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Introduksjon

 Hvem er jeg?

 Matthias Gullberg – Daglig leder Asker GK

 Interesse for golfutvikling – damegolf

 Prosjektleder EGP – bra resultat

 Medlem i Faggruppen kvinneutvikling på NGF

 Hvem er Asker GK

 Stor klubb 1400 medlemmer, omsetter 11 millioner uten proshop og restaurant

 Planlegger simulatorsenter 

 En tidligere damesatsing – Ketil Heggem



Hvorfor i alle dager gjør vi dette?

 Bedre klima på klubben – Sterkere varemerke

 Enkelt når man kan se forbedringspotensial

 Potensial for flere medlemmer – større inntekter

 Asker GK har 347 damemedlemmer



Hva var planen for 2016

 Øke aktivitet og rekruttere flere dame-medlemmer

 VTG – for kun damer

 Stor dameturnering – nettverking

 Synliggjøring med reklamekampanje

 Bedre tilbud på trening og spill – mulighet for spill med andre 
damer

 Fastsatte tider på banen for kun damer

 Tilpasning av banen 

 Tribaling og inkludering



Litt om Asker GK sin damegruppa

 Asker GK har en fantastisk damegruppa

 Høsttur / Vårtur

 Spill hele året – sommer og simulator

 Aktivitetskvelder - regelkveld



Kommunikasjon - tydelighet

 Faste treninger – hver uke !

 Faste spilletider for damer - Hver uke !

Men iblant går det ikke som planlagt



Dame VTG

Hva gikk feil?



Alle optikere har briller

Hvordan komme over         

terskelen?

Etablerte sosiale grupper

21 nye medlemmer!



Dame Scramble

 Spillform

 Gi litt mere!

 Nettverk

 Ufarlig



Anlegget

Tee steder 

39? 33?

Toaletter

Klubbhus



Resultater

 Stor økning av aktivitet på spill. Antall runder og damedager

 Fullbookede treninger 

 Økede antall damemedlemmer 

60 innmeldinger der 50% var under 40år!



Liten oppsummering 

 Damer er en stor del av golfen. En del vi ikke kan miste.

 Damer er en gruppe man lett kan utvikle –

We have the Technology

 Golf er en fantastisk sport for damer – men det er ikke sikkert 
at dagens golfklubber og golfanlegg passer bra for damer



Asker golfklubb


