Derfor skal du være
medlem af GAF

Golfens Administrative Forening

Nej, GAF er en ministrative
ad
organisation for lfklubber.
go
ansatte i danske

GAF Konference 2014.

DERFOR GAF!
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GAF Aktiviteter
GAF har en bred vifte af aktiviteter for administrativt ansatte i danske golfklubber:
Golfmanageruddannelse i samarbejde med Dansk Golf Union
GAF har medvirket til at uddanne 40 danske golfmanagere. Uddannelsen som GAF
har været initiativtager på er en 3-årig diplomuddannelse, som klæder de ansatte
på til at kunne varetage de mange forskelligartede opgaver, der findes i forbindelse
med ledelse af en golfklub. Uddannelsen gennemføres i samarbejde med Dansk
Golf Union og Copenhagen Business Academy.
Regionale netværksmøder
GAF afholder regionale netværksmøder for medlemmerne, hvor nye idéer opstår
og deles, og hvor dagligdagens udfordringer frit kan diskuteres og løses. GAFs
manager deltager på møderne og sikrer vidensdeling mellem de forskellige regionale netværk.
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Årlig GAF konference
Hvert år i november inviterer GAF alle medlemmer til
årets højdepunkt - en 2 dages konference. Konferencen
har til formål at præsentere deltagerne for nye tiltag og
idéer, gennem foredrag, workshops, vidensdeling og
erfaringsudveksling.

Forum med ”Best Practise”
GAF er i en proces med at udvikle et forum på GAF
hjemmeside, hvor GAF medlemmer kan fortælle om
succeser, de har implementeret i deres klub, så andre
kan efterligne og få succes. Forummet er ligeledes
stedet, hvor vigtige oplysninger omkring kontraktudkast
og forskellige arbejdsbeskrivelser ligger. Dette arbejde
påbegyndes i 2015.
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Internationalt
samarbejde

Medlemsforum hvor man
kan få hjælp af kolleger
GAF har i flere år haft et lukket Facebook forum, hvor medlemmer kan spørge andre til råds, og få lynhurtigt svar
af de øvrige ca. 100 GAF medlemmer i Facebook gruppen. GAF planlægger at lave dette forum på GAFs hjemmeside i stedet i løbet af 2015/2016.

GAF Konference 2014.

GAF Golf & Networking
De årlige GAF golfmesterskaber er en god mulighed for
medlemmerne, for at komme ud og besøge en anden
golfklub, møde en masse kolleger og blive inspireret til
idéer, som kan tages med hjem til deres egen klub. Dagen afholdes en mandag i maj måned.
Klubfordele
GAFs sponsorer tæller mange leverandører til branchen.
Ved at lave solide aftaler med leverandørerne, kan vi etablere forskellige klubfordele, som den enkelte klub ikke er
i stand til selv.

Nordisk
samarbejde

Medlemsfordele
Nogle leverandører ser en fordel i, at GAFs medlemmer benyttes som eksponenter for deres produkter, da de ansatte har en fremtrædende position i
golfklubberne. Derfor arbejder GAF på at sikre fordelagtige tilbud til GAFs
medlemmer, som er en Win-Win for alle parter.
”Frit spil” ordning
GAF har en ordning, således at medlemmer kan besøge hinanden, sludre
over en kop kaffe, spille hinandens baner og først og fremmest hente inspiration. Klubberne er ikke forpligtiget til at tilbyde gratis spil, derfor skal GAFs
medlemmer ringe og spørge, om det er OK, inden ordningen benyttes.
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Sponsorer præsenterer
nye ideer og tiltag på
GAF’s konferencer.

Hvert år mødes GAF
Danmark
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venskabeligt arrangement ov
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Benchmarking
GAF samarbejder med Dansk Golf Union omkring udviklingen af to forskellige benchmarkingsystemer. Det ene
kaldes ”Klubindeks”, og er et system som vil gøre de
enkelte klubber i stand til at vurdere deres resultater sammenlignet med branchen som helhed og dermed bedre
blive i stand til at identificere områder, hvor man gør det
godt, og områder, hvor der er plads til forbedringer.
Det andet system er ”Golfspilleren i Centrum”, som giver
vigtig feedback fra medlemmer og gæster til klubben
omkring deres opfattelse af den kvalitet og service klubben leverer.
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Ja – GAF er helt sikkert relevant for alle administrativt
ansatte i de danske golfklubber.
Uanset om du er ny i branchen eller erfaren, så styrker
GAFs forskellige aktiviteter kompetencerne i golfklubberne, og det vil altid være en fordel for dig og din klub.
Styrkes kompetencerne bredt i alle de danske golfklubber, vil det i sidste ende betyde flere indtægter til klubberne.
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Morten Backhaus
Direktør
Dansk Golf Union

Kontingent 2015
GAF tilbyder 2 kontingenter:
• GAF Basis
Giver mulighed for deltagelse i alle aktiviteter,
på nær landskampen mod Sverige.
Pris kun 1.775 kr.
• GAF Plus
Som GAF Basis, og giver desuden:
- Gratis adgang til Europatour Made in Denmark 2015
- Rabat på merchandise fra Made in Denmark 2015
- Medlemskab af CMAE
- Mulighed for deltagelse i Landskampen mod
GAF Sverige
Pris kun 1.975 kr.

DERFOR GAF!

Er GAF relevant for mig
og min golfklub?

