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Utgangspunktet

• Medlemsmassen blir eldre og eldre
• Veldig få barn og ungdom spiller. 
• Vanskelig å komme i gang som barn.
• Hadde slalåm vært golf så hadde det kun eksistert 

sorte løyper. Man måtte ha ta av seg skiene å gå ned 
bakken dersom man falt mer enn 8 ganger.

• Vi måtte tilpasse oss en barn og ungdomsmålgruppe.
• Vi måtte ta ned barrierene
• Vi måtte tenke annerledes rundt barnetrening
• Vi har måttet tilrettelegge banen på en annen måte
• Tilrettelegger treningsområdet.



Hva har vi gjort?

• Gjort avtale med SFO på Lommedalen og Lesterud. 
• SFO betaler – tilgang for alle. 
• Ukentlig trening i SFO tiden
• Hente og levere med golfbil
• Ikke fokus på annet enn å dekke kostnadene våre.
• Bygget golflekeland, inngjerdet område
• Bygget barnebane. 4 hull, med vinterkopper
• Trening har fokus på lek. Veldig lite instruksjon, kun 

glede.
• Høy intensitet, nesten aldri nei - "ikke løp der”. 

Fokusendring i trening.









Resultat:

• 52 barn i trening fra Lommedalen SFO

• 21 barn i trening fra Lesterud SFO

• Mulighet til å kommunisere med foreldrene

• Tatt ned barrieren til golf hos mange barn og 
deres familier i Lommedalen.

• Langsiktig prosjekt. 

• Dette er morgendagens medlemmer. 



Bærum Golfklubb
Prosjekt ivaretakelse

Golftinget november 2015 



Utgangspunktet

• 1502 medlemmer januar 2015

• 750 spilte mellom 0 - 1 runder i året

• Ingen ønsker å være støttemedlem.

• Vi må få dem i gang igjen

• Potensielt 750 utmeldinger



Hva har vi gjort?

• Utdannet 6 TR1 resurser
• Hadde 2 fra før.
• Laget grupper av støttemedlemmene.
• Totalt 11 grupper.
• Fokus på de som hadde mellom 54 - 26 i hcp
• Hver trener 1 ringte medlemmer som passet inn i 

sin gruppe
• Eksempel på gruppe: Kvinner 40 - 50 år med hcp 

54 - 36 Kostet 250,- pr person
• Alle inntektene gikk til TR1



Resultat

• Ringte totalt 400 medlemmer i starten av 
sesongen 

• Over 100 var med ukentlig.

• Færre utmeldinger enn tidligere, så langt!

• Veldig fornøyde medlemmer


