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Årsrevision Danmark 
Løsningsbeskrivelse 

 

Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision.  

 

Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i 

denne periode mulighed for at kontrollere og justere årsrevisionen inden den effektueres. Når 

klubben er tilfreds med årsrevisionen kan den straks effektueres. 

 

For de klubber, der ikke har udført årsrevisionen inden perioden udløber effektueres 

årsrevisionen automatisk af systemet natten til den 1. februar. 

 

Denne løsningsbeskrivelse viser hvad der kommer til at ske set fra både medlemmernes og 

klubbernes synspunkt. 

 

Løsningsbeskrivelsen indeholder flere steder, hvor der sendes beskeder. 

 

Generelt er det sådan, at hvis der sendes en besked internt i GolfBox, så vil modtageren af 

beskeden samtidig modtage en mail, hvis vedkommende har givet lov til dette i sin 

medlemsprofil. 
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Ikke-godkendte scorekort 

 

Scorekort, der er indberettet af medlemmet selv, kan afvente enten markøren eller 

hjemmeklubbens godkendelse. Inden årsrevisionen kan udføres skal alle disse scorekort være 

behandlet. Enten i form af at de godkendes eller afvises og slettes. 

 

 

3 uger før årsskiftet sendes beskeder ud til de markører, der mangler at godkende scorekort. 

Teksten i beskeden er følgende: 

 

Der ligger et eller flere scorekort, som venter på markør-godkendelse fra dig. 
 
Klik her for at se hvilke scorekort det drejer sig om. 
 
Med venlig hilsen 
GolfBox 

 

 

Samtidigt sendes også beskeder til de spillere, der har scorekort, som mangler at blive 

godkendt. Teksten i beskeden er følgende: 

 

Der ligger et eller flere af dine scorekort, som venter på markør- eller klub-godkendelse. 
 
Klik her for at se hvilke scorekort det drejer sig om. 
 
Med venlig hilsen 
GolfBox 

 

 

2 uger før årsskiftet sendes beskeder ud til administratorer i de klubber, der mangler at 

godkende scorekort. Teksten i beskeden er følgende: 

 

Der ligger et eller flere scorekort, som venter på klub-godkendelse. 
 
Klik her for at se hvilke scorekort det drejer sig om. 
 
Med venlig hilsen 
GolfBox 

 

 

Efter årsskiftet åbnes der op for at klubben kan kontrollere årsrevisionen inden den 

effektueres.  

 

Klubben kan dog ikke effektuere årsrevisionen før alle ikke-godkendte scorekort er behandlede 

og enten godkendte eller afviste og slettede. 
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Hvis årsrevisionen effektueres per automatik den 1. februar laves automatisk en oprydning i 

ikke-godkendte scores. Oprydningen medfører at ikke-godkendte scores bliver slettet. 

 

Spilleren får efterfølgende besked om dette. Teksten i beskeden er følgende: 

 

Du har indberettet et scorekort til godkendelse. 
 
Scorekortet har følgende data: 

Dato: 10. november 2012 
Antal huller: 18 
Bane: Silkeborg Golf Club 
Tee: Gul 
Point: 31 
Markør: Jesper Hansen 

 
Dette scorekort har ligget til godkendelse hos (klubben|markøren), men er ikke blevet færdigbehandlet. 
I forbindelse med årsrevision slettes alle scorekort, der ikke er blevet færdigbehandlet. 
 
Hvis du mener at det betyder at dit handicap nu er forkert må du tage fat i handicap-komiteen i din 
hjemmeklub og forklare dem situationen. 
 
Med venlig hilsen 
GolfBox 

 

 

 

Kontrol og justering 

 

Umiddelbart efter årsskiftet kan klubben gå ind og kontrollere årsrevisionen inden den 

effektueres. Dette vil være muligt frem til og med 31. januar. 

 

Årsrevisionen tager fat i hver enkelt klubs medlemmer og kigger på medlemmernes scorearkiv. 

Ud fra gældende regler i EGA Handicap System laves beregninger på scorearkivet. 

 

Beregningerne producerer en række forskellige lister med klubbens aktive medlemmer. Via 

disse lister kan man finde specifikke medlemmer og se beregningen for det enkelte medlem. 

 

Hvis klubben ønsker manuelt at justere resultatet af årsrevisionen for et specifikt medlem, skal 

der indtastes et nyt resultat, samt en begrundelse for den manuelle justering. Denne 

begrundelse vil kunne ses af medlemmet, når årsrevisionen effektueres. 

 

På et tidspunkt når klubben har kontrolleret og eventuelt justeret nogle resultater, kan 

årsrevisionen effektueres ved at trykke på en knap. 
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Effektuering af årsrevision 

 

Når årsrevisionen effektueres får alle medlemmer en såkaldt ”manuel regulering” i deres 

scorearkiv. Denne manuelle regulering består af teksten ”Årsrevision 2012” samt medlemmets 

handicap. Både medlemmer med og uden regulering af handicappet får denne specielle 

manuelle regulering. Datoen på den manuelle regulering bliver 1. januar 2013. 

 

Hvis klubben har foretaget en manuel justering vil den indtastede begrundelse også stå på den 

manuelle regulering. 

 

Alle medlemmer får en besked i GolfBox, hvor resultatet af årsrevisionen er beskrevet. I 

beskeden findes et link til en side, der viser en mere detaljeret gennemgang af den beregning, 

der ligger bag årsrevisionen. Teksten i beskeden er følgende: 

 

Hvert år skal der foretages årsrevision af dit handicap for at sikre, at dit handicap stemmer overens med 
de scores, du præsterer. Årsrevisionen udføres efter nogle helt klare retningslinjer. Der er taget 
udgangspunkt i de tællende scores, der ligger i dit scorearkiv. 
 
Årsrevisionen for 2012 medførte at du ikke blev reguleret. 
… eller 
Årsrevisionen for 2012 medførte at du blev reguleret op fra 21,7 til 23,7. 
… eller 
Årsrevisionen for 2012 medførte at du blev reguleret ned fra 7,6 til 6,6. 
… eller 
Da der er mindre end 4 tællende scores i dit scorearkiv for 2012 så ændrede dit handicap status til 
Handicap. Det betyder at der måske er enkelte turneringer, du ikke kan deltage i, før du igen opnår et 
EGA Handicap. Dette kan du nemt gøre ved at indlevere 3 tællende scores. De 3 tællende scores bør 
ligge inden for en periode på 6 uger. 
 
Klik her for at se hvordan årsrevisionen er foretaget for dig. 
 
Hvis du mener, at der er sket fejl i forbindelse med årsrevisionen skal du kontakte handicap-komiteen i 
Silkeborg Golf Club inden for 4 uger. 
 
Med venlig hilsen 
GolfBox 
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Hvis årsrevisionen er effektueret per automatik den 1. februar får alle klub-administratorer 

med rettigheder til ”Indberet Score” en besked. 

 

Beskeden indeholder et link til en side, der viser resultatet af årsrevisionen i den pågældende 

klub. Teksten i beskeden er følgende: 

 

Hvert år skal der foretages årsrevision af handicaps for alle aktive medlemmer. Årsrevision udføres for at 
sikre, at handicap stemmer overens med de scores, medlemmerne præsterer.  
 
I perioden fra 1. januar til og med 31. januar har klubberne haft mulighed for at kontrollere og justere 
årsrevisionen, inden den blev effektueret. Denne periode er nu udløbet. 
 
Årsrevisionen for 2012 er derfor blevet effektueret automatisk. 
 
Klik her for at se hvad resultatet af årsrevisionen blev. 
 
Med venlig hilsen 
GolfBox 

 

 

 
Indberettede scores i januar 

 

I perioden fra 1. januar til og med 31. januar er der ikke lukket for indberetning af scores for 

den nye sæson. 

 

Det betyder at spillerne kan selvindberette scores, samt at klubben også kan indberette scores 

enten ved direkte indtastning eller fra turneringer. 

 

Hvis der ligger indberettede scores i januar som ikke er godkendt, vil disse scores ikke komme 

i betragtning ved oprydning. De vil heller ikke blokere for en eventuel effektuering af 

årsrevisionen. 

 

På det tidspunkt hvor årsrevisionen effektueres vil årsrevisionen rent kronologisk placeres ind 

den 1. januar, hvilket medfører en automatisk genberegning af alle efterfølgende scores i 

januar. 

 

Ud fra den betragtning er det vigtigt, at klubben får effektueret årsrevisionen så hurtigt som 

muligt efter årsskiftet. 
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Årsrevision for medlemmer 

 

Medlemmerne får en ny knap nederst under deres scorearkiv. Knappen hedder ”Årsrevision”.  

 

 
 

Knappen vises ikke hvis medlemmet: 

- har over handicap 36. 

- har valgt aktuel klub, der ikke er vedkommendes hjemmeklub.  

    (gælder kun for lande der ikke kører dobbelt klubmedlemskab) 

- har valgt aktuel klub, der ikke er en GolfBox-klub. 

- har valgt aktuel klub i et land, der ikke laver årsrevision. 

 

Når man klikker på knappen vises en liste med de årsrevisioner, der findes på medlemmet. 

Nyeste årsrevision står øverst. Hver årsrevision står på hver sin linje med følgende indhold: 

 

 
 

Når man klikker på knappen til højre åbnes en ny side med detaljer omkring den pågældende 

årsrevision. 

 

Findes der ingen årsrevisioner vises teksten: ”Der er endnu ikke registreret nogle 

årsrevisioner.” 
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Detaljer vises i stil med dette: 

 

 
 

Under denne oversigt tilføjes følgende tekst: 

 

Beregningerne herover er lavet i overensstemmelse med reglerne i EGA Handicap System. 

Reglerne findes som PDF via dette link: http://www.ega-golf.ch/030000/documents/EGA-HCP-

System2012-2015-FINAL.pdf 

 

 

Hvis klubben manuelt har justeret årsrevisionen inden den blev effektueret vises ovenstående 

beregning ikke. I stedet vises blot selve handicapændringen, samt begrundelsen som klubben 

indtastede. 

 

 

  

http://www.ega-golf.ch/030000/documents/EGA-HCP-System2012-2015-FINAL.pdf
http://www.ega-golf.ch/030000/documents/EGA-HCP-System2012-2015-FINAL.pdf
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Årsrevision for administratorer 

 

Administratorer får et menupunkt under Indberet Score. 

Menupunktet hedder ”Årsrevision”. Administratorer med rettigheder 

til Indberet Score skal også som udgangspunkt have rettighed til 

Årsrevision, men Årsrevision skal dog være en separat rettighed. 

 

Det nye menupunkt viser en oversigt med resultatet af en 

årsrevision. 

 

Man kan vælge sæson i en dropdown. Mindste værdi i dropdown er 

2012 og går derefter op til indeværende år. Dvs. i 2013 vil der være 

mulighed for at vælge 2012 og 2013.  

 

Hvis dags dato ligger i 1. halvår vælges default den forrige sæson.  

Hvis dags dato ligger i 2. halvår vælges default den indeværende sæson. 

 

Eks. a: Den 14. januar 2013 vælges 2012. 

Eks. b: Den 19. december 2012 vælges 2012. 

 

 
 

 

Hvis den valgte sæson er lig med indeværende år vises denne besked: 

 

Årsrevision kan først ske efter årsskiftet. 

 
Umiddelbart efter årsskiftet kan man her kontrollere og justere årsrevisionen, inden den effektueres. 
Dette kan gøres frem til og med 31. januar, hvorefter effektuering af årsrevisionen sker automatisk. 
 
Indtil årsskiftet kan man her trække en liste over de medlemmer, der endnu ikke har registreret 4 
tællende scores i denne sæson. Klik på knappen LISTE. 

 

Når man klikker på knappen LISTE dannes en liste i Excel. Listen indeholder medlemsnummer, 

fulde navn, handicap og antal manglende scores.  

 

Klubben kan bruge denne liste til at minde spillerne om, at de skal huske at få registreret 

manglende scores. Det er op til klubben selv at sætte dette i gang. 
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Hvis den valgte sæson er lig med sidste år og årsrevision endnu ikke er effektueret vises 

denne besked: 

 

Årsrevisionen er endnu ikke effektueret.  

 
Frem til og med 31. januar kan årsrevisionen her kontrolleres. Der kan foretages manuelle justeringer, 
hvis der er behov for dette. Når årsrevisionen er klar til at blive effektueret trykkes på knappen 
GODKEND. 
 
Hvis årsrevisionen ikke er effektueret senest 31. januar bliver den automatisk effektueret den 1. februar. 

 

 

Hvis den valgte sæson er lig med sidste år og årsrevision er effektueret vises denne besked: 

 

Årsrevisionen er effektueret. 
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Både når årsrevisionen ikke er 

effektueret og er effektueret vises en 

oversigt i stil med dette. 

 

Alle forklaringer kan foldes ind og ud, så 

listen kan gøres mere overskuelig. Som 

udgangspunkt er alle forklaringer foldet 

ind, så listen er så kort som muligt. 

 

Ud for hvert punkt kan man klikke på 

knappen ”LISTE >”.  

 

Hvis antallet på et punkt er 0 er ”Liste”-

knappen disabled. 

 

 

”Liste”-knappen åbner en side med 

følgende informationer: 

 

- Overskrift med samme tekst som 

på oversigten 

- Forklaring med samme tekst som 

på oversigten 

 

Liste med følgende kolonner: 

- Medlemsnummer 

- Fulde navn 

- HCP før revision 

- HCP efter revision 

- Knap  

 

 

Når man klikker knappen ud for et 

medlem får man samme detaljerede 

oversigt, som det enkelte medlem kan se 

i sin egen profil. 

Specialregel DGU 2012 

 

For de spillere der i sæsonen har over 3 

scores, men under 8 scores siger EGA reglerne, at der skal hentes scores fra forrige sæson 

indtil der er i alt 8 scores at udføre revisionen på. DGU har dog gennem året informeret 

klubberne om, at der blot skulle indleveres 4 scorekort i 2012 for at kunne beholde sit EGA 

Handicap uden ændringer. 

 

Derfor har DGU besluttet at ved den første årsrevision for 2012 skal der ikke kigges tilbage i 

forrige sæson. I systemet indføres derfor en specialregel kun gældende for DGU’s klubber. Det 

betyder, at spillere der har over 3 scores men under 8 scores i sæsonen ikke skal reguleres. 

 

Den tredje liste i billedet herover kommer derfor til at have teksten: ”Antal med 7 eller færre 

scores i løbet af sæsonen”, og den tilhørende forklaring bliver: ”Har man ikke mindst 8 

tællende scores i løbet af denne sæson er der ikke grundlag nok for at foretage revision.” 

 

Ved årsrevision for 2013 fjernes denne specialregel igen. 
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Lås på ændringer i scorearkivet 

 

Ved årsrevision oprettes som tidligere nævnt en manuel regulering i scorearkivet.  

- Denne manuelle regulering kan ikke ændres.  

- Scores der ligger før den manuelle regulering kan heller ikke ændres.  

- Man kan heller ikke indberette scores, der kronologisk ligger før årsrevisionen. 

 

Ovenstående implementeres som en lås forskellige steder i systemet.  

 

Det gælder bl.a. ved  

- scoreindberetning fra portal 

- scoreindberetning fra touch 

- scoreindberetning fra turnering 

- scoreindberetning fra API 

- godkendelse af scores 

 

 

EGA Handicap 

 

Alle de medlemmer, der ikke har mindst 4 tællende scores ved årsrevisionen får ændret deres 

handicapstatus fra EGA Handicap til Handicap. Denne handicapstatus vil stå i databasen. 

 

Handicapstatus kan være enten EGA Handicap eller Handicap. Som udgangspunkt har alle 

medlemmer et EGA Handicap. 

 

Hvis handicappet er over 36 skal handicapstatus altid vises med teksten: ”Klubhandicap”. 

 

Handicapstatus skal vises følgende steder: 

- på medlemsprofilen i administrationen 

- på medlemsprofilen i unionsmodulet 

- på medlemmets egen medlemsprofil 

- øverst ved indberet score og manuel regulering, samt indberetning på touch 

- øverst på medlemmets scorearkiv 

- på udskrift af handicapbevis 

 

På handicapbeviset vises handicapstatus i parentes efter selve handicappet. Teksten er enten 

(EGA Handicap), (Handicap) eller (Club Handicap). 

Genetablering af EGA Handicap 

 

Et medlem uden EGA Handicap kan få genetableret dette ved at registrere 3 tællende scores. 

 

Hver gang et medlem uden EGA Handicap registrerer en tællende score skal vedkommende 

have en besked i GolfBox. 

 

Teksten i beskeden er følgende: 

 

Da der var mindre end 4 tællende scores i dit scorearkiv for 2012 så er din handicapstatus ændret til 
Handicap. Det betyder at der måske er enkelte turneringer du ikke kan deltage i, før du igen opnår et 
EGA Handicap. Dette kan du nemt gøre ved at indlevere 3 tællende scores. De 3 tællende scores bør 
ligge inden for en periode på 6 uger. 
 
Der er netop registreret en tællende score i dit scorearkiv. 
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Du mangler nu kun at registrere 2 tællende scores for igen at opnå et EGA Handicap. 
… eller 
Du mangler nu kun at registrere 1 tællende score for igen at opnå et EGA Handicap. 
… eller 
Dermed har du registreret de 3 tællende scores og din handicapstatus er igen EGA Handicap. 
 
Med venlig hilsen 
GolfBox 

 

 

I Danmark ændres reglerne for selvindberetning per 1. januar 2013. Det er nationalt bestemt 

af DGU’s handicapkomité at spillere i handicapkategori 1 ikke længere kan selvindberette 

scores. 

 

 

 

 

Klubbens medlemmer uden EGA Handicap 

 

Under scorearkiv tilføjes en knap kaldet ”Kun Handicap”, der kan vise en liste med de 

medlemmer, der står uden EGA Handicap. Listen skal kun indeholde de medlemmer der er 

aktive og har hjemmeklub i den pågældende klub. 

 

 

Listen skal have følgende kolonner: 

- Medlemsnummer 

- Fornavn 

- Efternavn 

- Handicap 

- Antal tællende scores registreret efter årsrevision 

- Knap  

 

Klikkes på knappen vises medlemmets scorearkiv. 
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Turneringstilmeldinger 

 

I turneringsbetingelserne under RESTRIKTIONER er der en indstilling til at styre om spillere 

med handicapstatus Handicap kan tælle med på resultatlister i den enkelte turnering. Som 

standard tillades dette. 

 

 

[ x ] Tillad spillere med Handicap at tælle med på resultatlister 

 

 

På hver tilmelding tilføjes en ny registrering kaldet Handicapstatus. Ved redigering af en 

tilmelding ligger denne registrering som en dropdown sammen med handicappet. 

 

Når funktionen ”Opdater Handicap” køres i turneringen vil spillerens handicapstatus også 

opdateres på samme måde som selve handicappet opdateres. 

 

I forbindelse med onlinetilmelding, quick-tilmelding og Excel-import skal der gives advarsel, på 

de tilmeldinger, der har handicapstatus Handicap. Advarslen skal dog kun gives, hvis 

turneringen ikke tillader disse spillere at tælle med på resultatlister. 

 

Hvis der i turneringen findes tilmeldinger fra medlemmer med handicapstatus Handicap vises 

disse på en liste på forsiden af menupunktet Tilmeldinger. Listen vises i samme stil som f.eks. 

Dispensationer. Denne liste vises uanset indstillingen under RESTRIKTIONER. 

 

 

 

CBA-beregning og handicapregulering 

 

Ifølge EGA-reglerne skal spillere uden handicapstatus EGA Handicap ikke tælles med i CBA-

beregningen.  

 

Alle scores er dog tællende og kan dermed være en af de 3 tællende scores et medlem 

registrerer for igen at opnå et EGA Handicap. 

 

CBA-beregningen ændres så den ikke medregner medlemmer uden handicapstatus EGA 

Handicap. I forbindelse med CBA-beregningen skrives teksten: ”x deltagere er ikke taget med i 

beregningen, da de ikke har et EGA Handicap.” 

 

CBA-beregningen påvirker dog stadig spillere uden handicapstatus EGA Handicap. 

 

 

 

Visning på resultatliste 

 

Hvis indstillingen under RESTRIKTIONER ikke tillader at spillere med handicapstatus Handicap 

skal tælle med på resultatlisten, så skal disse spillere sorteres fra. 

 

Spillerne skal dog fortsat vises på deltagerlister og startlister. 


