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Årsrevisjon 
Løsningsbeskrivelse 

 

Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. 

 

Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne 

perioden muligheten til å kontrollere og eventuelt justere årsrevisjonen før den effektueres. 

Når klubben er fornøyd med revisjonen kan den effektueres umiddelbart. 

 

For de klubber, som ikke har utført årsrevisjonen innen perioden utløper, effektueres 

årsrevisjonen automatisk av systemet natt til 1.februar. 

 

Denne løsningsbeskrivelsen viser hva som vil skje sett både fra medlemmenes og klubbens 

ståsted. 

 

Flere steder i løsningsbeskrivelsen blir det sendt beskjeder. Generelt er det slik at dersom det 

sendes en beskjed internt i GolfBox, vil mottaker av beskjeden samtidig få tilsendt en e-post 

dersom vedkommende har huket av for dette i sin medlemsprofil. 
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Ikke godkjente scorekort 

 

Scorekort, innlevert av medlemmet selv, kan avvente enten markørs eller hjemmeklubbs 

godkjennelse. Før årsrevisjonen kan gjennomføres må alle disse scorekort være behandlet, 

enten i form av at de godkjennes eller slettes. 

 

3 uker før årsskifte sendes beskjeder ut til markører som ikke har godkjent et eller flere 

scorekort. Teksten i beskjeden er følgende: 

 

Du har ett eller flere scorekort, hvor du har vært markør, som venter på din godkjennelse. 
 
Klikk her for å se hvilke scorekort det gjelder. 
 
Vennlig hilsen 
GolfBox 

 

 

Samtidig sendes det også ut beskjeder til spillere, som har scorekort, som mangler å bli 

godkjent. Teksten i beskjeden er følgende: 

 

Du har ett eller flere scorekort  som venter på markør- eller klubb godkjennelse. 
 
Klikk her for å se hvilke scorekort det gjelder. 
 
Vennlig hilsen 
GolfBox 

 

 

2 uker før årsskifte sendes det en beskjed til administratorer i klubber som mangler å 

godkjenne scorekort. Teksten i beskjeden er følgende: 

 

Det  ligger ett eller flere scorekort som venter på klubb godkjennelse. 
 
Klikk her for å se hvilke scorekort det gjelder. 
 
Vennlig hilsen 
GolfBox 

 

Etter årsskifte åpnes det opp for at klubben kan kontrollere årsrevisjonen før den effektueres. 

 

Klubben kan ikke effektuere årsrevisjonen før alle ikke godkjente scorekort er behandlet, enten 

godkjent eller avvist og slettet. 
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Dersom årsrevisjonen effektueres automatisk den 1.februar gjøres det samtidig en opprydning 

i alle ikke godkjente scorer. Opprydningen betyr at ikke godkjente scorer blir slettet.  

 

Spilleren får deretter en beskjed om dette. Teksten i beskjeden er følgende: 

 

Du har innlevert et scorekort til godkjennelse. 
 
Scorekortet har følgende data: 

Dato: 10. november 2012 
Antall hull: 18 
Bane: Borregaard Golfklubb 
Utslagsted: Gul 
Poeng: 31 
Markør: Jesper Hansen 

 
Dette scorekortet har ligget til godkjennelse hos (klubben|markøren), men er ikke blitt ferdigbehandlet. 
I forbindelse med årsrevisjon slettes alle scorekort som ikke er ferdigbehandlet. 
 
Dersom du mener at det betyr at ditt handicap nå er galt, må du ta kontakt med handicap komitéen i din 
hjemmeklubb å forklare dem situasjonen. 
 
Vennlig hilsen 
GolfBox 

 

 

Kontroll og justering 

 

Umiddelbart etter årsskifte kan klubben gå inn å kontrollere årsrevisjonen før den effektueres. 

Dette er mulig å gjøre frem til 31.januar. 

Årsrevisjonen tar fatt i hver enkelt klubbs medlemmer og ser på medlemmenes scorearkiv. Ut 

fra gjeldende EGA regler i EGA Handicap System, gjøres det beregninger basert på 

scorearkivet til spilleren. 

Dersom klubben ønsker manuelt å justere resultatet av årsrevisjonen for et bestemt medlem, 

skal nytt resultat tastes inn sammen med en begrunnelse av justeringen. Begrunnelsen vil 

sees av medlemmet når årsrevisjonen effektueres. 

Når klubben har kontrollert, og eventuelt justert noen resultater, kan årsrevisjonen effektueres 

ved å trykke på en knapp. 
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Effektuering av årsrevisjon 

 

Når årsrevisjonen effektueres får alle medlemmene en «manuell regulering» i sitt scorearkiv. 

Denne manuelle reguleringen består av teksten «Årsrevisjon 2012» og medlemmets handicap. 

Både medlemmer med og uten regulering av sitt handicap får denne spesielle manuelle 

reguleringen. Datoen på reguleringen blir 1.januar 2013. 

Dersom klubben foretar en manuell justering av revisjonen, vil begrunnelsen som blir skrevet 

også stå på den manuelle reguleringen. 

Alle medlemmer får en beskjed i GolfBox, hvor resultatet av deres årsrevisjon er beskrevet. I 

beskjeden vil det være en link til en side som viser mer detaljert beskrivelse av beregningen 

som ligger bak årsrevisjonen. Teksten i beskjeden er følgende: 

Hvert år skal det foretas årsrevisjon av ditt handicap for å sikre at ditt handicap stemmer overens med 
de scorer du innleverer. Årsrevisjonen utføres etter noen helt klare retningslinjer. Det er tatt 
utgangspunkt i de tellende scorer som ligger i ditt scorearkiv. 
 
Årsrevisjonen for 2012 medførte at du ikke ble regulert. 
… eller 
Årsrevisjonen for 2012 medførte at du ble regulert opp fra 21,7 til 23,7. 
… eller 
Årsrevisjonen for 2012 medførte at du ble regulert ned fra 7,6 til 6,6. 
… eller 
Da det er mindre end 4 tellende scorer i ditt scorearkiv for 2012 har din handicap status blitt endret til 
EGA Handicap. Det betyr at det kanskje er enkelte turneringer du ikke kan delta i før du igjen oppnår et 
EGA Turneringshandicap. Dette kan du enkelt gjøre ved å innlevere 3 tellende scorer. De 3 tellende 
scorene bør ligge innenfor en periode på 6 uker. 
 
Klikk her for å se hvordan årsrevisjonen er foretatt for deg. 
 
Dersom du mener at der er skjedd en feil i forbindelse med årsrevisjonen, skal du kontakte handicap 
komitéen i Borregaard Golfklubb innen 4 uker. 
 
Vennlig hilsen 
GolfBox 
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Dersom årsrevisjonen effektueres automatisk den 1.februar får alle klubbadministratorer, med 

rettigheter til «Innlever Score», en beskjed. 

 

I beskjeden vil det være en link som viser resultatet av årsrevisjonen til gjeldende klubb. 

Teksten i beskjeden er følgende: 

 

Hvert år skal det foretas årsrevisjon av alle aktive medlemmers handicap. Årsrevisjon utføres for å sikre 
at handicap stemmer overens med de scorer medlemmene innleverer.  
 
I perioden fra 1. januar til og med 31. januar har klubbene hatt mulighet til å kontrollere og justere 
årsrevisjonen, innen den ble effektuert. Denne periode er nå avsluttet. 
 
Årsrevisjonen for 2012 er derfor blitt effektuert automatisk. 
 
Klikk her for å se resultatet av årsrevisjonen. 
 
Vennlig hilsen 
GolfBox 

 

 

Innlevere scorer i januar 

 

I perioden fra 1.januar til og meg 31.januar er det ikke stengt for innlevering av scorer i den 

nye sesongen. 

Det betyr at spillerne selv kan innlevere score, og klubben kan innlevere score for spiller enten 

ved direkte innlevering eller fra turneringer. 

Dersom det ligger innleveringer i januar som ikke er godkjent, vil disse scorene være med i 

opprydningen som gjøres. De vil heller ikke blokkere for eventuell effektuering av årsrevisjon. 

På det tidspunktet årsrevisjonen effektueres vil årsrevisjonen, rent kronologisk, plasseres den 

1.januar. Dette medfører at alle scorere innlevert etter 1.januar vil ble gjenberegnet i forhold 

til resultatet i årsrevisjonen. 

Med dette tatt i betrakting er det derfor viktig at klubben får effektuert årsrevisjonen så raskt 

som mulig etter årsskifte. 
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Årsrevisjon for medlemmer 

 

Medlemmene vil får en ny knapp i bunn på deres scorearkiv. Knappen heter «Årsrevisjon» 

 

Knappen vises ikke dersom medlemmet: 

- har over 36 i handicap 

- har valgt klubb som ikke er vedkommendes hjemmeklubb. (gjelder kun for land som 

ikke kjører dobbelt klubbmedlemskap) 

- har valgt klubb som ikke er en GolfBox klubb 

- har valgt klubb i et land som ikke utfører årsrevisjon 

 

Når man klikker på knappen vises en liste over de årsrevisjonen uført på medlemmet. Siste 

årsrevisjon står øverst. Hver årsrevisjon står på en egen linje med følgende innhold: 

 

 

Når man klikker på knappen til høyre åpnes en ny side ned detaljer om den gjeldende 

årsrevisjonen. 

 

Dersom det ikke finnes noen årsrevisjon vises teksten «Det er ikke registrert noen 

årsrevisjoner» 
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Detaljer vil bli vist noenlunde som dette:  

 

Under denne oversikten kommer følgende tekst: 

 

Beregningen over er laget i overenstemmelse med reglene i EGA Handicap System. Reglene 

kan du se via en PDF her: http://www.ega-golf.ch/030000/documents/EGA-HCP-System2012-

2015-FINAL.pdf 

 

Dersom klubben har manuelt justert årsrevisjonen innen den ble effektuert vises ikke 

oversikten over. Isteden vises selve handicapendringen samt begrunnelsen som klubben har 

skrevet. 

  

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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Årsrevisjon for administratorer 

 
Administratorer har i dag et menypunkt under Innlever score kalt «Årsrevisjon». Dette 

menypunktet vil nå få sin egen rettighet, og kommer til å vise noe annet enn hva det gjør i 

dag. Alle administratorer med rettighet til Innlever score får også som utgangspunkt rettighet 

til Årsrevisjon. 

 

Det nye menypunktet viser en oversikt med resultatet av en årsrevisjon. 

 

Det er mulig å velge sesong i en nedtrekkmeny. Minste verdi i menyen er 2012 og går deretter 

opp til inneværende år. Det vil si i 2013 er det mulighet for å velge 2012 og 2013. 

 

Dersom dags dato ligger i 1.halvår velges forrige sesong som standard. 

Dersom dags dato ligger i 2.halvår velges inneværende sesong som standard. 

 

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

Eks. b: Den 19.desember 2012 velges 2012. 

 

 

 

Dersom valgt sesong er lik inneværende sesong vises denne beskjeden: 

 

Årsrevisjon kan først skje etter årsskifte 

Umiddelbart etter årsskiftet kan man her kontrollere og justere årsrevisjonen innen den effektueres. 

Dette kan gjøres frem til og med 31. januar, deretter skjer effektuering av årsrevisjonen automatisk. 

Frem til årsskiftet kan man her ta ut en liste over de medlemmer som ikke har registrert 4 tellende 

scores denne sesongen. Klikk på knappen LISTE. 

 

Når man klikker på knappen LISTE lages en liste i Excel. Listen inneholder medlemsnummer, 

fullt navn, handicap og antall manglende scorer. 

 

Klubben kan benytte seg av denne listen til å minne spillerne på at de skal huske å få 

registrert eventuelt manglende scorer. Dette er i så fall opp til klubben om de ønsker å gjøre. 
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Dersom valgt sesong er lik siste år og årsrevisjon enda ikke er effektuert vises denne 

beskjeden: 

 

Årsrevisjonen er ikke effektuert.  

Frem til og med 31. januar kan årsrevisjonen kontrolleres her. Det kan gjøres manuelle justeringer, 

dersom det er behov for dette. Når årsrevisjonen er klar til å bli effektuert skal det trykkes på knappen 

GODKJEND. 

Dersom årsrevisjonen ikke er effektuert senest 31. januar, blir den automatisk effektuert den 1. februar. 

 

Dersom valgt sesong er lik siste og årsrevisjon er effektuert vises denne beskjeden: 

 

Årsrevisjonen er effektuert. 

 

Både når årsrevisjonen er effektuert og ikke 

effektuert vises en liste omtrent som dette. 

  
Alle forklaringer kan gjemmes og vises for å 

gjøre listen mer oversiktlig. Som standard 

er alle forklaringer gjemt slik at listen er så 

kort som mulig. 

 

Utenfor hvert punkt kan man klikke på 

knappen «Liste>». 

 

Dersom antallet på et punkt er 0 er «Liste» 

knappen deaktivert. 

 

«Liste» knappen åpner en side med 

følgende informasjon: 

 

- Overskrift med same tekst som 

oversikten 

- Forklaring med samme tekst som 

oversikten 

 

Liste med følgende kolonner: 

 

- Medlemsnummer 

- Fullt navn 

- HCP før revisjon 

- HCP etter Revisjon 

- Knapp 

 

Når man klikker på knappen ved siden av et 

medlem får man samme detaljert oversikt 

som det enkelte medlem kan se i sin egen 

profil.  
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Lås på endringer i scorearkivet 

 

Ved årsrevisjon opprettes som tidligere nevnt en manuell regulering i scorearkivet. 

- Denne manuelle reguleringen kan ikke endres 

- Scorer som ligger før den manuelle reguleringen, kan ikke endres 

- Det er ikke mulig å levere inn score som kronologisk ligger før årsrevisjonen. 

 

Dette implementeres som en lås flere steder i systemet. 

 

Dette gjelder blant annet: 

- scoreinnlevering fra portal 

- scoreinnlevering fra touch 

- scoreinnlevering fra turnering 

- scoreinnlevering fra API 

- godkjennelse av scorere 

 

 

EGA Turneringshandicap 

 

Alle medlemmer som ikke har minst 4 handicaptellende scorer ved årsrevisjonen får endret 

handicapstatus fra EGA Turneringshandicap til EGA Handicap. Denne handicapstatusen vil stå i 

databasen. 

 

Handicapstatus kan enten være EGA Turneringshandicap eller EGA Handicap. Som 

utgangspunkt har alle medlemmer et EGA Turneringshandicap. 

 

Dersom handicapet er over 36 vil handicapstatus alltid vises med teksten: «Klubbhandicap». 

 

Handicapstatus vil vises på følgende steder: 

- på medlemsprofilen i administrasjonen 

- på medlemsprofilen i forbundsmodulen 

- på medlemmets egen medlemsprofil 

- øverst ved innlevering av score og manuell regulering, og på innlevering på touch 

- øverst på medlemmets scorearkiv 

- på utskrift av handicapbevis 

 

På handicapbeviset vises handicapstatus i parentes etter selve handicapet. Teksten er enten 

(Active) eller (Inactive). Dette følger de betegnelser som er angitt i den engelske utgaven av 

EGA reglene. 
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Gjenetablering av EGA Turneringshandicap 

 

Et medlem uten EGA Turneringshandicap kan få gjenetablert dette ved å registrere 3 tellende 

scorer. 

 

For spillere i handicapkategori 1 skal disse 3 tellende scorene være fra turneringer, da disse 

spillerne ikke kan reguleres i selskapsrunder. 

 

Hver gang et medlem uten EGA Turneringshandicap registrerer en tellende score, vil 

vedkommende få en beskjed i GolfBox. 

 

Teksten i beskjeden er følgende: 

 

Siden det var mindre en 4 tellende scorer i ditt scorearkiv for 2012 er din handicapstatus endret til EGA 
Handicap. Det betyr at det er enkelte turneringer du ikke kan delta i før du igjen får et EGA 
Turneringshandicap. Dette kan du enket gjøre ved å innlevere 3 tellende scorer.  De 3 tellende scorene 
bør ligge innenfor en 6 ukers periode.  
 
Det er nettopp registrert en tellende score i ditt scorearkiv. 
 
Du mangler nå kun å registrere 2 tellende scorer for igjen å oppnå et EGA Turneringshandicap. 
… eller 
Du mangler nå kun å registrere 1 tellende score for igjen å oppnå et EGA Turneringshandicap. 
… eller 
Du har nå registeret 3 tellende scorer og din handicapstatus er igjen EGA Turneringshandicap. 
 
Vennlig hilsen 
GolfBox 

 

 

 

Klubbens medlemmer uten EGA Turneringshandicap 

 

Under scorearkivet legges det til en knapp kalt «Kun EGA Handicap». Denne viser en liste over 

medlemmer som står uten EGA Turneringshandicap. Listen vil kun inneholde medlemmer med 

hjemmeklubb i gjeldende klubb. 

 

 
 

Listen vil ha følgende kolonner: 

- Medlemsnummer 

- Fornavn 

- Etternavn 

- Handicap 

- Antall tellende scorer registrert etter årsrevisjon 

- Knapp  

 

 

Dersom det klikkes på knappen vises medlemmets scorearkiv. 
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Turneringspåmeldinger 

 

I turneringsbetingelsene under RESTRIKSJONER er det en innstilling for å styre om spillere 

med handicapstatus EGA Handicap kan telle med på resultatlister i den enkelte turnering. 

Dette tillates som standard. 

 

[ x ] Tillat spillere med EGA Handicap å telle med på resultatlister 

 

På hver påmelding legges det til en ny registrering kalt Handicapstatus. Denne ligger som en 

nedtrekkmeny sammen med handicap ved redigering av en påmelding. 

 

Når funksjonen «Hent Handicap» benyttes i turneringen vi spillerens handicapstatus også 

oppdateres på sammen måte som handicapet oppdateres. 

 

I forbindelse med online påmelding, quick påmelding og Excel import vil det bli gitt advarsel, 

på de påmeldinger, som har handicapstatus EGA Handicap. Advarselen vil kun vises dersom 

turneringen ikke tillater at disse spillerne teller med på resultatlister. 

 

Dersom det i turneringen er påmeldinger fra spillere med handicapstatus EGA Handicap, vil 

disse vises på en liste på forsiden av menypunktet Påmeldinger. Listen vises på samme måte 

som f.eks. dispensasjoner. Denne listen vises uavhengig av innstillingene i RESTRIKSJONER. 

 

CBA beregning og handicapregulering 

 
I følge EGA reglene skal spillere uten handicapstatus EGA Turneringshandicap ikke telle med i 

CBA beregningen. 

 

Alle scorer er allikevel tellende og kan være en av de 3 tellende scorer et medlem registrerer 

for og igjen oppnå et EGA Turneringshandicap. 

 

CBA beregningen blir endret slik at den ikke tar med medlemmet uten handicapstatus EGA 

Turneringshandicap. I forbindelse med CBA beregningen skrives teksten «x deltakere er ikke 

tatt med i beregningen, da de ikke har et EGA Turneringshandicap». 

 

CBA beregningen påvirker allikevel spillere uten handicapstatus EGA Turneringshandicap ved 

handicapoppdatering etter turneringen. 

 

Visning på resultatliste 

 
Dersom innstillingen under RESTRIKSJONER ikke tillater at spillere med handicapstatus EGA 

Handicap skal telle med på resultatlisten, vil disse spillerne bli sortert bort. 

 

Spillerne vil fortsatt vises på deltakerlister og startlister. 


