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Oppgave

- Hvordan få unge, uetablerte voksne mellom 20-30 år til 
å spille golf?

Fase 1



Research

Ville du vært med å spille golf dersom en venn spurte om 
du ville være med?
- 73% svarte “Ja”
- 24% svarte “Kanskje”
- 3% svarte “Nei”

Fase 1



Fase 1

● Golfere velger bane basert på blant 
annet hvor fort spillet går og avstand 
mellom hjem og golfbane

● Undersøkelsen konkluderer med at ved 
markedsføring av offentlige golfbaner 
burde markedsførere primært fokusere 
på tilgjengelighet, pris og hvor 
utfordrende banen er
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TILGJENGELIGHET
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REISETID
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Hvordan reiser unge mellom 20-30 år?
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Private husholdninger der eldste person er 25-34 år Private husholdninger der eldste person er under 25 år
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Hvordan reiser unge mellom 20-30 år?
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Research
Hvorfor spiller ikke du golf?
Dyrt
Vet for lite
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SWOT
Strengths 
- Sosialt, en sport for alle 

Weaknesses 
- Golf blir ikke eksponert, oppfattes som en dyr og 

utilgjengelig idrett

Opportunities
- Informere og eksponere 

Threats
- Vanskelig å snu fordommer 
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SWOT

Golf er en sosial sport for alle, men fordi folk vet for lite 
om det blir all kjennskap ofte basert på fordommer.
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Målgruppe
- Unge voksne som tar seg tid til å prøve nye ting, og 

har innen 35 minutter reisetid til nærmeste golfbane 
med kollektivt.

- Ludvig, 23 år:
Bor på sinsen, fulltidsjobb, ikke tilgang til bil/bruker 
kollektivt, tidligere 4H’er men vært innom mange andre 
idretter, JA-menneske!
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Kommunikasjonsutfordringer

“Kjenner ingen som spiller golf så vet ikke hvem eller hvor 
jeg skal gå for å finne informasjon og komme inn i golf.”

(Mann som bor i Asker, 27)
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Kommunikasjonsutfordringer

- Golf blir ikke eksponert

- Målgruppen har ikke fått muligheten til å vurdere golf 
og vet ikke om golftilbud i nærheten
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Kommunikasjonsmål
- To måneder
- Mer info om: Idretten  

                       Tilbud i nærheten  
                       Nærmeste golfklubb  
                       Hvordan man kommer seg dit 

→ Resultat: Tilgjengeliggjort  
                      Økning i antall nye medlemmer 
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Kommunikasjonsmål
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Kommunikasjonsmål
- 28177 personer mellom 20-30 år
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Kommunikasjonsmål
- 28177 personer mellom 20-30 år
- 17047 av disse disponerer ikke bil
- 50% eksponert over 2 mnd
○ 8523 personer

- 3% av disse blir medlem
○ 255 nye medlemmer

Groruddalen Golfklubb i dag
- Ca. 900 medlemmer
- 120 medlemmer mellom 20-30 år

212% økning av antall medlemmer mellom 20-30 år over 2 måneder Fase 2



Strategiske valg
- Hvis ikke målgruppen oppsøker golfen, skal golfen oppsøke dem 

- I nærheten av der målgruppen bor

- Kollektivtransport: Buss-, T-bane-, Trikkestopp og Togstasjon 

- Tilgjengeliggjøre golf 

- Bryte fordommer
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Tiltak
- Kommunisere på kollektive holdeplasser og sosiale medier, og 

fortelle om reisetid, pris og gi informasjon om nærmeste golfbane. 

- Visuell eksponering 
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Løfte

Nærmere enn du tror
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Løsninger
1. Adshel
2. Reklamefilm 
3. Tilstedeværelse på nærmeste busstopp

Hensikten er å informere om raskeste og letteste reisevei til 
nærmeste golfklubb.
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Løsning Adshel
- Bevegende og stillestående adshel
- Plassert på utvalgte steder med kort reisetid til 

nærmeste golfklubb.
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Løsning 10 sek-reklamefilm  
- Vises på storskjerm, feks. 

på Tøyen t-bane.

- Geo-basert markedsføring 
på Instagram. 

- Velge ut et veldig spesifikt 
område og annonsere mot 
de som befinner seg der. 
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Løsning Bedre skilting
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Løsning Ta imot kunder

Vise frem at de er her for kampanjen
● QR-kode 
● Sveip opp
● Screenshot 

For at kunden skal bli tatt imot fra 
første stund på en hyggelig måte som 
et potensielt nytt medlem



Golfen skal komme kunden i møte og vise 
at veien til golf er nærmere enn du tror.

 


