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Bakgrunn for reforhandling

• NGFs avtale med GolfBox utløper i 

november 2019.

• NGFs styre ønsket å starte 

reforhandlingsprosessen i god tid innen 

avtalens utløp.

• Ressursgruppe reforhandling GolfBox



Ressursgruppe reforhandling GolfBox

• Ressursgruppens medlemmer:

• Edith Kalve, leder (NGFs styre)

• Anne Lien (Hauger GK)

• Per Kristoffersen (Losby GK)

• Arne Giving (GAF)

• Geir Andersen (Faggruppe IT)

• Martin Dølerud (NGF) 



Ressursgruppe reforhandling GolfBox

• Mandat: 

• Ressursgruppens mandat skal være å forberede og ta kontakt 

med GolfBox for å avklare mulighetene for å komme til 

enighet med dem om en ny langsiktig avtale som både 

ivaretar en rimelig kostnadsutvikling og sikrer frihet til egen 

forretningsutvikling knyttet til IKT. 

• Dersom det viser seg at vi ikke kommer til slik enighet må en 

ny ressurs-/prosjektgruppe oppnevnes for å ivareta arbeidet 

med å komme opp med alternative løsninger.



Spørreundersøkelse vedr. GolfBox

• Gjennomført i mars 2017.

• Sendt ut til alle klubber og 

turneringsledere (315/147, 47 %)

• Generelt sett så viser resultatene 

av undersøkelsen at majoriteten av 

klubbene er godt fornøyd med 

GolfBox.



Sentrale punkter i en evt. fremtidig avtale med GolfBox

• Rettigheter og eierskap til data

• Lisensomfang

• Utdanning

• Bestillerfunksjon

• Support

• Integrasjonspartnere og API

• Ny personvernlovgivning/GDPR

• Avtalens varighet

• Økonomi i ny avtale



Rettigheter og eierskap til data

• NGF skal på vegne av sine medlems-

klubber ha enerett på lisens i Norge

• Golfklubbene skal ha eiendomsrett til 

alle data som overlates til GolfBox for 

behandling (medlems- og klubbdata). 

Det samme gjelder for resultatet av 

GolfBox sin behandling av slike data.

• GolfBox skal heller ikke ha rett til å 

utøve tilbakeholdsrett i klubbenes data.



Lisensomfang

• I dag omfatter GolfBox-lisensen:

• Medlemsadministrasjon, inkl. handicap.

• Turneringsadministrasjon

• Starttidsbestilling

• Ressursgruppen mener det i en ny avtale vil være hensiktsmessig å 

inkludere alle GolfBox sine moduler i NGFs lisens.



Utdanning

• Ressursgruppen foreslår at 

NGF overtar ansvaret for 

utdanning/opplæring.



Bestillerfunksjon

• Ett kontaktpunkt for klubbene

• Nettbutikk/skjemaløsning

• Rådgivning IKT-anskaffelser 

(faktureringsløsninger, 

regnskapsløsninger mm.)



Support

• Fortsatt kjøp av supporttjenester fra GolfBox

• Mest mulig tilgang til norskspråklig 1. linjesupport

• Endringer i åpningstider?

Nåværende åpningstider: Hverdag Helg og helligdag

Sesong (1.3 - 31.10) 08.00 - 21.00 09.00 - 16.00

Vinter    (1.11 - 28.2) 10.00 - 16.00 Lukket



Integrasjonspartnere og API

• Tilgang til API/web services blir viktig 

i tiden fremover.

• Det er foreslått at NGFs faggruppe 

IT kan fungere som et rådgivende 

organ til NGFs administrasjon 

vedrørende integrasjonsspørsmål.



Ny personvernlovgivning/GDPR

• Hva er GDPR?

• Hvorfor GDPR?

• Hvilke endringer medfører GDPR?

• Hva betyr GDPR for oss i golf-Norge?



Avtalens varighet

• Ressursgruppen ønsker en 

langsiktighet i en avtale som 

vurderes som viktig for golf-

Norge.



Økonomi i en fremtidig avtale

• Det er et sterkt kostnadsfokus i 

klubbene.

• Ressursgruppens utgangspunkt 

er at den enkelte klubbs 

grunnkostnader ikke skal endres 

nevneverdig som et resultat av 

en fremtidig avtale.



Konklusjon og videre fremdrift

• Diskusjonene med GolfBox gir håp om gode 

forutsetninger for å komme i mål med en ny 

avtale, men alt vil avhenge av avtalens 

formuleringer og den totale økonomiske 

rammen for avtalen.

• NGF har engasjert advokatfirmaet DLA Piper 

til å bistå oss med utarbeidelsen av ny avtale.



Konklusjon og videre fremdrift

• NGF vil videreføre dagens praksis for fakturering av IT-avgiften, men vi foreslår å 

endre tidspunktet for uttrekk av fakturagrunnlag fra 1. januar til 31. januar. Dette for 

å harmonisere fakturagrunnlagstidspunktet med NGFs medlemskontingent.

• Styret ber om fullmakt fra Golftinget 2017 for å kunne sluttføre forhandlingene med 

GolfBox og eventuelt inngå ny lisensavtale om golfadministrativt IT-system for golf-

Norge. Dersom det skulle vise seg at forhandlingene med GolfBox ikke fører frem, 

ber styret om fullmakt til å gå i forhandlinger og eventuelt inngå avtale med 

alternativ(e) leverandør(er).


