
Randers den 15. juli 2020. 

 

”EN FJER I HATTEN” 
I går (tirsdag den 14. juli 2020) var Marck, Jens Poulsen og undertegnede til møde med 
”Udviklingskonsulent Rekruttering og fastholdelse” Michael Jürgensen fra DGU. 

I modsætning til det normale, at klubberne henvender sig til DGU, så var dette møde kommet i stand, fordi 
DGU havde bedt RGK om et møde. 

DGU var blevet noget nysgerrige på: ”Hvad og hvordan er det de gør i Randers Golf Klub?” når de arbejder 
med de nye golfspillere. 

Grunden til nysgerrigheden var helt enkelt resultaterne af en landsdækkende spørgeundersøgelse i blandt 
nye/nyere golfspillere. RGK var endt på en suveræn førsteplads!!!! - iblandt de 155 klubber der deltog i 
spørgeundersøgelsen. På en skala fra 0 til 100 fik RGK 100. Landsgennemsnittet ligger på 51. 

DGU har aldrig tidligere registreret sådan en score. 

 

DET KAN I/VI ALLE VÆRE RIGTIG GLADE FOR OG STOLTE AF!!!!!!!! 

 

Yderligere: 

• Man ved fra undersøgelsen, at de vigtigste parametre for fastholdelse af medlemskab er: 
”Opmærksomhed på den enkelte” samt ” Integreret i klubben”. Man ved samtidig, at den mindst 
vigtige af de 10 opstillede parametre er: ”Udvikling af spillet for den enkelte”. 

• RGK har i undersøgelses-året fået 110 nye medlemmer. Heri er inkluderet helt nye golfspillere, 
golfspillere fra andre klubber samt tilbagevendte tidligere medlemmer. 

• Man ved fra medlemsstatistikker, at gennemsnitsalderen på golfspillere er faldet med ca. 2 år.  
• Man ved fra andre undersøgelser, at noget af det der virker mht. nye golfspillere i forhold til 

fastholdelse er, at der et antal gange om året er personlig og/eller telefonisk kontakt imellem 
golfklubben og de enkelte spillere. Golfklubbens repræsentant kan være administrationen, 
begynderudvalget eller ”en anden frivillig der har det som en arbejdsopgave”. 

• Man ved fra andre undersøgelser, at frafaldet for nyere golfspillere sker indenfor de første 2 år, 
samt at det totale frafald for denne gruppe udgør ca. 35 %, og at dette frafald primært skyldes 
mangel på ”sociale relationer”. 

• Man ved fra et praktisk eksempel fra Hjarbæk Fjord Golf Klub, hvor et frivilligt medlem 5 gange 
årligt er i telefonisk kontakt med nye medlemmer, at det reducerer frafaldet markant. 

• Man ved fra undersøgelser, at ”Aktiv styring af Klubber i Klubben” er noget af det vigtigste når 
man skal fastholde nye medlemmer. Denne aktive styring kan f.eks. være, at man udpeger en/flere 
frivillige som mentorer for nye medlemmer. 

• Til overvejelse: Skal man en gang årligt lave en turnering for de sidste 3 års nye golfspillere? – og 
kald det evt. ”Gensyns-golf” eller ”Banetrænings-match”. 

For ref./ OIe Maigaard 


