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Konseptet

• Alle medlemmer av en golfklubb kan invitere en ikke-golfer til 

en 9-hullsrunde på hjemmeklubben. Runden er kostnadsfri, 

men prøvespilleren må legge igjen kontaktinformasjon slik at 

klubben kan ta kontakt i etterkant.

• Optimalt reserveres en starttid kun for disse to.



Målgruppepresisering 

• Venner som ikke har prøvd golf

• Venner som har prøvd golf, men falt av lasset

• Venner som er medlemmer langt unna, men som kunne tenke 

seg en klubb i nærområdet



NGF - Målet 2019 

• At hver deltagerklubb får sine medlemmer til å ta med minst 20 venner. 

• Totalt mål for alle klubber: 1200
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Resultatene 

• Venner tatt med: 1224

• Venner på VTG kurs: 132

• Nye medlemmer: 109

• Omsetning: 352 000 



NGF

• Følge opp klubbene relativt tett

• Hjelpe med gjennomføring

• Markedskampanje



Hvordan begynte du å spille golf?



Hvorfor 

• De aller fleste av oss ble introdusert til golfen av en bekjent, 

et familiemedlem eller en venn. Relasjonen var der allerede, 

og det var akkurat denne personen som utgjorde forskjellen, 

som medførte at du ble golfer.

• Enkelt fortalt går det ut på at en ikke-golfer er mer tilbøyelig 

til å bli med en venn snarere enn en klubb eller et forbund.





Kampanjen 

• 58 klubber deltok i 2019

• Sosiale medier: 52 901

• 932 232 visninger 

• 15 751 trykket på linken

• Medieinvestering sosiale medier: kr. 67 800

• Trykk markedsmateriell klubber: kr. 20 000  









Hvordan 

• Informasjon medlemsmassen  

• E-post, nyhetsbrev, nettsider, facebook

• Viktigste er mail til hver og en

• Medlemmer: fyller ut navn på venn, mobil, e-post

• Klubb: Oppfølging venner. Så fort som mulig etter spill

• Medlemmer: Skal oppleve dette som en medlemsfordel 



Oppsummering 

• Positiv feedback

• De fleste deltagerklubber ønsker å fortsette i 2020



Klubbens egne refleksjoner

• Noe misbruk av medlemmer 

• Lite kontroll i klubb 

• Dårlig oppfølging i klubb 

• Ikke fokus nok i klubb 





Fremtiden

• Hvordan går man fra venn til medlem? 

• NGF sin erfaring, etter at vi har snakket med 
alle klubbene som har deltatt, er at hver klubb 
må følge opp mye tettere 

• Dette er også klubbene opplevelse

• Lage et bedre system i hver klubb



Informasjon før sesongstart 
til medlemsmassen 

Møte med klubben og 
venner

Oppfølging av venner 

Integrering av venner i 
klubben



Informasjon før sesongstart til medlemmer



Hvordan få et godt møte med venner og klubben?

• Første møte med klubben

• Shop, frontdesk eller der man tar imot spillere før start. 

• De må få mye bedre informasjon før sesongstart

• Må lages en tydelig brief og beskrivelse av konseptet

• De må informeres og lyttes til 

• Må bli veldig mye bedre kommunisert til hvem dette skal være og 

hvordan registrering skal gjøres

• Venner må oppleve at de blir sett fra første møte med klubben 



Hinder

• Klubbene må ha en ansvarlig som følger opp ukentlig, helst oftere 

• Daglig ledere har ofte for mye å gjøre, må finne noen andre 



Hvordan?





Frivillige 

• Det er ca 1180 medlemmer i golf-Norge som i 2019 har sagt at de 

kan tenke seg å jobbe frivillig for klubbene. 

• Det er ca 25 medlemmer i snitt per klubb. 

• Tror du at du kan finne en fra din medlemsmasse? 



Hva bør klubben tilby venner etter at de har vært med?

• Klubben: Bør ha en introduksjonsaktivitet

• Spill og Grill eller lignende

• VTG kurs

• Fast nybegynnertrening, må ikke oppleves som dyrt 

• Introduksjonsmedlemskap eller lignende første året

• Svært få går fra å prøve en gang til et hovedmedlemskap. 

Skrittet er altfor langt! 



Hva skal NGF gjøre neste år

• Ta med en venn er kommet for å bli?

• Vår rekrutteringskampanje i 2020

• Lage opplegg for alle frivillige

• Ta med en venn bekledning

• Klubbene gir for eksempel bort 2 greenfeebilletter, til 

naboklubber, til de frivillige  



Nå kan dere snakke med en 
venn!

…av meg


