Nyhedsbrev november 2021

Medlemstal i RGK.
Ved udgangen af september 2021 var medlemstallet i RGK 1.233 (inklusiv 83 passive medlemmer). Dette er det
højeste medlemstal i den tid DGU har lavet den samlede statistiske oversigt. Medlemstallet dækker alle kategorier af
mulige medlemskaber.
Det er en stigning på 24 medlemmer fra 2020 svarende til ca. 2 %. På landsplan var der ligeledes medlemsfremgang
(ca. 6 %).
Medlemsfremgangen i RGK er primært en stigning i ”aktive senior mænd” på i alt 18 nye medlemmer.
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Kontingentet for seniorspillere i RGK i 2021 var 6.362 kr. årligt (et vægtet gennemsnit af med- og
uden indskud), og at landsgennemsnittet var 6.338 kr. årligt
Kontingentet for juniorspillere i RGK i 2021 var 1.565 kr. årligt (et vægtet gennemsnit af junior
under 12 år 1.049 kr. samt junior over 12 år 1.823 kr.), og at landsgennemsnittet var 1.460 kr. årligt.
Golfsporten er den 4. mest dyrkede sport i Danmark med 164.130 medlemmer (en stigning på ca.
9.300), kun overgået af fodbold, gymnastik og svømning.
Der er i gennemsnit 926 medlemmer (884 aktive og 44 passive) i de danske golfklubber (RGK har
1.233 medlemmer (1.150 aktive og 83 passive)). RGK har således ca. 33,2 % flere medlemmer end
en gennemsnits klub i DK.
RGK har 9,4 årsværk på lønningslisten, og at gennemsnittet på landsplan er 8,8 årsværk. RGK har
således ca. 6,8 % flere ansatte end en gennemsnits klub i DK.
De fleste af de nye kaniner i 2021 var unge – de fleste i aldersgruppen 20 – 50`erne.
Der er gennemsnitligt spillet 5.401 golf-runder af greenfee gæster på de danske golfbaner. Der er
på RGK’s bane spillet ca. 4.300 runder, heraf ca. 1.500 XL-spillere.
I skrivende stund er der allerede 50-60 nye golfspillere, der har modtaget/købt en prøvemedlemskab. Disse forventes at starte i 2022. De fleste af disse er udleveret/vundet i forbindelse
med arrangementet i Randers Festuge.
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