” 

innen man melder seg på. 

 

 

 

Spørsmål til medlemmer ved innmelding/utmelding i klubb 

I sitt arbeid med å analysere, utvikle og tilrette for golfaktivitet i Norge, har NGF behov for økt 

kunnskap rundt medlemmers inn-/utmelding og aktivitetsnivå. 

 

Ved innmelding tilføyes en avkryssingsboks i slutten av prosessen, hvor klubbadministrator 

kan velge om dette medlemmet får tilsendt en e-post fra NGF med link til spørreskjema.  

 

Løsningen lages med en avkryssingsboks, som standard har kryss. Dermed skal 

klubbadministrator gjøre et aktivt valg for ikke å sende e-posten. 

 

Ved utmelding tilføyes samme type avkryssingsboks i de tilfeller hvor medlemmet meldes ut 

fra medlemsprofilen. Med avkryssingsboksen velger klubbadministrator om dette medlemmet 

får tilsendt en e-post fra NGF med link til spørreskjema. Hvis utmelding opprettes som en skift 

status operasjon på en senere dato, kan det ikke sendes e-post. 

 

 

 

Medlemsstatus ”Fulltid” endres til ”Klubbmedlem” 

Medlemsstatusen ”Fulltid” er ikke tydelig i forhold til hva denne statusen innebærer. Et 

medlem med denne statusen er medlem av klubben og derigjennom et fullverdig medlem av 

Norsk idrett. Ved Idrettsregistreringen er det medlemmer med denne statusen som 

innrapporteres som medlem til Norges idrettsforbund. Klubben betaler også kontingent og IT-

avgift til NGF for alle medlemmer med denne statusen. 

 

Medlemsstatus ”Fulltid” endres derfor til ”Klubbmedlem”.  

 

Medlemmene i klubben er ikke medlem av Norges Golfforbund men av klubben. 

 

Medlemsstatus ”Ikke forbundsmedlem” endres derfor til ”Ikke klubbmedlem”.  

 

Denne medlemsstatusen brukes for eksempel ved registrering av sponsorer. 

 

De øvrige medlemsstatuser ”Venteliste” og ”Tidligere medlem” finnes fortsatt.  

 

Den dynamiske gruppen ”Klubbmedlemmer” endrer navn til ”Alle medlemmer”  

Den dynamiske gruppen ”Aktive” endrer navn til ”Klubbmedlemmer”. 

Den dynamiske gruppen ”Ikke forbundsmedlemmer” endrer navn til ”Ikke klubbmedlemmer”. 
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Den dynamiske gruppen ”Hverdag” slettes. 

Den dynamiske gruppen ”Longdistanse” eller ”Long Distance” slettes. 

 

 

Se "Endre status" i medlemsprofilen 

Hvis et medlem har en registrering for å endre status vil informasjon fremgå av 

medlemsprofilen. I dag vises bare informasjon om at en registrering finnes. 

 

 
 

Fremover vil det her fremgå hva den nye statusen 

blir og hvilken dato endringen skjer. 

 

Samme informasjon vises fremover på den 

samlede oversikten under rubrikken MEDLEMSKAP. 
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Skriftstørrelse "Endre klubb" 

Linken ”Endre klubb” lages om til en knapp. 

 

 
 

 

Ved kopiering av turnering skal kategori følge med 

Dette ble utviklet 01.11.2011. 

 

 

I scramble skal man kunne tillate påmelding enkeltvis eller for hele laget 

Ved valg av onlinepåmelding får man i scramble-turneringer samme mulighet for å tillate 

enkeltvis påmelding som i vanlige lag- og partner-turneringer. 

 

 
 

Haken i feltet ”Tillat enkeltvis påmelding” vil som standard på. 

Om dette haken fjernes skal påmelding gjøres for hele laget. 

 

 

Navnesøk kan kombineres med delvis medlemsnummer 

Det blir mulig for både spillere og admininstratorer å søke på navn og klubb i 

starttidsbestilling. Søkingen gjøres ved å skrive navn og klubbnavn adskilt med et komma. 

 

 

Det legges til et ”tooltip” som kommer frem når markøren blir aktiv i navnefeltet. Tooltip vil 

fortelle at man kan søke på navn og klubb ved å skille med et komma. Tooltip vil også 

inneholde et eksempel. 
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Rapport: Faktura ikke sendt 

Det legges til en mulighet for å lage en rapport på de medlemmer som ikke er blitt fakturert i 

en gitt periode. Rapporten blir tilgjengelig fra en ny knapp i øverste høyre hjørne på siden 

KLUBB > ØKONOMI > UTESTÅENDE. 

 

 
 

Når man klikker på knappen får man mulighet for å angi en periode (start- og sluttdato). Det 

produseres en Excel-fil med de medlemmene som ikke har noen registrerte betalingsposter i 

perioden. 

 

Excel-filen inneholder følgende felter: 

 

Medlemsnummer, Fornavn, Etternavn, Medlemsstatus, Fakturagruppe, Innmeldelsesdato 

 

Kontroll av kontaktopplysninger 

Det legges til et datostempel når medlemmets kontaktoplysninger sist ble opdateret. Om der 

er gått mer enn 6 måneder siden sist vil medlemmet få et spørsmål opp ved login. 

 

Spørsmålet vil gå på oppdatering av e-postadresse, mobil, telefonnummer og adresse. 

 

Alfabetisering - lister er sortert på fornavn - fornavn/etternavn i samme felt 

Listen med tidligere medlemmer, vil få navnekolonne delt opp i fornavn og etternavn. Listen vil 

bli sorteret på etternavn. 

 

 

Golfkortet 

Fra medlemsprofilen vil det bli en direkte link til kortadministrasjonen, hvor man direkte kan 

bestille et kort til medlemmet. Linken vil både finnes på den samlede medlemsprofilen, og på 

den oppdelte medlemsprofilen under fliken DIVERSE. 
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Leveringstidspunkt: 

 

Beskrivelse Levering 

Finne medlemsnummer 01.apr 

Brukernavn og passord skal gå automatisk til nye medlemmer 01.apr 

Medlemsstatus ”Fulltid” endres til ”Klubbmedlem” 01.apr 

Skriftstørrelse "Endre klubb" 01.apr 

I scramble skal man kunne tillate påmelding enkeltvis eller for hele laget. 01.apr 

Rapport: Faktura ikke sendt  01.apr 

Alfabetisering - lister er sortert på fornavn - fornavn/etternavn i samme felt.  01.apr 

Ønsker mulighet til å ta ut excel-rapport på slettede medlemmer 01.mai 

Sperring av tidligere medlemmer - status ved manglende betaling 01.mai 

Spørsmål til medlemmer ved innmelding/utmelding i klubb.  01.okt 

Endre hjemmeklubb - fjerne godkjente overføringer 01.jun 

Scorekort til godkjennelse 01.jun 

Leie spillerett og registrert hjemmeklubb. 01.jun 

Kontroll av kontaktopplysninger 01.jun 

Oppdatering av innbetalinger 01.okt 

Endre visningen slik at brutto score vises på oversikten 01.okt 

Endring i booking - velge 9 eller 18 hull 01.okt 

Savner postadresse på klubbene 01.okt 

Nytt felt – rabatt andre klubber på ordinært medlemskap 01.okt 

Se "Endre status" i medlemsprofilen. 01.okt 

Navnesøkning skal kunne kombineres med delvis medlemsnummer 01.okt 

Golfkortet 01.okt 

 


