
Velkommen
Frederikssund Golfklub – 14. marts 2019



Samarbejdsaftale

Samarbejdet vil løbe hen over året 2019 og afvikles efter aftale mellem golfklub og 
DGU. Udviklingsforløbet falder i følgende faser:

a) Opstart, forventningsafstemning og målsætning med golfklubbens ledelse

b) Nedsættelse af styregruppe og rekrutteringsteams

c) Planlægning af medlemsrekrutteringsaktiviteter/målgrupper og kampagner

d) Gennemførelse af medlemsrekrutteringsaktiviteter og kampagner

e) Evaluering af effekt og procesforløb

f) Plan for det fremadrettede arbejde med rekruttering baseret på erfaringer og viden



Organisation

STYREGRUPPE

Team 1 Team 2 Team 3 Team 4

Hvert team arbejder 

med hver deres 

rekrutteringsaktivitet.



Styregruppe

• Jørren Kjær, bestyrelsen

• Jørgen Bundgaard, direktør

• Thomas Rovsing Lauritzen, udviklingskonsulent DGU



Planlagte aktiviteter

• 10. april: Introduktion til golf, aftenmøde kl. 19-21

• 28. april: Golfens Dag, kl. 11-15

• 9. maj: Introduktion til golf, aftenmøde kl. 19-21

• 26. maj: Sillebroen Åbent Hus dag, kl. 11-15

• 13. juni: Introduktion til golf, aftenmøde kl. 19-21

• 7. juli: Generationsdag, familier på Nordbanen, kl. 11-15

• JB er ansvarlig for ”Introduktion til golf” og ”Sillebroen Åbent Hus”. 

• JK og TRL er ansvarlige for ”Golfens Dag”

• Der skal findes en ansvarlig for ”Generationsdagen”

• Yderligere organisering?

• Markedsføring?



Andre målgrupper?

• Golf & Diabetes: møde med lokalforening (og kommunen) den 26. marts

• Ejendomsmæglere: materiale med tilbud til tilflyttere

• Familier

• Nye medlemmers netværk

• Firmagolf for ikke-golfere

• Kvinder

• Grupper fra andre sportsgrene (vintersport) – samarbejde

• Juniorer

• Seniorgolf



Bambi Golf - Familiegolf

• U11 år

• Trænerne skal være dygtige

• Hvis ikke der er glæde og sjov 
er jeg væk

• Frivillige spiller en vigtig rolle

• Golfen Leges ind



Seniorgolf (50+)

Mange gode cases

• Rotary/ round table/ 
ladies circle

• Ældre sagen

• Fodbold/håndbold hold

• Golf og diabetes

• Virker bedst hvis de 
kan fastholde 
grupperne 
indledningsvis



Golf for kvinder

Danmark 28% kvinder

FGK 29,1% kvinder

Store forventninger, ikke 
mange har arbejdet 
målrettet med kvinder.
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Golf for Kvinder

Meget bedre 
ambassadører

Klublivet betyder meget

70% af Kvinderne har 
familie i klubben



Nyeste medlemmers netværk

Meget positive over starten i klubben

• Tendens til at glemme denne gruppe

• Hvilke aktiviteter kan vi tilbyde denne 
gruppe?



Fælles Brainstorm:

• 5 minutter per målgruppe

• - firmagolf

• - (nye) medlemmers netværk

• - seniorer +50 år (diabetes)

• - kvinder

• - juniorer (U11)

• - familier

• - lokalt sommerhusområde

• - ejendomsmæglere

• - grupper fra andre sportsgrene



Andre målgrupper?

• Golf & Diabetes: møde med lokalforening (og kommunen) den 26. marts

• Ejendomsmæglere: materiale med tilbud til tilflyttere

• Familier

• Nye medlemmers netværk

• Firmagolf arrangementer

• Kvinder

• Andre sportsgrene (vintersport) – samarbejde

• Juniorer

• Seniorgolf

• Udvælge 3-4 målgrupper afhængig af ressourcer

• Organisering, markedsføring



Organisation

STYREGRUPPE

Team 1

Introduktion 

til golf

Team 2

Golfens Dag

Team 3

Golf & 

Diabetes

Team 5

Generations-

dag

Hvert team arbejder 

med hver deres 

rekrutteringsaktivitet.

Team 4

Sillebroen 

Åbent Hus



Deltagere til de enkelte rekrutteringsteams

• Liste fra Golfspilleren i Centrum

• Nyhedsmail (JB)

• Udvælgelse



Forslag til deltagere i rekrutteringsteams
• Peter Basse

• Lars Gredsted

• Jeanne Neumann

• Inger M. Stubbergaard

• Leif Schunck

• Bo Lærke

• Michael Christoffersen

• Preben Pedersen

• Bo Jensen

• Bernd Hansen

• Preben Cramer

• Ove Nielsen

• Henrik Poulsen



Målsætning i 2019

2018: 56 nye medlemmer registreret i Golfbox

2019: 100 nye medlemmer registreret i Golfbox



Næste møder

• Styregruppen: 26/3 kl. 9.30 

• Golf & Diabetes: 26/3 kl. 13.00



Tak for i dag


