
Sammen er vi sterkere –
fra egen tue til samarbeid

For å skape økt aktivitet og lønnsom drift



Agenda:

• Innledning v/Kari Mette Toverud – styre NGF

• Morten Solrud – daglig leder Sandefjord Golfklubb

• Einar Evensen – styreleder Skjeberg Golfklubb

• Matthias Gullberg – daglig leder Asker Golfklubb

• Hans Petter Nyberg – styreleder Elverum Golfklubb

• Paneldebatt



Hvordan skape økt aktivitet og lønnsom drift 

– med særskilt fokus på muligheter som ligger i samarbeid



Kunsten i å samarbeide





Morten Solrud 

Daglig leder 



Se egen presentasjon



Einar Evensen

Styreleder – Skjeberg Golfklubb



”SAMMEN ER VI STERKE…..?”

Einar Evensen

Skjeberg Golfklubb

Golftinget, 10. November 2017



Skjeberg 
golfklubb

– hvor alle trives



Om oss

• 800 medlemmer

• På heltid: daglig leder, PRO, greenkeeper

• Åpningstider: fra 0900  til 1800 (1600)

• Proshop, svingstudio

• Kro

• Økonomisk kontroll

• Investerer

• Reduserer kontingenten fra kr 5 900 til 4 500

• …og det er full fart i juniorgruppa!



Den sikreste (og beste) veien til 
bedre tider:



FLERE må spille golf – flere må spille MER 
golf!



I Sverige: de store blir større, mange små sliter:

• Huvudstadens Gk = spill på 5 klubber kr 5990,

• Golfstar: Spill på 21 baner i Stockholmsområdet, kr 7990. 
Etterspørselstyrt greenfeeprising, 

• Vidbynes (36 hull) og Kalfors (27 hull) kr 5990

• Grødinge Gk, 27 hull , greenfeemedl kr 595 inkl en runde golf

• Små klubber gir opp bemannet møtested, reduserer PRO-
tilbud og lar cafeene selge greenfee og enkelt utstyr

• Idrettslagene viker for ”golfindustrien” 



Hvorfor er det så vanskelig å gjennomføre 
gode samarbeidsprosjekter?



Organisasjonsutvikling og 
omfattende samarbeid mellom 

klubber forutsetter langsiktighet
og kompetanse



Tradisjonelt samarbeid:

• Trenerkompetanse

• Marked/sponsor

• Maskinpark

• Rabatter, spillertilbud

• Etc, etc

Ofte uforpliktende og dårlig forankret i klubben



• Borregaard og vi  startet utredning om 
sammenslåing for 5 år siden, stoppet av 
medlemmene

• I dag samarbeid om: kontingent, turneringer,  
kurs, felles prøvemedlemskap etc,

• Greeenfeesamarbeid med flere klubber



Det uutnyttede samarbeidet

• ”Idetyverier”

• Ildsjeler (Guttas open special edition)

• Temaverksteder

• Kompetanseoverføring, hospitering

• Styre- og medarbeiderutvikling

• Vennskapsklubber?

• Det er viktig å lykkes med det man starter opp



Om sammenslåing:

• To klubber i krise er et dårlig utgangspunkt (har man kuttet så 
mye man kan hver for seg er det ikke sikkert løsningen er å 
kutte mer sammen….)

• Man kan sjelden organisere seg ut av grunnleggende
problemer

• Begge bør ha kontroll på økonomien

• Ikke undervurder kulturforskjellene

• Fordeling mellom anleggene



Viktige momenter i en vellykket
fusjon:

• Sammenfallende oppfatning av nåsituasjonen

• Åpen, grundig og planlagt (beskrevet) prosess

• Ekstern prosessbistand nyttig

• Edruelig vurdering av potensialet

• Forankring i årsmøter, styrer og ledelse



Sødertalje gk (18. green)



Toppen av optimisme….



- er å forvente topp engasjement, innsats og 
lojalitet fra de ansatte -



- og belønne dem med deltid, 
dårlig lønn, ingen pensjonsavtale 

og innblanding i alle detaljer



Det er for mange golfentusiaster i styrene!



Mye avhenger av styret:

• Langsiktighet, hvor skal vi?

• Økonomistyring

• Investeringer

• Arbeidsgiveri, lederstøtte

• Medlemsutvikling

• Markedstrategi

• Delegering



La styret ta ansvaret 
- og de ansatte æren…



Den avgjørende forutsetningen for levende, 
sunne klubber i framtida:



FLERE må spille golf – og flere må spille MER 
golf!



Skjeberg Golfklubb
-hvor alle trives



Matthias Gullberg

Daglig leder – Asker Golfklubb



Sammen er vi 
sterkere

Fra egen tue til 
samarbeid

Matthias Gullberg



Hva jeg skal 
snakke om

•Mine erfaringer fra flere klubber

•Hvilke løsninger har fungert?

Klubbsamarbeid

•Hva sier tallene?

•Hvordan påvirker dette forutsetninger for 
samarbeid?

Utskiftning av daglige ledere i Norsk golf



Store forskjeller 

Samme 
utfordringer



Klubb
Samarbeid



Naturlig
samarbeid

Sverige



Konsept

Betale 1500kr 
ekstra for fritt spill 

på alle 3 klubber

Juniormedlemmer 
spiller fritt på alle 3 

baner

Felles turneringer
Felles trening / 
juniortrening

Samarbeid 
banedrift / 

innkjøpsavtaler

Felles fordeler for 
sponsorer og 

samarbeidspartners



Asker –Kjekstad - Drammen

Tallene 
vi kan 
måle

Samarbeidskontingent 
150.000kr 

Nye medlemmer 70.000

Økt Greenfee 30.000



302 spillere på turneringsuken

 Økt aktivitet på turneringer

 Lettere å finne spillepartner

 Klubbfølelse

 Ivaretakelse av fullt betalende 
medlemmer

 Fornøyde medlemmer!



Samarbeid Bane

 Kunnskap

 Tidsbruk & planlegging

 Innkjøp

 Maskiner

 Vedlikehold



Turnover blant daglige ledere i norsk golf

 60 klubber med ansatt daglig leder

 32/60

 Ca 50% av disse klubbene har skiftet daglig 
leder minst 1 gang siste 2,5 årene.



Ensomt å være daglig leder

 Økonomi
 Større sjanse for turnover i mindre golfklubber

 Styre mot daglig leder
 Ikke klare arbeidsoppgaver og mandat

 Helt ulike forventninger

 Mangel på kunnskap/utdanning



Møtesplasser
Nettverking
Utvikling



Samarbeid

 Enorme fordeler

 Administrativt

 Inntekter

 Aktiviteter

 Banedrift

 Samarbeid er veldig personbasert



Hans Petter Nyberg

Styreleder





















Paneldebatt

«Sammen er vi sterkere – fra egen tue til samarbeid?»



Takk for oppmerksomheten


