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Rekruttering af prøvemedlemmer i Haderslev Golfklub. 

2016 

Emne: Rekruttering af prøvemedlemmer 2016 

Udfordring: Medlemsnedgang:  netto -95 personer i 2015 

Synlighed:  Mangelfuld/forkert markedsføring i 2014/15 
gjorde at kendskabet til klubben var lavt.  

Mål:  At rekruttere min. 200 prøvemedlemmer ligeledes 
at klubbens kendskabsgrad skal vokse.  
  

Aktivitet: 
I samarbejde med sponsorer at rekruttere prøvemedlemmer via deres netværk, personale og kunder. 
 

Hvordan: 
Ved tegning af sponsorater i september/oktober 2015 til sæson 2016, blev sponsorer spurgt om de ville 
hjælpe Haderslev Golfklub med at rekruttere nye Prøvemedlemmer. 
 

Sponsor: 
Købte hold á 10 personer til en pris af 2.500,- kr. pr. hold. 
Sponsor fik tilmeldingsliste til rådighed fra okt./nov. frem til 31. januar, 2016.  Herefter overtog klubben 
listen. 
I perioden hvor sponsor havde listen til rådighed kunne de bruge det til personale- eller kundepleje. 
Familie mm. Der var frit slag.  
Nogen virksomheder lagde det på deres hjemmeside, konkurrencer mv. 
  

Klubben: 
Klubben overtager tilmeldingslisterne fra sponsorerne 1. januar.  Opgaven for klubben var at fylde 
holdene op hvor sponsor ikke havde fået besat alle pladser. 
Herefter var frivillige og manager i diverse supermarkeder for at ”sælge” gratis prøvemedlemsskaber. 
Der var lavet roll-ups, prøvemedlemsfolder, gavekort til disse aktiviteter. 
Markedsføring via Facebook. 4 kampagner a 3 uger.  
Medlemmer blev opfordret til at reklamere for tiltaget. 
Klubben fik skrevet flere artikler i ugeaviser og den daglige presse. (de fleste gratis). 
Klubben reklamerer for prøvemedlemsskabet – Holdene har sponsors navn. Se træningsplan. 
 
Tilmelding som prøvemedlem: 
Lagt på hjemmesiden. Træningsplan udarbejdet således de kunne vælge tidspunkt og tilmelde sig.  
Vignette lagt på forsiden til hurtig adgang til tilmeldingssiderne.  
 
Træningsplan: 
Der blev oprettet 10 hold i hver måned (april, maj og juni) så potentialet var 300 pladser. 
Prøvemedlemmerne får 4 lektioner á 1,5 time. 
  
Informationsaften:  
Hver måned blev der afholdt informationsaften for 10 hold inden opstart. Hvor alle involverede 
personer deltog. Manager, sekretær, kaninudvalg, regelundervisere, trænere og restauratør. 
Varighed – knap 2 timer. (formål: at mødes med holdkammerater se personalet og få fortalt om forløb). 
Tilslutning ca. 80-85% hver gang. 
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Mentorordning: 
Vi har lavet en mentorordning på Facebook – ”Begynderklubben – HGK”. 
Her har KUN mentorer og nybegyndere adgang. 
Her oprettes hurtigt flights til både stor og lille bane.  

Kaninafdelingen: 
Rekruttering af ”holdledere” til kaninturneringer – fra 25 – 60 personer. 
Nye medlemmer = nyt engagement i frivilligt arbejde mm. 

Resultat: 
 
Antal solgte hold:                27 = 270 pladser 
Antal prøvemedlemmer:   263 – 250 mødte op. 
Antal indmeldelser:            137 indmeldte. (Hitrate: 54,8%) 

Positive side: 
God aktivitet i klubben. (kaninturnering 111 deltagere) Efter 2 måneder (185 prøvemedlemmer) . 
Vi vidste allerede i januar at der ville komme 270 nybegyndere. Planlægning af sæson nemmere.  
 

Bilag:  
Tilmeldingsliste. 
Deltagerbevis fra sponsor til prøvemedlem. 
Træningsplan 

 
Kontakt Laurids Caspersen, LC@haderslevgolfklub.dk,  eller 20836175. 
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