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Tall og fakta 

• 103 345 medlemmer 

• 15 750 nye fra 1.1.20

Ulike typer medlemmer 

• Nye golfspillere (VTG)

• Nye medlemmer (fra andre golfklubber)

• Tidligere medlemmer

• Endret medlemskategori



Tall og fakta 

• Stor andel 25 – 35 år. 

• Størst andel menn

• 14% kvinner



Så mange som mulig videre!



Hvordan få så mange som mulig 
videre?

• Oppleve å bli sett

• Ivaretatt

• Klubben: kontakt med medlemmene 

• Synliggjøre tilbud mot målgruppen

• Bli kjent med klubben og de som jobber der



9 av 10 nybegynnere 
blir borte

i løpet av to år 





I tillegg vet vi fra GIS at 
tilfredsheten til ”nye i klubben”,

er veldig lav! 



Det betyr at vi har to målgrupper 
med utfordringer:

Nye i golfen  

Nye i klubben



og…

de to målgruppene har litt forskjellig 
informasjonsbehov



De trenger å bli tatt vare på 
av sine klubber

Men felles for begge grupper: 



Hva kan NGF bidra med for å 
hjelpe klubbene 

slik at flere nybegynnere og nye i 
klubben blir mer fornøyde der de er?



Vi har  i løsningen fra oss tatt hensyn 
til at klubbene nå har veldig mye å 

gjøre 

Det må være relativt enkelt å ta i 
bruk løsningen



Vi må automatisere prosessen 
med å følge opp! 



Hvordan automatisere 
prosessen!



Lage en ferdig mal …

som tar relativt kort tid for klubbene 
å lage til sin



Bruke Loopify



To forskjellige 
automatiseringsprosesser 



Et løp mot VTG 

Fra nybegynner til golfspiller



Et løp mot nye i klubben

Fra ny i klubben – til trygg i klubben



Den automatiserte løsningen 

mot VTG 



Dagen etter VTG kurs



De som har vært på kurs legges 
inn i løsningen



Automatisert dialog settes i gang



1. Velkommen til golf
2. Dette har du kjøpt
3. Hvordan bestille tid på banen
4. Gratis trening og spill 
5. Mange tror det er lett å spille golf
6. Kom deg ut og spill
7. Hovedtrener
8. Tips til banespill
9. Treningstips
10.Har du truffet disse noen gang?
11.Hva trenger man av utstyr egentlig
12. Banesjef
13. Kafé
14. Det er mange måter å spille golf på





Frekvensen er i utgangspunktet 
hver 4 dag

Kan tilpasset hver enkelt klubb





Daglig leder oppfordres til å ta 
kontakt

Personlig ønske velkommen til 
klubben.

Lagt opp til sms fra systemet til DL









Administrasjonsansvarlig 
oppfordres til å ta kontakt











Trener oppfordres til å ta kontakt

Gi bort en pro time











Proshop oppfordres til å ta 
kontakt

Gi bort en liten gave + oppfordre til å 
for eksempel å gå igjennom baggen







Kafé oppfordres til å ta kontakt

Gi bort en kaffe og vaffel





Den manuelle løsningen



Kortversjon av automatisk 



Wordbasert



Klubben tar selv ansvar for å 
sende ut



Klubben tilpasser wordmalen



De nye i klubben? 

Hva med målgruppen



Dette er det automatiserte løpet 
mot dem



1. Velkommen til  oss
2. Samarbeid med andre golfklubber
3. Jeg er hovedtrener i klubben
4. Mange tror det er lett å spille golf
5. Hvordan fungerer golfbox
6. Hva tenker vi rundt trening i klubben
7. Jeg er klubbsekretær 
8. Hvordan fungerer de faste ukentlige turneringene
9. Velkommen til oss i proshoppen
10.Hvordan skal du bli bedre i golf - egentrening 
11.Turneringer i helgene - en kilde til godt samhold! 
12.Det finnes mange rare folk som spiller golf
13.Hvorfor blir banen så fin? 
14.Det er mange måter å spille golf på. 
15.Hvem er hvem i klubben: Café



Her har vi også laget et manuelt 
løp

5 kommunikasjonselementer 



Kostnader

• Den automatiserte løsningen koster: 

• Kr. 842 pr mnd (eks mva)

• Kr. 2500 i oppstart (eks mva)

• Den manuelle løsningen er gratis 



Nå får dere den automatiserte 
løsningen på mail

VTG flow



Manuell løsning
- Mal i word på 5 

kommunikasjonselementer
- Klubben må tilpasse med logo, 

bilde og justere tekster.
- Hente ut medlemsliste fra GB 

eller deltakerliste fra VTG 
kursene.

- Sende ut med en 
Frekvens/flow med en ukes 
mellomrom. 

- Følges opp 5 uker
- Ingen kostnad

Automatisk løsning ved bruk av 
Loopify*
- Mal på 15 

kommunikasjonselementer
- Klubben må tilpasse med logo, 

bilde og justere tekster.
- Klubben må legge inn 

deltakerne i Loopify.
- Utsendelse skjer automatisk
- Frekvens/flow – varierer 

mellom 3 og 5 dager.
- Oppstartskostnad og 

lisenskostnad påløper

* 6 klubber benytter denne løsningen i dag.



Er du interessert i denne løsning? 

https://www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=E98ANT4J

U2CN

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=E98ANT4JU2CN


Spørsmål

katehege.nielsen@golfforbundet.no


