
Golfspilleren i Sentrum

Hvordan kan man bruke verktøyet?



NÅ 

MÅL

NÅ



Hvem bruker ikke undersøkelsen? 



To tall som er viktig å kunne

• Ambassadørscore/ tilfredshet 

• Hvordan vurdere serviceområder



Hvordan måles tilfredshet?



Det er kun dette ene spørsmålet som gir grunnlaget 
for tilfredsheten



Hvordan måles tilfredshet/ ambassadørscore?
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Hvordan måles tilfredshet?

1 6 7 8 9 102 3 4 5

-100

Hvis hele medlemsmassen hadde svart et sted 
mellom 1 – 6 hadde det vært en score på - 100



Hvordan måles tilfredshet?

1 6 7 8 9 102 3 4 5

0

Hvis hele medlemsmassen hadde svart et sted 
mellom 7 – 8 hadde det vært en score på 0



Hvordan måles tilfredshet?

1 6 7 8 9 102 3 4 5

+ 100

Hvis hele medlemsmassen hadde svart et sted 
mellom 9 – 10 hadde det vært en score på + 100



Tilfredshet medlemmer i golf-Norge 2022

1 6 7 8 9 102 3 4 5

13 33 54

13% har svart mellom 1 - 6
33% har svart mellom 7 - 8

54% har svart mellom 9 - 10



54 13 = 41



Hva er golf-Norge sitt mål innen utgangen av 2023?

50



Tilfredshet 

80   <->  100 Fremragende Terningkast 6

55   <->    80 Meget bra Terningkast 5

40   <->   55 Bra Terningkast 4

0     <->   40 Gjennomsnittlig Terningkast 3

-20  <->    0 Mindre bra Terningkast 2

-100 <->  -20 Store utfordringer Terningkast 1



NÅ 

MÅL

NÅ



Oppskrift: 

1. Analyse – Nå situasjon 

2. Hvor ønsker klubben å være etter neste sesong

3. Hvilke tiltak er det man trenger å gjøre for å komme til ønsket 
tilstand? 



Analysen: 

Definere NÅ situasjonen



En helt tilfeldig golfklubb i Norge



Hvilke innsikter? 
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Innsikter: 

• Tilfredshet 43 versus 41 i snitt 

• Nr. 36 av 68 klubber 

• Minst tilfreds 20 – 30: score 21 (39 av 68 klubber)

• Lite tilfreds 31 – 50: score 30 (35 av 68 klubber) 





Innsikter: 

• Tilfredshet 43 versus 41 i snitt 

• Nr. 36 av 68 klubber 

• Minst tilfreds 20 – 30: score 21 (39 av 68 klubber)

• Lite tilfreds 31 – 50: score 30 (35 av 68 klubber) 

• Lav tilfredshet år 2 som medlem





Hvilke områder vil påvirke tilfredsheten mest? 



Service og opplevelser 

Priser og produkter 

Klubbens sosiale miljø





1. Starttider og flyt på banen (service og opplevelse)

2. Toalettforholdene på banen (service og opplevelse)

3. Valuta for pengene (Priser og produkter)

4. For mange turneringer (klubbens sosiale miljø)

5. Vanskelig å komme inn i en sosial grupper hvis man ønsker det 
(klubbens sosiale miljø) 

6. Styret (ledelse og informasjon) 



Hvor ønsker vi å være etter sesongen 2023? 



MÅL



MÅL:15. OKTOBER 2023



Overordnet tilfredshet 

Fra 43  - ....



Tilfredsheten 20 – 30 åringer segmentet

Fra 21 - ....



Tilfredsheten 31 – 50 åringer 

Fra 30  - ...



Tilfredsheten år 2 man er medlem

Fra 20 -



TILTAK



Tiltak: 

Overordnet tilfredshet 



Forslag: Overordnet tilfredshet 

• Kutte ned på antall turneringer på ukedager. Alle ukedagsturneringer spilles kun annenhver uke. 

• Starttiden kl. 1500, 1530, 1600, 1630, 1700, 1730 osv kan kun bookes 4 timer i forveien

• Ansette en banevert. Jobber hverdager fra kl. 1500 – 2100 (man – tors) pluss lør, søn kl. 0800  -
1500. 

• Begrense antallet med fritt spill i medlemskapet til 1300 medlemmer, resten greenfee 
medlemskap. 

• Alltid video etter hvert styremøte med oppsummering fra styret. 

• Plassere ut to HIBAS toaletter på banen. 

• Jobbe med hele medlemsmassen, slik at medlemmer hilser på hverandre når de er på klubben. 



Tiltak: 

Tilfredshet 20 – 30 år



Tilfredshet 20 – 30 år

• Finne bjellesau i alderssegmenetet

• Lage en egen 20  - 30 års komite

• La de få lage golfen i sitt eget bilde. 



Tiltak:

Tilfredshet 31 – 50 år



Tilfredshet 31 – 50 år

• Tidsklemma segmentet. 

• Oppfordre til 3 eller 6 hulls runder 

• Lage en løpende konkurranse med beste score på første 3 hull 

• Lage en løpende konkurranse på de første 6 hullene

• Spilles når som helst. 

• Starttider holdt av fra kl. 1900 på hverdager. Kan kun bookes av dette 
segmentet 10 dager før. 

• Ha barnepass i helger fra kl. 1500 – 1800. Oppfordre til å spille 9 hull. 



Tiltak:

Tilfredshet år 2 



Tilfredshet år 2 

• Bruke Loopifykommunikasjon

• Ferdig kommunikasjon mot disse målgruppene

• Lage VTG oppfølgingskurs for medlemmer i år 2

• Rabatt på trening for medlemmer med hcp under 36, år 2, som 
medlem



Hvordan rapportere? 

• Får data 3 ganger i året, juni, august, oktober 

• Styremøter 

• Med ansatte



Dette har vi gjort! 



1. Analyse – Nå situasjon 

2. Hvor ønsker klubben å være etter neste 
sesong

3. Hvilke tiltak er det man trenger å gjøre for å 
komme til ønsket tilstand? 



NÅ 

MÅL

NÅ



Hvordan gjøre samme øvelse på et serviceområde? 

Banen 



Oppskrift: 

1. Analyse – Nå situasjon 

2. Hvor ønsker klubben å være etter neste sesong

3. Hvilke tiltak er det man trenger å gjøre for å komme til ønsket 
tilstand? 



NÅ 

MÅL

NÅ



Hvordan scorer man et serviceområde?



Svar fra 1 – 10 

Scoren er et vektet gjennomsnitt







NÅ situasjon 





Nå situasjon bane 

• Scorer 82 (+10 over nasjonal benchmark)

• Rangert som nr. 4 av 60 baner

• Medlemmer vurdere fairwayer litt ned 84 (10 av 60)

• Medlemmer opplever at det er vanskelig å finne ballen utenfor 
spilleområdet

• De fleste medlemmer er enige om at bunkerne ikke er så bra som 
de ønsker. 



Mål 



Ønsket situasjon 

Overordnet vurdering 

Fra 82 -



Fairwayer

Fra 84  -



Banens design, utenfor spilleområdet

Fra 75 -



Bunkere 

Fra 67 -



Tiltak 



Overordnet vurdering 

• Jobbe med generell finish på banen



Fairwayer

• Lufte og dresse to ganger i året

• Lage en egen gruppe som ukentlig fyller sand/frøblanding i divots
på fairwayer

• Være enda nøyere med klipping av kanter på fairway



Banens design

• Klippe ned «underskog» utenfor selve banen. 

• Fokus på dette i november og desember samt mars og april. 



Bunkere 

• Plukke ut de viktigste bunkerne å drenere 

• Fylle på sand to ganger per sesong i alle bunkere 




