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Hva ble gjort i 2011 
 

- Mediebyrå sjekket ut undersøkelser rundt holdninger til golf. 

 

- Undersøkelse ble grunnlag for en ”think thank” som klubbene ble invitert til 

vinteren 2011. 

 

- Los/NGF fant frem til en markedsposisjon som var ledig, og realistisk å ta. 

 

- Valgt posisjon ble ”sammen”. ”Gjør noe sammen – spill golf” er vårt svar på 

”tidsklemma” 

 

- Markedsføringskampanje og nettside  finansiert av kursdeltakere, gjennom 

noe høyere pris på kursmateriell. 

 

- Valgte medier som var villig til å gå inn som sponsor for å få mer for pengene 

 

- Evaluering gjennomført og oppsummering sendt til klubbene. 

 





Målet med markedskampanjen 

• Primært: 

 - Økning i netto antall nye medlemmer og øke andel kvinner, 

ungdom og barn 

 

• Sekundært:  

 - Bremse en eventuell negativ trend 



Målgrupper 

• Kvinner, ungdom og barn (mål i virksomhetsplanen) 

 

• Flere kvinner og barn på banen fører også til flere menn.. 

 

• Tidligere spillere som synes golf tar for mye tid. 

 

• Medlemmer som trenger gode argumenter for å trekke med seg 

venner og familie inn i sporten. 

 

• Alle med negative holdninger til golf som må påvirkes over tid. 

 



Hvilke medier ble valgt 

 

 

 

• Nettsiden VTG123.no ble designet som landingsside for alle tiltak 

 

• VG Avis: 14 helsider i løpet av april, mai og litt inn i juni 

 

• VG Nett: 6 millioner visninger av bannere i mai, juni og juli 

 

• Helsides annonser i Norsk ukeblad, Kamille, alt for damene, Fit living og 

Hjemmet. Annonser i alle nummere fra slutten av april og hele mai 

 

• En rekke helsider  og mindre annonser i Finansavisen 

 

• Brosjyrer og plakater med plass til lokal tilpassning 

 

• Donald skolestartbilag 

 

• Norsk golf – reportasjer rettet mot golfere for å skape gode ambassadører 

 



 

 

Resultat og årsak 

 

 
• Per 31.12 vi må påregne en nedgang på 2-3% i netto antall spillere. 

 

• Må sees opp mot en sesong med usedvanlig mye nedbør 

 

• Sammenlignbare tall fra Tusenfryd - netto nedgang på 9% i 2011.  

 

• Bremset nedgangen? 

 

• Første skritt i retning av posisjonen ”en sammen idrett” 

 

• NGF verdi – ”Offensiv”  = Markedsføring og informasjonsarbeid. 

 

• Ambisjoner om synlighet må sees opp mot størrelsen på budsjett. 

1,5 millioner VS 8,5 milliarder (eks DM) 



Artikkel i Norsk Ukeblad – Kommersielt/redaksjonelt hånd i hånd. 



Strategi fremover 

 

 

 

 

 

 

• Det å ta en posisjon tar lang tid – vi er i innledende fase. Vi fortsetter 
satsingen på ”sammen” 

 

• Rekruttering påvirkes av mange faktorer – vi må måle på mer enn antall 
nye på kurs. Måling av holdninger til golf blir viktig parameter. 

 

• NGF opprettholder satsingen på å tilrettelegge for lokal markedsføring 

 

• Essensielt å treffe kvinner, barn og ungdom om vi skal lykkes med å ta 
posisjonen som en ”sammen idrett” 

 

• Nytt i 2012 blir å jobbe med rekruttering av nye medlemmer gjennom 
eksisterende medlemmer. Påvirkning fra venner og familie er den 
sterkeste kraften. NGF skal tilrettelegge for dette. 

 



Konkrete tiltak 

• t 

 

  

  

 

 Fortsatt samarbeid med  Kvinnebladene til HM-Egmont 

 

• Fortsatt samarbeid med VG avis og nett 

 

• Google tilpassning og aktiviteter på blogger og sosiael medier 

 

• Radioreklame på Radio Norge  

 

• Fortsatt fokus på plakater og brosjyrer lokalt 

 

• Mer bruk av magasinet Norsk Golf for å få medlemmer til å verve nye medlemmer 

 

• SMS vervekampanje gjennom Eniro  

 

• Endre navn fra VTG123.no til Golfkurs123.no. (Google tilpassning) 

 

• Planlegger TV prosjekt med Ingebrikt og ”ballen i lufta”  

 

• Mulig samarbeid med Finansavisen, 1881, TVNorge/Max/Fem,  

 

• Måle holdninger før sesongstart 

 



Mediebyråene har kjøpt reklame for 5,93 milliarder 

• Mediebyråene har kjøpt reklame for 5,93 milliarder 

) 

 




