
”Opptur”
i Sandefjord…
10.11.2017



Jeg heter Morten Solrud

• Daglig Leder i ett år!

• Yrkeslivet = salg og markedsarbeid!

• Service og trivsel vet jeg betyr mye!

• Andre sier jeg er et JA-menneske! Det 

skaper visstnok resultater ☺



Status pr. November 2017 



Økonomien er betydelig bedre… 
- Ble ferdig med ”motbakker” i fjor!



Vi har blitt fler og 
fler medlemmer… 
2016 – 951
2017 - 1.025
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God juniorutvikling…
spesielt jenter!
2015 – 7 stk
2016 – 8 stk
2017 – 22 stk
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Økt bruk av banen

2016 – 17.537 runder
2017 – 18.414 runder

= 877 flere runder i 2017



Økt deltagelse i turneringer

- 500 flere deltagere i 2017 enn i fjor!



Dette tror vi er noen av 
grunnene til vår opptur…



Godt samarbeid og felles mål!
- Aktiv delegering
- Positiv til endring
- Velfungerende styre



”Gullkortet”
Et samarbeid med Vestfold GK

861 runder fra Vestfold GK på Sandefjord GK

591 runder fra Sandefjord GK på Vestfold GK  

Vi fikk 260 mer runder enn hva de fikk fra oss!



En spesielt flott bane i 2017!
- Dyktig banemannskap
- Mye frivillig innsats
- Heldig med vinteren (alltid sol i Vestfold ☺)



Topp frivillighet på mange 
områder …
- Rekruttert flere frivillige i 2017
- Dugnadsgjengen
- Aktive komiteer / avdelinger



Målrettet satsning på junior-
arbeid…
- Nytt, godt tilbud
- Aktiv markedsføring
- Rekruttering gjennom medlemmer og skoler



Økt markedsføring og synlighet 
- Oppdatert og aktiv hjemmeside
- Aktiv bruk av Facebook
- Sender ut nyhetsbrev, sms, e-post etc til medlemmer
=  Bedre informasjon til medlemmene og folk i området 



Større og bedre turneringer
- Økt markedsføring
- Rekruttering på klubben
- Dyktig turneringskomite
- Flere samarbeidspartnere / bedre premier



Bedre relasjon til andre…
- NGF / Junior-NM Jenter
- Lokalmedia
- Samarbeidspartnere



Fullbooket VTG-kurs…
- 4 stk
- Aktiv markedsføring
- Ivrig Pro / komitee-arbeid
- God oppfølging i etterkant av kurset



Generelt god stemning i klubben!
- Samarbeid på mange områder

- Positiv stemning i alle ledd

- Smilet er tilbake ☺



Kontakt oss gjerne, hvis du tror 
vi kan være til noe hjelp!

TAKK FOR MEG!

Roar Belstad, 

Styreformann
Morten Solrud, 

Daglig Leder


