
 

 

 
 
 

Tiltag i 2016 for at skaffe nye medlemmer 
 
Golfens Dag den 17. april 
Resulterede i: 23 nye medlemmer, heraf 7 juniorer og 6 voksne begynde-
re. 
Annonceret til medlemmer via GolfBox, på hjemmesiden, i Golfbladet + 
omdeling af flyers v. juniorudvalget i lokalområdet + flyers hos sponsor 
McDonald’d forud for dagen. Velkomsttelt med registrering af mail adres-
ser v. dameklub og veteranklub uddeling af spisekuponer til en burger 
inkl. drikkevare i restauranten, træner og frivillige elitespillere på driving 
range, instruktioner v. herreklubben på indspilsbane og putting green, spil 
for begyndere på hul 1-2 og 3-4 ved kaninudvalget. Begyndere får tilbudt 
at kunne låne udstyr uden beregning. Juniorspil på hul 5 v. juniorudval-
get. Nye indmeldte seniorer får en green fee billet + nye begyndere får 
vouchers til 2 gratis træningslektioner i deres velkomstpakke. 
 
Afholdt ”Mini” Golfens Dag den 20. august 
Resulterede i: 6 nye medlemmer, heraf 1 junior 
Tilbud til egne medlemmer om at invitere en gæst (erfaren golfspiller) til 
at spille en gratis prøverunde. Gæsten får ved check-in udleveret en lille 
folder og information om medlemskab i klubben, spisekupon inkl. drikke-
vare i restauranten. Deltager i konkurrence vedr. indmeldelse på dagen. 
 
Efterår 2016 - Lagt attraktivt tilbud om medlemskab i FGC på Fa-
cebook 
Har resulteret i: 18 nye senior medlemmer 
Trukket lod om 3 gavekort (green fee billetter, gavekort til Proshop og Re-
staurant) blandt alle, der har delt opslaget. 
 
Efterår – Tilbud til passive, der har stået passiv i mere end 2 år 
Resulterede i: 5 aktiverede medlemmer 
Passive medlemmer, der har været passive i mere end 2 år får tilbud om 
rabat på kontingent den kommende sæson ved aktivering – og overgår 
efter en sæson med rabat til fuld kontingent. 
 
Medlemmer, der har skaffet flest nye medlemmer i sæsonen, har 
deltaget i konkurrence om 5 gavekort på 1.000 kr. til Proshoppen. 
 


