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Research



Studentundersøkelse

Mye tid

Men lite penger



NGFs årsrapport og virksomhetsplan

Nedgang i antall rekrutterte 
kvinner etter fylte 20

23,7%



Dybdeintervjuer

Ikke i mål med tilrettelegging for 
kvinner i golfen



SWOT-analyse



Interne styrker

Golf handler om god teknikk fremfor 
utholdenhet og styrke

Golfnorge jobber målrettet for å 
rekruttere flere kvinner



Interne svakheter

Kleskoden og etiketten på 
golfbanen bygger opp under 

forutinntatte meninger om golf 
og golfspillere



Eksterne muligheter

Golf er en sosial aktivitet og en 
god mulighet for nettverking

Ved å endre image rettet mot en 
yngre målgruppe kan 

oppfatningen av golf bedres



Eksterne trusler

Det er andre idretter som 
foretrekkes ovenfor golf, på grunn av 

popularitet, tidsbruk og kostnader

Det eksisterer en del forutinntatte 
meninger om golf, som kan hindre 

potensielle golfere å prøve seg



Målgruppe



Kvinner i arbeid i aldersgruppen 
20 til 30 år



Karrierefokuserte kvinner med en 
aktiv hverdag og fleksibel fritid



Målgruppeundersøkelse

Kjøpesterke

Tid til reise og spill

Kjedelig, ekskluderende, for menn

Frisk luft, avslappende, aktiv gåing



Våre mål



Øke andelen kvinner fra 23,7% til 
40% kvinner innen 2025



50% av disse skal være i 
aldersgruppen 20 til 30 år



Vårt løfte



Golfen skal være best på inkludering av 
kvinner i norsk idrett



Strategiske valg



Vi må endre holdningen 
målgruppen har til golf



Tiltak



Golfnorge må gå foran som et 
godt eksempel i idretten



Få kvinner på banen!



Men - hvordan skal vi løse dette?



Ved en image-endring



En merkevare som treffer 
målgruppa godt er...



HOLZWEILER



HOLZWEILER

Omsetning på 100 millioner kr i 2017

Et bærekraftig og samfunnsengasjert 
klesmerke



Hva liker målgruppa ved Holzweiler?

Omtales som motenorges mektigste

Hipt, innovativt, eksklusivt og 
relevant



Derfor har vi kommet med 
løsningen...







Kolleksjon







Overskudd





VTG gavekort





Markedsføring







Sosiale medier





Golfwear tee beige





Hvordan skal vi få de til å bli?



Andelen av overskuddet som går 
til NGF kan brukes på...



Toaletter på banene



Rekruttering av kvinnelige trenere 
og mentorer



Ytterligere tilpasning av banene 
for ulike nivåer



Drømmescenario





FC Oslo Merchandise





Takk for oss!
Hade på bane ☺



Oppsummering
Golfen skal være best på inkludering 

av kvinner i norsk idrett

Få kvinner på banen!


