
            

Behersker du data og vil bli med på NSG-laget ? 
NSG har en omfattende turneringsvirksomhet som krever et betydelig for og etterarbeid.  

Golfbox er et viktig hjelpemiddel for å raskt og sikkert få ut resultatene fra de ulike turneringene, 

men det skal i tillegg føres mange samlelister (Order of Merit). Disse listene danner grunnlag for 

klassevis OOM og uttak til EM og landskamper. Totalt føres det 16 nasjonale OOM-lister i tillegg til 

ulike regionlister som også skal føres av NSG. Det ble i 2018 gjennomført vel 8.000 runder i NSG 

Classic Tour og i tillegg kommer resultater fra andre turneringer som skal inn på OOM-listene. 

Listeføringen har i stor grad blitt ført manuelt av turneringskoordinatorene i NSG, men det ble i 2018 

gjennomført et pilotprosjekt med bruk av databaserte rutiner for denne føringen. Løsningen er 

utviklet av Helge Wangen som har bred erfaring med programutvikling. Produksjonsopplegget er 

testet med godt resultat i årets sesong. 

NSG har stort trykk fra medlemmene om å få tilgang til oppdaterte OOM-lister og vi hadde som 

målsetting i 2018 å oppdatere alle listene en gang pr uke. Selv om deler av arbeidet er effektivisert 

ved bruk av dataverktøy, er det fortsatt behov for en del manuelle kontroller.  

NSG planlegger å benytte den nyutviklede løsningen til føring av flest mulig lister i 2019. For ikke 

være så sårbar er vi avhengig av at vi har minst to personer som kan bruke løsningen som nå er 

utviklet. Vi trenger derfor å styrke laget av turneringskoordinatorer som har tilstrekkelig kompetanse 

til å håndtere dataprogrammene som benyttes i dette arbeidet. 

Løsningen baserer seg på bruk av regneark (Excel) og database (Access).  Hvis du har kompetanse på 

bruk av disse verktøyene og vil bidra til NSG-medlemmene kan glede seg over ferske OOM-lister, 

håper jeg du vil ta kontakt med oss. Tips gjerne noen du kjenner som du mener kan klare denne 

oppgaven. 

Mye av arbeidet i NSG er basert på frivillighet, men turneringskoordinatorene får en godtgjørelse 

etter fastsatte satser. Du vil kanskje ikke bli rik av denne innsatsen, men du vil gi et viktig bidrag til 

golfgleden som NSG ønsker å gi sine medlemmer. 

Kontaktpersoner: 
Spørsmål om den tekniske løsningen og forventede kvalifikasjoner: 
Helge Wangen. Mail: helge@wangenconsult.no   Tlf 911 08 931 

Administrative spørsmål: 
Espen Olafsen, espen@seniorgolf.no 
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