
Golfspilleren i Sentrum
Kunnskapsbasert ledelse og utvikling

”Gode opplevelser og golfglede”.
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Altfor ofte tar vi beslutninger basert på…

• Magefølelse 

• Ting vi mener og tror er riktig

• Temaer som noen høylytte medlemmer mener er helt avgjørende å 
gjøre noe med. «Terrassemafiaen»
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Sponsorer

171 klubber

125 377 medlemmer per 27.august

Medlemmene er klubbenes viktigste ressurs.

«Hvordan opplever medlemmene og gjestene 
tilbudet som gis- har vi riktig fokus, gjør vi de riktige 
prioriteringene»?

Behov for å vite – fakta.



Hva er «Golfspilleren i Sentrum»?

• Medlemsundersøkelse 

• Gjesteundersøkelse

• Nye medlemmer 



Hva måler vi?

• Tilfredshet  - hvor tilfredse er medlemmene med tilbudet og det å 
være medlem i klubben?

• Lojalitet – ser seg selv som medlem om 2 år.

• Opplevelsen av banen og serviceområdene



Målsatt i golf-Norges gjeldende VP

Ambassadørscore medlemmer i 2023=50

Ambassadørscore nye medlemmer 2023=45

Brukes aktivt av NGF i arbeidet med og i  klubbene

Forankring

NGF



Implementering

• Ambassadørklubber

• Frokostmøter

• Presentasjon på alle felles møteplasser

• Webinarer, kurs, foredrag

• Oppfølging av klubber enkeltvis

• En til en møter med analyse



Utfordringer

• Knuse gamle sannheter 

• Se nytteverdien  - bruke det strategisk

• Kompetanse i klubb, styrer og forbund



Nåsituasjonen

2020 2021 (per august)

44 klubber

Tilfredshet 2020 medlemmer: 44

42% av alle golfspillere mottok 
undersøkelsen i 2020
Svarprosent= 32

55 klubber

Tilfredshet  medlemmer per august 2021: 39

Svarprosent= 34



Hva svarer medlemsundersøkelsen på?  
• Tilfredshet (ambassadørscore)

• Lojalitet (ser seg selv som medlem om 2 år)

• Utvikling av banen

• Klubbens sosiale miljø

• Opplevelse av klubbhuset  

• Kafe

• Proshop

• Treningsfasiliteter

• Ledelse og informasjon  

• Trening

• Valuta for pengene   





Strategisk

Taktisk

Operasjonelt 



Taktisk 

• Fra sesong til sesong. 

• Nå – situasjon, mål for sesongen og vei/ tiltak. MÅL

NÅ



X Golfklubb

NÅ - situasjon 2018

MÅL – hvor ønsker vi å være etter neste sesong?

TILTAK - hvordan nå målene?

RESULTATER – hvordan ble 2019?



Ambassadørscore/Tilfredshet 

• 2018: -21

• Mål 2019: 18

MÅL



Ambassadørscore analyse 2018

• Generell tilfredshet.

• Gått ned i 2018.

• Ganske dramatisk nedgang. 

• Mye kan skyldes bane kvalitet, men det er andre ting som oppleves viktigere, 
faktisk. 

• Medlemmer opplever ikke at styret eller administrasjonen lytter nok. 

• Medlemmene opplever heller ikke at det er et godt sosialt miljø i klubben. 

• Man ser også at de som er en del av en gruppe i klubben er i snitt veldig mye 
mer tilfredse.     



Ambassadørscore – tiltak 2019 

• Få en forståelse, fra alle, om at man leverer et fellesprodukt. 

• Når medlemmer kommer til klubben skiller de ikke mellom de 
forskjellige juridiske enhetene i klubben.

• Alle kommer til X Golfklubb.

• Konsekvensen av det er at alle blir påvirket av alle i positiv og 
negativ forstand. Møte med hver og en er et møte med klubben.  

• De som jobber i de forskjellige enhetene må se ”hele bildet”.   



Ambassadørscore 

• 2018: -21

• Mål 2019: 18

• Resultat 2019: 11



Banen analyse 2018

• Medlemmer er ikke fornøyde med banen. 

• Det går primært på greener. 

• I tillegg er man ikke fornøyd med generell finish på banen.

• Scoren på banen er blant de laveste av klubber som er med i 
undersøkelsen.  



Banen

• 2018: 58

• Mål 2019: 73

MÅL



Banen – tiltak 2019 

• Videopresentasjon av banearbeiderne. Sendes i nyhetsbrev og 
legges på nett. 

• Bedre skilting, spesielt rundt klubbhuset.

• Banearbeiderne hilser på spillere. 

• Banearbeiderne er oppmerksomme på søppel, småkader på banen. 
Løse med en gang det blir sett. 

• Jobbe hardt med finish på banen. 

• Når man skal gjøre tiltak på et hull, dedikere stab til dette arbeidet, slik 
at gjør seg ferdig med et hull før man starter arbeid med neste. 



Banen

• 2018: 58

• Mål 2019: 73

• Resultat 2019: 69 



Trening analyse 2018

• Ambassadørscore er lavere enn man ønsker seg. 

• Trening er rangert som 27 av 36 klubber.

• Det er marginal tilbakegang på de fleste berøringspunktene. 

• Scorene her er sannsynligvis ikke en konsekvens av dårlige 
baneforhold. Er stort sett de samme som tidligere år.

• 60% av medlemsmassen bruker ikke trener.   



Trening 

• 2018: 45

• Mål 2019: 60 

MÅL



Trening – tiltak 2019 

• Medlemstrening – segmentert 

• Synliggjøre proer – presentasjon av hver enkelt. Hvem er de, hva 
representerer de, hvordan tenker de i forhold til enkelttimer og gruppetimer. 

• Treningsvideoer/ treningstips – hvordan skal man trene for å bli bedre?

• Øktplan til hver gruppetime, i forkant og i etterkant. 

• Videopresentasjon av svingstudio. Hvorfor er det laget sånn, hva er 
trackmann, hvordan er en økt i svingstudio. 

• Video for å forklare hvorfor man skal bruke pro og hvem som skal bruke pro. 

• Bedre oppfølging en til en. Lage en plan med den enkelte spiller.  



Trening 

• 2018: 45

• Mål 2019: 60

• Resultat 2019: 59 



«Jeg ville aldri 
drevet en golfklubb 
å ha fakta om 
medlemmene og 
hvordan de 
opplever kvaliteten i 
tilbudet vi gir».

«GiS gir en veldig god 
innsikt i hva både 
medlemmer og gjester 
synes om vårt produkt 
til enhver tid. Dette 
gjør oss i stand til å 
treffe riktige 
beslutninger  
klubben».

«Uten 
tilbakemeldinger fra 
GiS må vi synse og 
gjette oss frem til 
hva medlemmene 
mener».

«Vi bruker GIS for å få 
konkrete 
tilbakemeldinger fra 
våre brukere. Det gir 
en god oversikt over 
hvilke områder vi er 
gode på og hvilke vi 
kan forbedre».

«Det er lettere å 
samhandle  internt i 
klubben når man har 
konkrete fakta å 
forholde seg til».



Klubbene i Sentrum

Gjøre klubbene gode – det er der  tilfredshet og de opplevelsene 
skapes.



Strategisk

Taktisk

Operasjonelt

Også på forbunds nivå 





Utfordringer

• Fortsatt aktivt  «markedsføre»

• Se nytteverdien  - bruke det strategisk

• Kompetanse i klubb, styrer og forbund





#golfglede


