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Dette skal vi snakke om

• Hvor tilfreds er den norske golfspilleren?  
• Hvor lojal er den norske golfspilleren?  
• Norge kontra Sverige og Danmark 



Basert på svar fra Golfspilleren i Sentrum

• 43 klubber 
• Svarene er gitt i juni, juli og september 2019 
• Sendt ut til 40 584 medlemmer (ca 42%)  
• 10 175 svar  
• 25 % 

Et representativt utvalg av en populasjon er 1%   



Hvor tilfreds er  
medlemmer i Norge?
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Hvordan måles tilfredshet?



Hvordan måles tilfredshet/ ambassadørscore?
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Tilfredshet i golf-Norge
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14 31 55



Tilfredshet 

• Den norske golfspilleren er relativt tilfreds  
med medlemskapet sitt i golfklubben 

• Resultatet er 41  
• Liten positiv endring fra 2018
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Hva sier dette oss?

• Vesentlig bedre tilfredshet blant danske  
medlemmer enn blant norske medlemmer 

• Bedre tilfredshet i Sverige 
• Sammenlignbare markeder



88 versus -13 
Norge:



Er det forskjell på tilfredshet  
basert på alder?



20–30 år 31–50 år 51–66 år 67 år+
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Hva sier dette oss?

• 67 år + = veldig tilfreds  
• Undersøkelsen sier at dersom vi skal få en positiv  

endring av tilfredshet, trenger bransjen å jobbe mot: 
 20–30 åringer  
 31–50 åringer  
 51–66 åringer



Spørsmål:

Skal alle klubber ha like stort fokus  
på alle alders segmenter? 

Hvor er din klubb sterk og hvor  
har du et stykke igjen?    



Hva er det mest utslagsgivende  
for tilfredsheten? 





60
Hva er tilfredsheten til de som er i en gruppe?



Hva er tilfredsheten til de som IKKE er i en gruppe?

35



23% er i en gruppe (22 622)  
77% er ikke i en gruppe (75 735) 



Hva sier dette oss? 

• Øke tilfredshet = økt følelse av gruppetilhørighet 
• Ulike alderssegmenter, ulike behov  
• Forrige funn viser at vi må jobbe med å få inn flere  

20–30 åringer, 31–50 åringer og 51–66 i grupper  
i klubbene  



Spørsmål:

Hva er en gruppe i klubben?



Jo lenger et medlem er i klubben,  
jo mer tilfreds blir han/hun

Undersøkelsen viser også at:



Tilfredshet år 1: 



Tilfredshet år 1 og 2: 

1 2



Tilfredshet år 1, 2 og 3+:

1 2 3+



Hva sier dette oss?

• Dette bekrefter forrige funn.  
• Aldersgruppen 67+ endrer tilfredshet jo lenger de er i  

klubben. Vi gjør de riktige tingene mot dette segmentet. 
• Skal vi bedre tilfredsheten totalt, må vi jobbe mot de tre 

andre segmentene.  
• Vi trenger en plan fra de melder seg inn, til de er med  

i en ‘gruppe’ i klubben.



Er golf-Norge styrt av 67+? 

 Er det i så tilfelle riktig at de skal  
styre golf-Norge?    

Spørsmål:



Hva skal til for å bedre tilfredsheten? 
Uavhengig av segment





Konklusjon tilfredshet

• Totalt sett er tilfredsheten i golf-Norge bra, men ikke  
fantastisk sammenlignet med Sverige og Danmark 

• 67+ er mest tilfreds i golf-Norge 
• Skal vi få en positiv endring må tilfredshet endres i  

de tre andre segmentene 
• Vi ser også at tilfredsheten endres vesentlig ved at 

medlemmer er en del av en gruppe i klubben 
• Vi må jobbe med golfspilleren fra de kommer inn i  

klubben - til de er en del av en ‘gruppe’



Lojalitet



Hvor lojalt er det norske medlemmet? 



Lojalitet måles i forhold til hvor lenge medlemmer  
ser for seg å være medlem 



Spørsmålet som stilles er: 
Ser du deg selv som medlem om 2 år?



Ja:  64 % 
Kanskje:  19 % 
Nei : 17 %
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Hva sier dette oss?

• Lojaliteten er dårligere i Norge enn i Sverige og Danmark 
• Kan virke som tilfredshet og lojalitet henger sammen 
• Jo mer tilfreds, jo mer lojale 



Hvorfor sier 17% at de ikke ser  
seg som medlem om 2 år? 

16 720 medlemmer 





Er det forskjell på prisoppfattelse  
per segment? 



20–30 år 

50%
31–50 år 

46%
51–66 år 

35% 
67 år+ 

23%



Da kan vi fortsatt forfekte at: 

• ”Golf er en idrett som ikke er så dyr” 
• Men når 37 % av våre egne medlemmer i denne 

gruppen, opplever det som dyrt, da har kunden rett, 
da oppleves det som dyrt.  

• I tillegg opplever mange at de ikke får utnyttet 
medlemskapet sitt. 

• Vi må jobbe med oppfattelsen av pris.   
• Dersom vi får en bedre oppfattelse av pris vil  

flere oppleve at man får utnyttet medlemskapet  
på en bedre måte.



Hvem er de 17% som ikke ser  
seg som medlem om 2 år?

16 720 medlemmer



60% av disse er negative ambassadører 

10 032 medlemmer



Altså de som har svart  
 1–6 på tilfredshet



Hva sier dette oss?

• Det er kritisk å jobbe med tilfredshet for  
å få medlemmer til å bli lojale 

• 60% av de som ikke er tilfreds, er mest sannsynlig 
ikke medlemmer om to år 

• Altså, de er veldig lite lojale 
• Dette utgjør over 10 000 medlemmer



Hvor lojale er de medlemmene som er 
med i en gruppe i klubben?

22 622 medlemmer



Kun 8% av disse svarer at de ikke ser 
seg selv som medlem om 2 år

1809 medlemmer



Hva sier dette oss? 

• Bekrefter det vi har sett tidligere  
• Får vi medlemmer integrert i klubben i en ‘gruppe’, på 

deres premisser, så bedrer vi lojaliteten vesentlig  
• Men vi må tenke med utgangspunkt i segmenter  
• Det finnes ikke en one size fits all



Konklusjon lojalitet:

• Lojalitet og tilfredshet henger nøye sammen 
• Lojaliteten til den norsk golfspillerne er lavere enn i Sverige og  

i Danmark 
• Hovedårsaken til at medlemmer ikke ser seg selv som medlem  

om to år, er opplevelsen av pris og følelsen av at de ikke får  
utnyttet medlemskapet sitt 

• Vi ser også at dersom et medlem er med i en gruppe i klubben, endres 
lojaliteten vesentlig i positiv retning 

• Vi ser også at hovedvekten av de som ikke ser seg selv som  
medlem om 2 år, er de som har svart mellom 1–6 på spørsmålet  
om tilfredshet 


