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KONCERNFOKUS 

•  Fastholdelse og rekruttering af medlemmer 

•  Golfsportens rammebetingelser 

•  Lette den daglige drift af golfklubben 



FASTHOLDELSE & REKRUTTERING 

Nuværende initiativer: 
•  5 udviklingskonsulenter 
•  Klubbesøg, 75 golfklubber 
•  Udviklingsforløb, 22 golfklubber 
•  Golfens Dag 
•  Fyraftensmøder 
•  Medlemsundersøgelser 

Fremover: 
•  Øget fokus på juniorområdet 
•  Øget fokus på 60+ 
•  Den gode introduktion til golfsporten 
•  Fastholdelse af spillere over hcp. 36 (specielt de første to år) 



GOLFSPORTENS RAMMEBETINGELSER 

Nuværende initiativer: 
•  Den nye pesticid-bekendtgørelse, kemikalielovgivning 
•  Lige idrætslige tilskud 
•  Fjernelse af grundskyld 
•  Kronikker i dagspressen 
•  Pressemeddelelser 

Fremover: 
•  Folketingets miljøudvalg ud på en golfbane 
•  Formand i EGA’s bestyrelse 
•  Debat i EU regi 
•  Analyser i golfsporten om tilskud og grundskyld 
•  Indsendelse af høringssvar i forbindelse med relevant lovgivning 
•  Samarbejde med andre interessenter og organisationer 
•  Deltagelse i folkemødet på Bornholm 



LETTE DEN DAGLIGE DRIFT I GOLFKLUBBEN 

Nuværende initiativer: 
•  Diplomuddannelse i Golfmanagement 
•  Kursus i bestyrelsesarbejde 
•  Kursus i samarbejdsaftaler med selskaber 
•  Kursus i ansættelsesret 
•  Kursus i sponsorarbejde 
•  Udviklingskonferencen 
•  26 kompetente medarbejdere i DGU’s sekretariat 
•  KlubNyt 

Fremover: 
•  Billigere kurser 
•  Anbefalinger til god klubdrift 
•  Fortsat optimering af danskgolfunion.dk 
•  IT-system ”Golfspilleren i Centrum” 
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PESTICID-BEKENDTGØRELSEN  
- BEGRÆNS SÅ MEGET SOM MULIGT 
Trådte i kraft 15. marts 2013 

•  Formål: 

1.  Det skal sikres, at der anvendes så begrænsede mængder 
pesticider som muligt 

2.  De anvendte pesticider har en så begrænset påvirkning som 
muligt på sundhed og miljø (belastning) 

•  Alle golfbaner med minimum 9 huller er omfattet 



INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE 
•  Første indberetning af forbrug skal ske til Miljøstyrelsen i 2014 (for 

kalenderåret 2013) 

•  Belastningstal skal overholdes - revurderes efter første år 

Ansvarlig: 
Den person eller det selskab som er juridisk ansvarlig for driften af 
golfbanen 

Kommunalt ejet jord: 
Har kommunen et pesticidforbud, er det dette forbud som gælder 



STRAF 

•  Der kan gives bøde for: 

•  Overskridelse af belastningsloft 
•  Manglende- eller ikke-ajourført sprøjtejournal 
•  Manglende indberetning og offentliggørelse 
•  Tilsidesættelse af vilkår for evt.  dispensation 

•  Tilsyn og kontrol med overholdelsen ligger hos Miljøstyrelsen  
 (ingen praksis på området pt.) 



HVAD SYNES VI… 

•  Enig i hensigten – begrænsning fremfor udfasning 

•  Belastningstallene er en udfordring – specielt vedr. 
svampemidler 

•  Bekendtgørelsen tager ikke i tilstrækkelig grad hensyn til 
banernes forskellighed 



SÅDAN LØSER VI UDFORDRINGERNE 

•  Øget konsulentbistand (erfaringsopsamling mm.) 

•  Forskning 

•  Formidling til den enkelte golfspiller (kampagne 2013) 

•  Information til klubber/udvalg/ERFA-grupper 

•  Godkendelse af nye svampemidler 

•  Støtte greenkeepernes uddannelse (turfgrass.dk mm.) 

•  Dialog med andre brancher og interesseorganisationer 
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EGA HANDICAPSYSTEM 

•  Implementeringen af det nye handicapsystem er gået godt 

•  Størstedelen af klubberne mener, at 2 EDS runder om ugen er 
passende 

•  Størstedelen af klubberne vil tillade, at medlemmer uden EGA 
handicap kan deltage i klubbens turneringer 

•  58% af spillere under handicap 37 har et EGA handicap efter den 
første årsrevision 
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MEDLEMSTAL 2010-2012 
2010 2011 2012 -/+ 

(2010-2012) 
Herrer 93.169 95.636 96.808 +3.639 

Damer 42.932 43.053 42.931 -1 

Drenge 8.953 8.383 7.875 -1.078 

Piger 2.532 2.391 2.223 -309 

Fleksible 6.500 13.949 18.302 +11.802 

I alt 151.185 152.801 152.972 +1.787 

Sverige 500.412 491.401 482.476 -17.936 

Norge 121.736 114.296 110.362 -11.374 

Finland 142.184 143.887 144.221 +2.037 



FORTSAT SKÆV ALDERSFORDELING 
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HVORFRA KOMMER DE FLEKSIBLE MEDLEMMER? 
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EVALUERING AF FLEKSIBLE MEDLEMSKABER 
•  Ikke den forventede effekt hos de unge – kender de tilbuddet? 
•  Flere vurderer fortsat, at de billige svenske medlemskaber er mere attraktive pga. F’et 
•  En idrætstrend arbejder imod os: 

-  Voksne dyrker mere idræt, men væksten er i de selvorganiserede, fysisk prægede 
idrætter 

•  En idrætstrend arbejder for os: 
-  Voksne har et større ønske om "eksibilitet i idrætstilbuddet 

•  Det samlede økonomiske regnskab ved indførelse/ikke indførelse er uvist 
-  hvor mange havde fortsat betalt fuld pris, hvis "eks. medlemskaberne ikke havde 

eksisteret 
-  hvor mange var stoppet hvis "eks. medlemskaberne ikke eksisterede? 
-  Hvor mange nye golfspillere har ordningen genereret? Både som "eks. og videre fra 

"eks. til fuldtid? Og hvor mange var kommer alligevel? 
-  Havde endnu "ere meldt sig ind i billige danske og svenske klubber? 
-  Hvor mange har opsagt dobbelt medlemskab? 

Mit bud:  vi har fastholdt medlemstallet pga. "eksible medlemskaber og dermed  
imødekommet et muligt frafald…… 
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Kilde: Golfen i tal 
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Kilde: Golfen i tal 

DER BLIVER RELATIVT FÆRRE JUNIORER 

Andelen af drenge og piger 2002-2012 
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DET GODE JUNIORMILJØ 
Klubberne skal skabe miljøer, der har fokus på 

•  Relationer: Venner og kammerater er den vigtigste faktor i forhold til at fastholde 
juniorerne i golfklubben. Træner og frivillige skal derfor skabe rammerne for at knytte 
venskaber mellem juniorerne. 

•  Udvikling af færdigheder: Succesoplevelser og glæden ved at blive dygtigere skal 
gennemsyre arbejdet med juniorerne. Opbyg et miljø så det passer til juniorernes niveau 
og alder. Det skal være attraktivt, at komme i klubben og udvikle sine færdigheder som 
golfspiller.  

•  Sjov: Smil, grin og glæde bør være en naturlig ingrediens af dagligdagen for juniorer. 
Uanset om det er træningen, fredagsturneringen, sommerlejren eller samværet på 
puttinggreenen, skal vi forsøge at skabe dette miljø. 

Disse tre værdier bør gennemsyre arbejdet med juniorerne, og tage direkte afsæt i 
sammensætningen af juniorer i den enkelte golfklub, med hensyn til alder, køn og niveau. 
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GOLFENS DAG 
Årstal 2007 2009 2010 2011 2012 

Tema Kom og 
prøv 

5 års ekstra 
levetid 

Slå en 
skævert – 
det er 
ligetil 

Golf & 
Burger 

Levevis 
Golfens 
Dag 

Antal tilmeldte 
golfklubber ? 105 133 128 147 

Antal gæster ? 4725 6251 9984 7350 

Antal gæster pr. 
klub (gns.) ? 45 47 78 50 

Antal indmeldte 
(estimeret af den 
enkelte klub) 

? 893 1995 1856 2058 

Antal indmeldte 
pr. klub (gns.) ? 8,5 15 14,5 14 



GOLFENS DAG 2013 

I hvilken sport kan alle spille med og 
mod hinanden på tværs af alder køn og 
niveau? 

        - svaret er golf! 

•  P.t. 146 klubber tilmeldt 
•  National kampagne de sidste 14 

dage op til Golfens Dag. Berlingske, 
JP og Golf 2013 tillæg i større 
dagblade 

•  Viral kampagne på Facebook og 
Youtube 

•  Hjælp hos DGU’s gra#ker til 
opsætning af materialer 

Golf er takket være det særlige handicapsystem en unik sport. 
Her kan alle spille med og mod hinanden på tværs af alder, køn og 
niveau. Kvinden kan spille mod manden, pensionisten mod barne-
barnet og nybegynderen mod verdens bedste - og alle kan vinde. 
Alt sammen pakket ind i motion, naturoplevelser og socialt samvær.

Tag dine venner og familie med og prøv kræfter med verdens 

bedste sport på Golfens Dag d. 14. april 2013 

- læs mere på golfensdag.dk

MOD HVEM SOM HELST
PÅ LIGE VILKÅR...
- SVARET ER GOLF!

Sponseret af:              og                  

GolfensDag_Ann_210x297_MAGASIN.indd   1GolfensDag_Ann_210x297_MAGASIN.indd   1 27/02/13   16:34:1827/02/13   16:34:18
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DANSK GOLF 

•  Udkommer 6 gange i sæsonen 
•  Leveres i klubberne 
•  Antal tilsendte blade kan reguleres på 

info@dgu.org 



DANSK GOLF 

•  Udkommer 6 gange i sæsonen 
•  Leveres i klubberne 
•  Antal tilsendte blade kan reguleres på 

info@dgu.org 
•  Stander til bladene er leveret – stil den 

gerne et centralt sted 
•  Der kan købes årsabonnement for kr. 

149,- (inden Påske) 
•  Klubpris v. annoncering: 9.000,- ved 

helside og 5.000,- ved halvside (priser ex. 
moms) 

31 
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STATUS PÅ 
SPONSORMARKEDET 

•  Et sponsormarked i negativ udvikling 

•  Et sponsormarked hvor midlerne sidder tæt til 
kroppen og, hvor der er fokus på investeringens 
afkast 

•  DGU skal kunne tilfredsstille efterspørgslen fra 
eksisterende og potentielle sponsorer m.h.p. at 
generere kortsigtet rentabilitet af en 
sponsorinvestering for at kunne etablere langvarige 
sponsorsamarbejder 



HVORFOR ET 
FORDELSPROGRAM? 
•  Sponsorer vil gerne honorere de danske 

golfspillere, hvis de kan komme i tættere ”kontakt” 
med dem – ud over almindelig annoncering 

•  Et fordelsprogram til danske golfspillere er en 
platform, hvorigennem DGU er i stand til at kunne 
bringe sponsorer og golfspillere sammen, og 
samtidig tilgodese hinandens interesser 

•  Og et fordelsprogram er en platform, der kan stilles 
til rådighed for den enkelte klub, som kan 
anvendes til at styrke relationen til egne 
medlemmer samt tiltrække nye 



GOLFERS ONLY – ET FORDELSPROGRAM FOR 
GOLFSPILLERE OG KLUBBER 
•  Golfers Only er golfspillerens kreditkort, udviklet i samarbejde med GE Money 

Bank 

•  Inspiration fra det svenske ”More Golf” koncept 

•  De partnere, der er tilknyttet fordelsprogrammet, skaber merværdien af 
Golfers Only-kortet overfor den enkelte golfspiller – alt indhold skal have 
relevans for golfspilleren 



GOLFERS ONLY – ET FORDELSPROGRAM FOR 
GOLFSPILLERE OG KLUBBER 



GOLFERS ONLY – ET FORDELSPROGRAM FOR 
GOLFSPILLERE OG KLUBBER 
•  Golfers Only er golfspillerens kreditkort, udviklet i samarbejde med GE Money 

Bank 

•  Inspiration fra det svenske ”More Golf” koncept 

•  De partnere, der er tilknyttet fordelsprogrammet, skaber merværdien af 
Golfers Only-kortet overfor den enkelte golfspiller – alt indhold skal have 
relevans for golfspilleren 

•  Omfanget af partnere udvikles løbende, og vil bevæge sig fra meget 
golfrelaterede fordele, til også at omfatte fordele som matcher målgruppen af 
golfspilleres øvrige behov – ex. rejseoplevelser ud over golfrejser 

•  Måden at opnå fordele udvikles også løbende – fra introduktion af faste 
rabatter hos partnere til også at omfatte andre, mere "eksible værktøjer til at 
udbyde fordele til danske golfspillere, f.eks. som ”showcard” eller deals 

•  Dette er en salgsplatform og vi er "eksible – gerne input ……. 



DEALS – EKSEMPLER PÅ DEALS I KLUBBEN 
Deals kan tage afsæt i et enkelt tilbud eller en 
sammensætning af to eller "ere produkter: 

 Greenfee tilbud – evt. sammen med frokost i 
restauranten 

 Tilbud på træning – evt. sammen med #tting 

 Tilbud på udstyr 

 Tilbud fra restauranten  

Andre tilbud i samarbejde med lokale aktører; 
overnatning på den lokale kro, spa ophold samt 
andre oplevelser i lokalområdet 

Greenfee og lækker frokost i 
restauranten for 2 pers. 

Fitting og 5 træningstimer 

Rabat på jern fra Titleist 

25% på Dagens Ret 
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MÅNEDSKONKURRENCE 

April 
2013 

Maj Juni Juli August September 

Kvartalspræmie: 
Målt på totalt antal: 

3 x 25 begynder golfsæt til 
potentielle medlemmer  

Kvartalspræmie: 
Målt på totalt antal: 

3 x 100.000 bannervisninger 
på Golf.dk. Periode efter 
eget valg 

Månedspræmie: 
Den klub, der skaber "est Golfers Only 
ansøgere i perioden, målt på relativt antal: 

Præmiepakker fra DGU præmiepartnere til 
brug ved lokal turnering – værdi kr. 2.500 – 
5.000 pr. klub 

•  GE sørger for, månedsbasis,  
løbende at formidle status 
på kortansøgninger fordelt 
på klubber 

•  DGU sørger for at formidle 
disse data til klubber, 
således at disse løbende er 
opdateret på vindere og 
placering i den samlede 
konkurrence 



ÅRSKONKURRENCE 

Der uddeles 3 enslydende præmier i hver kategori, altså i alt 6 præmier til 
en samlet værdi af kr. 150.000,-: 

-  1. præmier for (totalt/relativt) "est antal udstedte kort:   kr. 
40.000,- 

-  2. præmier for (totalt/relativt) næst"est antal ud stedte kort:  kr. 
20.000,- 

-  3. præmier for (totalt/relativt) tredje"est antal udstedte kort:  kr. 
15.000,- 

For at kvali#cere sig til årskonkurrencen skal klubben som minimum have 
50 udstedte kort eller blandt 5% af medlemmerne 

Opgørelse af vindere i konkurrencen sker pr. 31. december 2013. 

Vinderne bliver tilsammen tildelt 3 stk. helside annoncer i Dansk Golf, hvori 
det skal fremgå hvilke lokale klubinitiativer, som pengene skal støtte. 
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General Electric – en af verdens største virksomheder 

Capital Energy 
Infrastructure 

Home & Business  
Solutions Healthcare Aviation Transportation 

  305.000 medarbejdere    882 mia kr. i omsætning    Virksomheder i mere end 160 lande 

  En af verdens mest etiske virksomheder   En af verdens mest innovative virksomheder 

  Et af verdens mest værdifulde brands 

GE’s forretningsenheder 



GE Money Bank Danmark 
•  Bank under GE Money Bank A/B 
•  Med over 700.000 kunder i Norden er vi en af de større banker i Norden 

•  I Danmark har vi over 100.000 kunder 

•  150 ansatte i Brøndby 

•  100% online bank, ingen “hurtiglån” i butikker 

•  Lån, kreditkort og forsikringer 

Privatlån Privatlån Plus      Billån MasterCard 
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GE sponsorater 



Samarbejdet med DGU 
- Mere end et sponsorat 

•  Attraktiv målgruppe 

•  Stor og anerkendt sportsgren 
•  God mediaplatform 

•  Stærke værdier 

•  Godt samarbejde 

•  Matcher vores strategi 



PAUSE 

47 



TAK FOR I AFTEN 

48 


