
 

 

 

Verv en venn 2014! 

La medlemmene rekruttere venner og kjente til klubben! 

Les også hva NGF tilbyr av markedsføring her 

http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/markedsforing/  

Forslag til program for en vervedag. 

Gode forberedelser er halve jobben. Hva ønsker klubben å oppnå med denne dagen? 

Det viktigste er å la deltagerne få en hyggelig opplevelse på deres klubb og bane og at de får med seg tilbud 

om kurs, medlemskap og annet som er greit å vite. 

Markedsføring kan gjøres generelt gjennom e-post til medlemmene. Inviter også lokalpressen til selve dagen 

og sørg for at noen i klubben tar bilder og skriver noen ord som lokalavisene kan benytte. Sistnevnte er ofte 

den sikreste måten å få noe inn i avisene på. 

Planlegg også tilbud om kurs og medlemskap som kan deles ut til de som kommer på vervedagen. 

Gjennom at medlemmene tar med seg venner og kjente og fungerer som guide på anlegget, vil 

forberedelsene for klubben begrense seg til å legge til rette for god informasjon og sørge for at det finnes 

tilgjengelig utstyr, områder hvor alle kan prøve seg, informasjon og enkel servering. Det bør også være mulig 

å gå rundt på banen – med eller uten kølle og ball. 

Her er noen forslag til hvordan klubben kan organisere dagen. 

 

Forberedelser 

Informasjon fra klubben.  

Kan være for eksempel 15 minutter hver hele time og bør innholde 

- Hensikten med dagen. 
- Presentasjon av klubbens representanter. 
- Litt om golfspillet og spillets idé, gleder og utfordringer. 
- Litt om klubben og anlegget. 
- Litt om kurstilbud og priser. 
- Litt om medlemskap. 
- Litt om sikkerhet. Hvor vi kan gå, hvor vi kan stå, hvor vi kan slå. 

 

Husk å la deltagerne skrive seg på en liste slik at de kan kontaktes etterpå. 

Husk også å ha noe trykket informasjon til utdeling. 

http://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/markedsforing/


 

 

 

 

 

Tilrettelegging på anlegget 

- Merke opp på puttinggreen, pitchområde og drivingrange. 

- Lage i stand en liten ”hinderløype” spesielt for barn hvor man bruker Barn & Golf utstyr og TriGolf 

køller og baller. 

- Sørge for tilgjengelig utstyr på de ulike treningsområdene. Golfkøller for herrer, damer, 

venstrehendte og barn. Baller, gjerne ulike typer som innebandy, skumball, golfball i plast og vanlige 

golfballer. 

- Kurver med baller eller polletter. 

- Starttider for å prøve seg på banen. 

 
Oppvisning 

Har klubben juniorer eller andre dyktige spillere som kan vise noen kunster? Triksing med ball, spesialslag 

eller annet? 

Enkel servering. 

- Sørge for kaffe/te/saft, vafler, boller, frukt eller lignende. 

Informasjon 

Avklaring i forkant med alle involverte (greenkeeper, pro, medhjelpere) og informasjon til medlemmene. 

 

Gjennomføring 

Informasjon fra klubben.  

Kan være for eksempel 15 minutter hver hele time. 

Guidet tur på anlegget sammen med ”ververen” / medlemmet. 

- Treningsområder; green, bunker, pitchområde, drivingrange 

- Klubbhuset 

- Banen 

 
Prøve selv 

Øvelser på treningsområdene, som skal være merket opp. Minst mulig instruksjon. Gjør det enkelt. Se og 

prøv! 

- Putting på puttinggreenen: Pendelbevegelse bakover og fremover. Oppmerking som til 

Treningskortet. 

- Chipping: Pendelbevegelse bakover og fremover. Oppmerking som til Treningskortet. 

- Pitching: Pendelbevegelse bakover og fremover, men med litt bøy i håndleddene. Gjerne over en 

hindring – tau, busk, bag, benk eller lignende. 



 

 

 

 

 

- Full sving på drivingrange eller øvelsesfelt: Gjerne ulike typer baller også her.  Sving køllen bakover 

gjennom å rotere slik at ryggen peker mot målet, sving igjennom, vekten over på venstre ben, 

magen mot målet. 

 

- Grep: Venstre hånd øverst (høyrehendt), køllen plasseres langt ut i fingrene. Du ser minst tre knoker 

når køllen er i posisjon. Venstre hånds tommel er plassert til høyre for grepets midtlinje.  

Høyre hånd oppå den venstre, tett inntil, og du ser én eller ingen knoke når køllen er i posisjon. 

Høyre hånds tommel er plassert godt til høyre for køllens midtlinje. 

 

- Oppstilling: Skulderbreddes avstand mellom bena og ballen midt mellom bena. 

Bøy fremover i hoften med rett rygg, løs opp litt i knærne, sving køllen bakover og fremover.  

 

Aktivitet tilrettelagt spesielt for barn 

Dette bør være aktivitet kombinert med barnepass mens de voksne får prøve seg. Ballonger, is og saft og 

kanskje utdeling av en liten Barn & Golf gjenstand (nøkkelring, hals, notatbok, matboks, pennal eller annet 

fra Idrettsbutikken) kan hjelpe på interessen. 

Spill 

La folk få prøve å spille ett eller flere korte hull. Bruk LOB-modellen (slå ut fra utslagsstedet, slå noen slag, 

løft opp ballen og legg den ned like utenfor greenen og fullfør hullet). 

Bygg opp en egen liten bane for de yngste. Bruk flagg/kjegler og ringer til greener, marker utslagsstedet med 

kjegler. Prøv å få variasjon gjennom å bruke terrenget. 

Konkurranse 

Legg til rette for en liten, enkel konkurranse der alle kan delta uansett ferdighetsnivå. Det kan være putting 

der alle som treffer fra en gitt avstand får en liten effekt – eller x kroner avslag på VTG-kurs. 

 

Oppfølging 

Oppfølging er viktig. Planlegg hvilke tiltak klubben skal gjennomføre, når og hvem som skal gjøre det. 

 

Lykke til!  

 

 


