
IVARETAKELSE

Egen tid på banen for nybegynnere - oppsett i GolfBox



Velkommen til webinar

med

Lise 
Bjørnstad

Kristin Julie 
Klæboe



AGENDA

❑ Ivaretakelse |  Lise

❑ Opprettelse av bookingregel for nybegynnere | Kristin



Ivaretakelse 

2018:

❑Hva mener golfspilleren er det viktigste for å utvikle golfsporten framover

❑Hva motiverer golferen til å drive med golf

❑Hvor mange er det som ikke spiller noen rene 9 eller 18 hullsrunder

2018-2020:

❑Utvikling i antall medlemskap

❑Antall bookede runder pr. 31. mai

❑Hvor mange er det i 2020 som ikke spiller noen rene 9 eller 18 hullsrunder?

Ivaretakelse tiltak:

❑ De gode eksemplene fra klubbene

❑ Ivaretakelse 2020 – Bli sett

❑Opprettelse av bookingregler for nybegynnere



Ivaretakelse 

Hva mener golfspilleren- hvilke faktorer er de viktigste for å utvikle golfsporten 
framover, kartlegging  fra 2018

❑Øke antall unge medlemmer i golfen (barn og unge tom 19 år)

❑Bedre ivaretakelse av medlemmer



Ivaretakelse

❑Ha det moro

❑Det sosiale; være sammen med 
andre

❑Være samme med venner

Hva mener golfspilleren- hvor viktig er følgende faktorer for at du driver med 
golf, kartlegging fra 2018



Ivaretakelse

Hvor mange rene 9-hullsrunder spiller du vanligvis i Norge i løpet av et år? 

❑51% av kvinnene og 41 % av mennene spiller 11 rene 9-hullsrunder eller fler.  

❑9% av begge kjønn spiller ingen 9-hullsrunder i Norge i løpet av et år. 

Hvor mange rene 18-hullsrunder spiller du vanligvis i Norge i løpet av et år? 

❑47% av kvinnene og 51% av mennene spiller 11 rene 18-hullsrunder eller fler.

❑13% av kvinnene og 7% av mennene spiller ingen rene 18-hullsrunder. 



Ivaretakelse

Antall medlemskap pr. 31. mai

❑2018: 95 762  

❑2019: 93 186 (-2,7 %) 

❑2020: 98 617 (5,8 %) 

Antall bookede runder pr. 31. mai

❑2018: 179 440 

❑2019: 248 998 

❑2020: 528 684 

Hvor mange av klubbens medlemmer er det som i 2020 ikke har spilt noen rene 9 eller 18 
hullsrunder?



Ivaretakelse- tiltak
De gode eksemplene fra golfklubbene

❑Få gode innspill til tiltak fra andre klubber og send inn egne 
bidrag.

Ivaretakelse 2020 – Bli sett.  En måte å kommunisere på for å ta 
vare på nye golfere.

❑Nye golfspillere (VTG): «Fra nybegynner til golfspiller»

❑Nye medlemmer: «Fra ny i klubben til trygg i klubben»

Følg med på info fra NGF om webinarer og informasjon som 
kommer!

Opprettelse av bookingregler for nybegynnere

https://www.golfforbundet.no/klubb/organisasjon/klubbeksempler/




Takk for deltagelsen!



GOLFBOX SUPPORT

E-post: info@golfbox.no
Telefon: 69 15 69 69

Dansk support: +45 2173 4000

Åpningstider 

Sesong, fra 1. mars
Hverdager: 08:00 – 21:00
Helg: 09:00 – 16:00

Kristin J Klæboe
Support- og utdanningskonsulent for GolfBox


