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Forord 

Golfsporten har gennem tiderne været i en situation, hvor der har været flere interesserede 

golfspillere end der har været plads til i golfklubberne. Derfor har man kunnet stille store krav 

til nye medlemmer, som for eksempel betingelserne for medlemskab, dyre indskud og til 

opstarts-proceduren med regelundervisning, træning og slagprøver inden medlemmet fik lov til 

at spille på banen, noget der typisk kunne vare flere måneder. 

I dag er situationen anderledes. Selv om der er flere golfspillere end der nogen sinde har været 

før, så kan man af statistikkerne fra Dansk Golf Union1 se, at stort set alle klubber mangler 

medlemmer, ventelisterne er væk, og vi ved fra både artikler i aviser og magasiner, erfa-

gruppemøder, regionalmøder og repræsentantskabsmøder at økonomien skranter i mange 

klubber. Der er over de seneste 10 år kommet for mange nye golfklubber, set i forhold til netto 

tilgangen af nye medlemmer.                                                                                

En af årsagerne til at klubberne mangler medlemmer, kan være, at vi ikke er dygtige nok til at få 

de nye medlemmer aktiveret i klubberne. Mange gange oplever de nye medlemmer en 

forrygende indsats fra klubbens mange frivillige i begynderudvalget, der sørger for undervisning 

i regel og etikette på golfbanen, fra trænerne der lektion efter lektion hjælper med til forståelse 

for og træning i golfsvinget. Efter en periode, på typisk 3 måneder, er den nye golfspiller klar til 

at spille på banen og lige nøjagtigt her opstår problemet, i hvert fald i Frederikssund Golfklub, 

med at holde på de nye medlemmer, for nu forventes det, at de selv finder nogen at spille med, 

at de selv køber ekstra lektioner hos træneren og at de i øvrigt ikke har brug for yderligere 

hjælp og støtte fra klubben.                                                                  

En anden årsag kunne være, at klubberne ”glemmer” de medlemmer der har et forholdsvist 

højt handicap (36+). Når man ser Dansk Golf Unions statistik (Bilag 1, materiale fra DGU, Frafald 

i Danmark 2012, powerpoint) over udmeldelser i de danske golfklubber, ses det tydeligt, at det 

største frafald sker i den gruppe af medlemmer, der har et handicap på mere end 36 gennem 

længere tid. Det kunne selvfølgelig være fordi, at de bare har fundet ud af at det alligevel ikke 

                                                      
1
 DGU Golf statistik 2010-2013, http://danskgolfunion.dk/om-dgu/golfen-i-tal, 24/11/2013 14.01 



Side 6 

 

var noget for dem, men hvis vi antager, at en stor del falder fra, fordi de ikke føler sig som 

kompetente golfspillere, så kan vi ved ændret fokus på disse medlemmer, måske finde en del 

der ville blive som medlemmer.                                          

Frederikssund Golfklub, hvor jeg har mit daglige virke som direktør, er i denne opgave anvendt 

som reference i forbindelse med opgaven og dermed udgangspunktet for de undersøgelser der 

er lagt til grund for en del af analysen.                                                          

Frederikssund golfklub blev stiftet i 1974 som golfklub nr. 46 i 

Danmark. En medlemsejet forening, beliggende på jord lejet af Kong 

Frederik den 7. Stiftelse.                                              

Efter en årrække med begrænsede faciliteter blev der i august 1990, på 

den nuværende adresse, åbnet 9 huller ned mod Roskilde Fjord, og 

senere blev yderligere 9 huller tilføjet.                       

I dag omfatter anlægget en 18 huls bane, en 9 huls intermediate bane, 2 putting greens, et 

indspilsområde med greens og 3 indspilsflag samt en stor drivingrange med 7 overdækkede 

pladser.                                                                                                       
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Opgavens opbygning 
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1. Indledning 

I bogen ”Fornyelsestræet” sætter Hans Prehn & Erik Keldmann fokus på det essentielle i at 

kunder, i dag ikke bare køber et produkt, men køber hele pakken, der i golfsammenhæng er 

både golfspillet, naturoplevelsen og det sociale samvær.                                            

Det er ikke mere kun produkterne, kunderne "køber". Hele virksomheden er blevet en 

"mærkevare". Og én ting er at forny et produkt. Hvordan fornyr man en virksomhed - så det kan 

ses? Fornyelsestræet demonstrerer, hvordan I kan afdække navnets associationsværdi, pejle jer 

frem til et vigtigt kundebehov - og gøre det til en værdi ved jeres navn. Ikke med snak eller 

uendelige møder, og ikke bare med store ord i reklamerne, med en praktisk og jordnær 

arbejdsmetode, der gør medarbejdere og kunder til aktive partnere i hele virksomhedens 

fornyelsesproces. Er kundernes opfattelse af jer god nok, eller trænger I til en inspirerende 

saltvandsindsprøjtning?
2                                            

Med udgangspunkt i begyndermedlemmets såvel som ny-golferens behov, har jeg den tese at vi 

ved hjælp af udarbejdelse af en mission, en strategi, et koncept og endelig en serviceydelse for 

begynderforløbet, kunne skabe et bedre begynderforløb. Strategien der er en kreativ proces 

kunne være svaret på hvordan missionen kan realiseres og en konkretisering af hvad missionen 

i praksis går ud på. Den kunne anvendes til at gøre missionen mere vedkommende, troværdig 

og synlig for medlemmet.     

Missionen kunne være at skabe et begynderforløb, der samtidig skaber kompetente golfspillere 

og nye langvarige medlemskaber. Strategien kunne være at sætte større fokus på begyndere 

(de første 3 måneders medlemskab) så de får mere opbakning og bedre forståelse for forløbet, 

og at vores praktiske kurser bedre tilgodeser det enkelte begyndermedlems behov og 

forventninger, og ikke mindst at de integreres i klubbens aktiviteter og sociale liv.                                            

Konceptet kunne være at skabe et bæredygtigt begynderforløb, hvor vi skaber overblik og 

opfølgning på de aktiviteter vi tilbyder, med en løbende tilretning og fornyelse.  

                                                      
2
 Fornyelsestræet - slip dog innovationen løs, Hans Prehn & Erik Keldmann 
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For ny-golferen skal vi se på, hvorvidt der er behov for en fortsat opfølgning og om vi skal skabe 

et rum, hvor der er mere tryghed som begynder og muligheder så ny-golferen ikke føler sig som 

”Palle alene i verden” i klubben.  

Ovenstående vil indgå i teoriafsnittet under behandling af de enkelte teorier, hvor jeg vil søge 

at anskueliggøre behov og læsninger. 

 

1.1 Den kompetente golfspiller 

Den kompetente golfspiller tager som begreb, udgangspunkt i at skabe 

en golfspiller der bliver fortrolig og komfortabel med både spillet, 

medspillerne, golfreglerne, det sociale liv og naturoplevelsen.   

 

 

  



Side 10 

 

1.2 Frederikssund Golfklub og læringstrekanten 

Illustrationen til højre*, 

som vil blive anvendt i 

teoriafsnittet, viser 

min opfattelse af Illeris 

læringstrekant3 med 

udgangspunkt i 

golfsporten og 

sammenkædningen af 

det indholdsmæssige, 

med drivkraften og 

omverdenen. 

Samfundet som i dette 

tilfælde er klubben indgår i 

samspillet der skal sikre 

integrationen i det kulturelle og 

sociale liv.  

 

Fokus kunne ligge i at få koblet indholdet sammen med omverdenen og klubben (samfundet) 

så drivkraften hos begynderen og ny-golferen motiveres mest muligt. 

Indholdet er det konkrete læringsforløb, som omfatter selve det at beherske golfspillet. 

Drivkraften er motivationen, følelsen for og viljen til at lære golfspillet 

Omverdenen der i sammenhæng med golfsporten og kunden, er de andre medlemmer, de 

frivillige hjælpere, sekretariatet, trænerne og restauranten. 

Samfundet / klubben i illustrationen er blandt andet relateret til integrationen i det sociale og 

kulturelle liv i klubben, til det valgte servicedesign og til fællesarrangementer i restauranten. 

Samspillet mellem alle disse er af stor vigtighed for den samlede oplevelse af golfsporten og 

stiller derfor store krav til både kommunikation, handling og samarbejde. 

                                                      
3
 Læring, Knud Illeris, Roskilde Universitetsforlag, 2. reviderede udgave 2006, side 39 

*Egen illustration efter fri fortolkning af Illeris, læringens processer og dimensioner 
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1.3 Problemstilling 

Der er mange der påbegynder et begynderforløb i en golfklub (Frederikssund Golfklub 2013, 

157 nye der ikke havde prøvet golf før), hvilket vidner om en stadig stigende interesse for 

golfsporten, men samtidig er der mange, der igen forlader sporten efter få år (Bilag 1, materiale 

fra DGU, Frafald i Danmark 2012, powerpoint ), enten fordi de ikke føler sig integreret i klubben 

eller fordi de forbliver i et højt handicap og derved ikke føler at de har et niveau hvor de er 

velkomne i klubturneringerne eller til at spille med medlemmer, med lavere handicap.                                                         

Klubberne har brug for at de begyndere der er interesseret i at blive medlem og tage 

golfkørekortet, også forbliver i klubben som aktive medlemmer når de har afsluttet deres 

begynderforløb.                                                                                                                                  

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 1-2: Grafik fra DGU, Udmeldte efter antal år i golfklubben 
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2. Problemformulering 

"Hvorledes kan Frederikssund Golfklub skabe et succesfuldt introduktionsforløb for nye 

medlemmer af golfklubben, således at disse både lærer at spille golf, integreres socialt med de 

eksisterende medlemmer og blive kompetente golfspillere" 

• Læringsdimensionen - hvordan sikrer vi den bedst mulige indlæring i golfspillet 

• Drivkraft motivationen - hvordan sikrer vi at nye medlemmer motiveres bedst muligt 

• Samspilsmotivationen - hvordan sikrer vi at de nye medlemmer integreres bedst muligt 

 

3. Begrebsafklaring 

3.1 Golfkørekort 

Golfkørekortet, et begreb Dansk Golfunion har 

opfundet, er et begreb, der betyder at 

begynderen har gennemgået et 

begynderforløb, med både regelkursus og 

praktisk træning i både golfsving og golfspil og 

efterfølgende er blevet godkendt til spil på stor bane (Bane 

vurderet og godkendt af Dansk Golfunion til handicapregulering).    

3.2 Begyndere 

Når jeg i opgaven anvender betegnelsen ”begynder” refererer jeg her til nye golfspillere uden 

golfkørekort. Typisk varer et begynderforløb 3 måneder, i hvilken periode begynderen 

introduceres til golfens skrevne og uskrevne regler, lærer at holde rigtigt på udstyret og 

instrueres i hvordan golfkøllerne skal svinges. I forløbet introduceres de også til klubbens 

aktiviteter i form af turneringer og klubber i klubben.                                            

3.3 Ny-golfere 

Her refereres til perioden fra begynderen har fået golfkørekort og til de har været medlem af 

klubben i en periode på op til 24 måneder.  
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3.4 Kunden 

Når der i denne opgave skrives ”kunden” har det betydning af både begyndermedlemmer, ny-

golfere og andre medlemmer under ét.                                                                                       

3.5. Klubben 

Betegnelsen klubben, refererer i denne sammenhæng til alle de parter der er impliceret i 

forløbet fra begynder til aktiv og kompetent golfspiller, herunder golfklubben, medlemmerne, 

de frivillige hjælpere, proshop og trænere, restauranten og greenkeeperne.  

3.6 Klubber i klubben 

De fleste golfklubber har en eller flere selvstændige grupperinger i klubben, herunder 

herreklubben, dameklubben, seniorklubben og så videre. Disse betegnes over en bred kam 

som ”klubber i klubben”.                                                                                       

4. Afgrænsning 

Denne opgave er afgrænset således, at den alene tager udgangspunkt i de nye medlemmer der 

starter som begyndere og dermed ikke nye medlemmer der allerede har godkendelse til spil på 

stor bane og et golfhandicap.                                                                                       

5. Videnskabsteori 

I bogen ”Videnskabsteori for begyndere” skriver Torsten Thurén at videnskabsteori er noget af 

det vigtigste man kan beskæftige sig med, fordi det drejer sig om selve grundlaget for al 

stillingstagen.                                                                                                                                  

”Kan vi overhovedet vide noget, eller er alle såkaldte sandheder relative?”4 

Videnskabsteorien er også i denne opgave vigtig, fordi den danner baggrund for hvordan jeg 

har valgt at tage udgangspunkt i behandlingen af de anvendte data.  

                                                      
4
 Videnskabsteori for begyndere, Thurén, 2004, side 9 
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5.1 Ontologi 

Ontologi handler om den virkelighed vi befinder os i og hvordan vi opfatter strukturen i 

dannelsen af denne. Set fra et videnskabsteoretisk synspunkt kan ontologien derfor opdeles i 

objektivisme og subjektivisme.                                                                                       

Objektivisme tager udgangspunkt i opfattelse af at verden er som den er, uanset hvem der ser 

på den, og den socialt konstruerede eksistens har derfor ingen påvirkning på den virkelighed 

vi opfatter.                                                                                                                                  

Subjektivisme holder derimod på at verden dannes ud fra de sociale kontekster, som vi 

befinder os i, og verden vil derfor se forskellig ud, alt efter hvem der ser på den. 

5.1 1 Diskussion                                                                                       

I sportsverdenen, der i denne sammenhæng er golfsporten, er det min opfattelse at netop 

de sociale kontekster, og derved subjektivismen, spiller ind i kundens opfattelse, og således 

er med til at påvirke den umiddelbare opfattelse af sporten. Der er desværre stadig er en 

holdning i samfundet til, at golf er en sport for ”rige gamle mænd”5. Efterhånden som 

kunden lærer spillet og integreres i det sociale liv i klubben, sker der et skift mod en mere 

subjektiv opfattelse af virkeligheden, fordi golfsporten i dag, er en sport for alle, uanset 

social status, alder og indkomst, men dette ændrer ikke på det ontologiske subjektive 

udgangspunkt, at verden som vi opfatter den er en social konstruktion. 

5.2 Epistemologi                                                                                       

Epistemologi udledes direkte fra ontologi, da der her er tale om det valg man tager for, 

hvordan man vil producere sin viden samt hvilke typer af svar man finder mest 

hensigtsmæssige til besvarelse af det formulerede problem. Epistemologi kan derfor ses som 

et valg af paradigmer og hvad man forventer at ens videnproduktion vil føre frem til. 

5.2.1 Diskussion                                                                                       

Epistemologien har en åben tilgang til videnproduktion der kan være med til at give et bedre 

og mere åbent billede af både begynderens og ny-golferens forventninger og tilgang til 

sporten. 

                                                      
5
 Dansk Golfunion, web, 020114, 10.25 
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5.3 Paradigmer                                                                                       

Af et paradigme kan man udlede den måde man vælger at producere sin viden på. Når man 

vælger et paradigme vælger man dermed også en forudbestemt værktøjskasse til brug i 

forbindelse med viden produktionen. 

Valget af et bestemt paradigme handler derfor om, hvordan man opfatter verden og hvad 

man betragter som værende den mest korrekte metode til at løse en given problemstilling på.                        

”Set ud fra et videnskabsteoretisk synspunkt arbejdes der med 4 hovedparadigmer, som er 

positivisme, realisme, fænomenologi og pragmatisme”
6. 

5.3.1 Positivisme                                                                                       

For positivisme gælder det at undersøgelser danner basis for viden. I dette paradigme 

arbejdes der ud fra en objektiv ontologisk tilgang, idet man antager verden og 

problemstillinger som værende noget, der kan måles og vejes, og alle sociale kontekster 

anses som værende irrelevante for en aktuel løsning7  

5.3.2 Det fortolkende                                                                                       

Det fortolkende paradigme kan ses som en direkte modsætning til positivisme, idet dette 

paradigme fokuserer på den opfattelse, at den socialt konstruerede kontekst har en 

altafgørende betydning for, hvordan viden indsamles og produceres. Dette paradigme er 

opstået på baggrund af den konstatering af, at verden er kompleks og dynamisk og derfor vil 

der altid kunne fortolkes og konkluderes på et givent resultat8. 

5.3.3 Realisme                                                                                       

Realisme skal ses som værende et paradigme, der omhandler opfattelsen af sandheden. 

Omdrejningspunktet i realisme fokuserer på, hvad vores sanser viser os samt hvad der kan 

opfattes som værende sandt. For at forstå paradigmet korrekt bør det opdeles i naiv 

realisme og kritisk realisme. 

                                                      
6
 Research methods for business students, Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, side 102 

7
Research methods for sports studies, Gratton & Jones, 2010, side 114), Fuglsang & Bitsch, 2004, side 23 

8
 Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, side 115 



Side 16 

 

Naiv realisme lægger sig tæt op ad positivisme i den forstand, at det du ser, er det du får, 

men adskiller sig ved at man her accepterer at det er følelser og sanser der kan afgøre hvad 

man opfatter som sandt.                                                                                       

Kritisk realisme lægger sig opad det fortolkende paradigme, idet man ud fra sine sanser og 

følelser bestemmer sig for én sandhed, men at man samtidig stiller sig kritisk over for denne 

sandhed og accepterer at der kan fortolkes på denne alt afhængig af den enkeltes syn på 

verden. Med et kritisk realistisk paradigme accepterer man således også, at der aldrig kan 

findes en endegyldig sandhed.                                                                                       

5.3.4 Fænomenologi 

Fænomenologi tager sit udgangspunkt i, at den hverken er idealistisk eller realistisk, den 

beskriver fænomenerne uden at tage stilling til, om de eksisterer uafhængigt af 

bevidstheden.  

5.3.5 Pragmatisme                                                                                       

Pragmatisme er ikke et paradigme i dig selv, idet man med en pragmatisk tilgang tror på, at 

valget af paradigme ikke afhænger af ens opfattelse af verden, men derimod af en given 

problemstilling. Med en pragmatisk tilgang sætter man som researcher sin egen 

virkelighedsopfattelse til side og ser i stedet på hvilken ontologisk og epistemologisk tilgang, 

der vil kunne løse en problemstilling bedst muligt og dermed accepterer man samtidig, at 

det til tider vil betyde en kombination af flere paradigmer.                                            

5.3.6 Diskussion                                                                                                                                  

I denne konkrete opgave har jeg valgt at tage udgangspunkt i den pragmatiske tilgang, ud fra 

den givne problemstilling, idet løsningen bør være baseret på de indkomne faktiske data, 

uden påvirkning af mine personlige oplevelser og forudfattede meninger, for at give det 

bedst mulige resultat til løsning af problemstillingen.                                                                                       

5.4 Induktion og deduktion                                                                                       

De to begreber, induktion og deduktion skal ses som værende den måde hvorpå man som 

researcher forholder sig til teorien i arbejdet med en opgave. Via en induktiv tilgang fokuseres 

der på, at der udarbejdes teorier og hypoteser ud fra de data og den viden du indsamler.  
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Induktion betyder at man drager almene, generelle slutninger ud fra empiriske fakta, og 

forudsætter altså kvantificering.                                                                                       

Eksempel 1:                                                                                                                                  

Præmis:  Alle mennesker, vi har hørt om gennem hele verdenshistorien er døde. 

Konklusion: Alle mennesker inkl. jeg selv er dødelige. 

Det er vigtigt at fastslå, at vi aldrig kan være 100% sikker på en induktiv slutning, eftersom den 

bygger på empirisk materiale, som sjældent er fuldstændig. 

”Igennem en deduktiv tilgang opstilles der først teorier og hypoteser som bruges til at 

udarbejde en researchstrategi og derefter indsamle data til løsning af opgaven”
9. 

Deduktion indebærer, at man drager en logisk slutning, der betragtes som gyldig, hvis den er 

logisk sammenhængende. Derimod behøver den ikke være sand i den forstand, at den 

stemmer overens med virkeligheden.  

Eksempel 2: 

Præmis: Alle mennesker har fire arme 

Præmis: Jeg er et menneske 

Konklusion; Altså har jeg 4 arme. 

Dette stemmer naturligvis ikke med virkeligheden, men en deduktions gyldighed har heller 

intet at gøre med om præmisserne er sande eller ej.  

5.4.1 Diskussion                                                                                       

Ifølge hermeneutikken er alt, hvad vi gør eller siger her i verden, en fortolkning. 

”Fortolkningen befinder sig på det fundamentale niveau. Når vi siger noget, er det 

altid en fortolkning. Der er ikke et faktisk niveau nedunder. Intet er entydigt. Alt er 

noget, vi hver især fortolker”10. 

                                                      
9
 Sanders, Lewis & Thornhill, , 2009, side 124 

10
 Søren Gosvig, web, 020114, 10.45 
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Jeg har valgt at tage udgangspunkt i den hermenutiske cirkel og derved anvende både den 

induktive og den deduktive tilgang, at anvende teorierne læringsbegrebet, motivation og 

samspilsdimentionen, til at drage generelle slutninger ud fra empiriske fakta, baseret på 

mine undersøgelser. 

6. Metode                                                                                                                                  

6.1 Projektets opbygning                                                                                       

Projektet er bygget op omkring en spørgeskemaundersøgelse og en interview undersøgelse, 

blandt 169 begyndere fra perioden 1.4.2012 – 30.9.2013. Undersøgelsen beskrives i afsnittet 

valg af dataindsamlingsmetode og anvendes tillige i teori afsnittet, hvor data anvendes i 

forbindelse med besvarelse af underspørgsmålene til problemformuleringen og behandling af 

teorierne. 

6.2 Kritik af metodevalg                                                                                       

Hensigten med at anvende forskellige metoder til dataindsamling er, at de gensidigt kan 

forbedre hinanden og dermed forsyne specialet med ligestillede data og sikre validiteten. Min 

egen forforståelse er jeg dog opmærksom på, idet jeg i udarbejdelsen af spørgsmålene, 

moderators rolle ved interviewet og senere i fortolkningerne kan have blinde pletter. 

6.3 Valg af dataindsamlingsmetode                                            

Min dataindsamling tager udgangspunkt i både en kvantitativ internetbaseret spørge- 

undersøgelse og en kvalitativ interview undersøgelse. Herudover er der anvendt data fra 

Dansk Golf Union, til belysning af frafald af medlemmer på baggrund af handicap og antal år 

som medlemmer.  

6.3.1 Kvantitativ undersøgelse                                                                            

De fleste klubber tilbyder et begynderforløb mod betaling af et større eller mindre beløb for 

begynderperioden (egen undersøgelse via internettet og klubbernes hjemmeside – 

december 2013). Betalingen dækker forskelligt fra klub til klub, men i de fleste tilfælde 

dækkes bøger, undervisning og anvendelse af træningsfaciliteter og golfbanen. De fleste 

klubber har også et begynderudvalg bestående af frivillige hjælpere, der støtter op omkring 
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begynderne i perioden indtil de har bestået golfkørekortet, men 

de fleste klubber har ingen opfølgning, når medlemmet har 

bestået og fortsætter som medlem. 

Frederikssund Golfklub har siden 2013, tilbudt et 3 måneders 

begynderforløb helt uden omkostning for kunden, med både 

introduktionsmøde, regelkursus, undervisning, træning og 

turneringer, men i Frederikssund Golfklub stopper fokus når 

golfkørekortet er bestået og begynderen bliver til ny-golfer. 

Den kvantitative undersøgelse skal anvendes til at afdække, 

hvorvidt det forløb der er påbegyndt i 2013, giver begynderne en grundig introduktion til 

golfsporten og hvorvidt der er behov for tilretninger og fokus på ny-golferen efter 

afslutningen af det egentlige begynderforløb.                                                

Den kvantitative undersøgelse, der består af i alt 34 spørgsmål, er besvaret af i alt 69 

respondenter ud af 169 mulige. Undersøgelsen belyser såvel kundens forventninger til 

begynderforløbet som oplevelserne i de enkelte områder af begynderforløbet. 

De indkomne data er opdelt i grupper, der belyser de enkelte hovedområder i 

begynderforløbet, og giver derved et bredt billede af hvad kunden forventer af et 

begynderforløb og hvordan de opfatter klubbens aktuelle tilbud. 

6.3.2 Kvalitativ undersøgelse 

Den kvalitative undersøgelse er gennemført i perioden november 2013 – december2013, 

dels som møde interview og dels som telefon interview. Der er gennemført 9 interviews, 

som er afskrevet og ligger som bilag 3. 

Den kvalitative undersøgelse skal sammen med den kvantitative undersøgelse danne 

grundlag for en vurdering af det nuværende begynderforløb og kundens idéer og ønsker til 

et kommende 1-2 årigt begynderforløb, 3 måneder som begynder og 9-21 måneder som ny-

golfer. 

De adspurgte har alle deltaget i et begynderforløb i Frederikssund Golfklub i 2013. 
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Interviewrammen er opdelt på samme måde som den kvantitative undersøgelse, men der 

har været en dybere dialog med medlemmet omkring de enkelte emner. 

 6.4 Teori 

For at besvare problemformuleringen og de 3 underspørgsmål til problemformuleringen har 

jeg valgt at tage udgangspunkt i en række teorier der hver især er underbyggende for 

besvarelserne. 

Teorierne der omfatter, 

• Illeris læringsproces 

• De fire oplevelsesdomæner 

• Kolbs læringscirkler 

• Værdikæder 

• Oplevelser set over tid  

• Servicedesign 

• Touchpoints 

• Kommunikation, 

indgår efterfølgende i besvarelsen af de enkelte underspørgsmål til problemformuleringen, 

hvor de i forhold til problemløsningen har relvans. 

6.4.1 Læringens dimension 

Til belysning af hvordan vi sikrer den bedst mulige indlæring i golfspillet, har jeg valgt at 

anvende Illeris, Læringens indholdsdimension11, Pine & Gilmores ”De fire oplevelsesdomæner 

og Kolbs læringscirkel i de områder af begynderforløbet, der vedrører det læringsmæssige 

indhold, og derigennem skabe grundlag for en bedre forståelse for de faktorer der kan påvirke 

begynderforløbet. 

Illeris skriver at ”vigtige personlige egenskaber som selvstændighed, selvtillid, ansvarlighed, 

samarbejdsevne og fleksibilitet også er noget, der til dels kan udvikles og styrkes gennem 

                                                      
11

 Læring, Knud Illeris, 2006, side 64 
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læring
12”, dette vedrører dog ikke alene indholdsdimensionen, men kan være med til at 

forstærke denne og dermed også ønsket om at skabe den kompetente golfspiller.     

 

6.4.1.1 Illeris Læringsproces 

I bestræbelserne på at skabe den optimale læringssituation og for at skabe et overblik over 

hele denne komplekse situation, som jeg ser opstartsfasen, er jeg inspireret af Knud Illeris´ 

læringsmodel. Denne model ser jeg som meget anvendelig, da Knud Illeris netop ser læring 

som noget der spænder over et meget omfattende og kompliceret sæt af processer, hos 

individet, både indre og ydre, som omhandler alle de forhold som betinger, påvirker og 

påvirkes af læringen, eksempelvis psykologiske, biologiske og samfundsmæssige forhold. 

Illeris inkluderer således både den individuelle og den sociale side af læring. 

 

Læringens 3 dimensioner omfatter 2  

forskellige processer, en samspilsproces 

mellem individet og dets omgivelser og en 

indre mental tilegnelses- og bearbejdelses-

proces, hvorigennem impulserne fra samspillet 

integreres med resultaterne af tidligere læring. 

Mens præmisserne for samspillet er af  

historisk og samfundsmæssig karakter,  

finder tilegnelsesprocessen sted på et grundlag, der er udviklet biologisk i takt med 

menneskets udvikling gennem millioner af år. 

Tilegnelsen omfatter altid både et indhold og en drivkraft, og derved fremkommer 

læringens 3 dimensioner: den indholdsmæssige, den drivkraftmæssige og den 

samspilsmæssige dimension.13 

I figuren indtegnes en cirkel omkring trekanten. Intentionen er her at fastholde,  

                                                      
12

 Læring, Knud Illeris, 2006, side 64 
13 Læring, Knud Illeris, Roskilde Universitetsforlag, 2006, side 39 
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”(..) at læringen altid finder sted inden for rammerne af en ydre,  

samfundsmæssig sammenhæng, der på et generelt plan er af afgørende betydning for 

læringsmulighederne”
14

.  

Ringen illustrerer det omkringliggende samfund, som i dette 

tilfælde er golfklubben. 

Hvis vi anvender Illeris teori i den læringsproces der finder  

sted i Frederikssund Golfklub, for begyndere og ny-golfere,  

kan vi dermed skabe et grundlag for forbedringer til udvikling og 

fastholdelse. 

Al læring omfatter to meget forskellige processer og de skal begge være aktive før vi kan 

lære noget. I al den tid vi er vågne er vi i samspil med vores omgivelser – andre mennesker, 

ting og steder. Her bliver opmærksomheden et vigtigt forhold for læringen. Den anden 

proces er tilegnelsen. Det vil sige den individuelle psykologiske bearbejdelse af de indtryk vi 

får i kraft af samspillet15. Både samspilsprocessen og tilegnelsen skal i spil, for at der kan 

ske en læreproces – men de behøver ikke foregå på samme tid16. 

Indholdsdimensionen indeholder i relation til golfsporten,                                                                                      

• Færdigheder, praktiske og motoriske                                            

• Læring om regelsættet der danner baggrund for golfsporten (praktiske) 

Begynderne deltager i 2 regel/etikette kurser, hvor de ikke blot introduceres til det 

grundlæggende regelsæt for golfspillet men også i det etiske regelsæt, der i de fleste 

tilfælde er uskrevet. Uddannelsen foregår på ”gammeldags” facon, med overheads og 

verbal kommunikation og kan til tider virke lidt langtrukken og kedelig17. 

• Læring om færden på banen (praktiske)                                            

Golf tager tid, hvilket for mange er en hæmsko når de skal dyrke deres sport, typisk 

tager en runde golf (18 huller), for øvede golfspillere, 4 timer, hvorfor det er vigtigt at 

                                                      
14

 Illeris, Roskilde Universitetsforlag, 2006, side 39 
15

 Læring, Illeris 2006, s. 35 
16

 Illeris 2006, s. 35 
17

 Bilag 2, Spørgeundersøgelse, J. Bundgaard, oktober 2013 
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ny-golferne har fået forståelse for hvordan man færdes på banen, da tiden ellers let 

kan blive 5 timer eller mere. Under læringen forklarers det hvordan man forbereder sig 

på vej frem til sin bold, inden det er ens tur til at slå næste slag. 

 

Vi kan sikre en god læring ved at inddrage teorien om ”de fire oplevelsesdomæner” fra 

Pine & Gilmore18, ved at gøre indlæringen til en underholdende oplevelse der kræver aktiv 

deltagelse fra begynderen. Dette kunne for eksempel ske ved at flytte undervisningen til 

golfbanen, hvor det kan illustreres i praksis, med deltagelse af begynderen.  

• Læring om og instruktion i golfsvinget (motoriske)                                            

Et golfsving indeholder tusindvis af små detaljer, og for de fleste golfspillere kan det 

være svært at gøre alt efter hensigten, men for begyndere og ny-golfere er det en helt 

ny verden, der kræver mange timers hårdt arbejde før svinget sidder som det skal, 

men fornemmelsen, de gange ind imellem, når bolden rammes korrekt, giver en positiv 

oplevelse og derved motivation til at fortsætte træningen.                                            

Begynderen tilbringer mange timer i selskab med den personlige træner og derfor er 

det vigtigt at der er tillid mellem dem og forståelse fra træneren for at der er forskel på 

indlæringsevne og færdigheder fra begynder til begynder.          

 

Illeris bemærker, at for at der kan ske en læringsproces, skal både samspillet og tilegnelsen 

være i spil. I den forbindelse skal vi sikre at servicedesignet til læringsprocessen i forløbet 

er udarbejdet så der tages højde for begge disse parametre. 

I Illeris tankegang handler det om at skabe balance mellem de tre dimensioner og ud fra 

den synsvinkel må vi forsøge, at give begynderne mulighed for at anvende alle tre 

dimensioner og ikke fokusere ensidigt på indholdsdimensionen. Jeg mener som Illeris, at 

uddannelsen bør tilrettelægges ud fra et læringsperspektiv, hvor begynderne har 

medbestemmelse og styring af hvad der skal foregå. Begynderne skal have både viden og 

færdigheder for at kunne opnå kompetencer via akkomodative og transformative 

læreprocesser, men for at opnå de tilsigtede læringsprocesser må vi udstikke rammer, der 

muliggør dette og ikke bare regne med at det sker af sig selv. 

                                                      
18

 Oplevelsesøkonomi, Pine & Gilmore, 2009, side 50 
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Det betyder at vi, for at opnå det ønskede resultat af begynderforløbet, skal tilrettelægge 

begynderforløbet, så begynderne selv har indflydelse på forløbet af deres uddannelse.  

6.4.1.2 Pine & Gilmore 

I Joachim Wrangs oversættelse af Pine og Gilmores bog Oplevelsesøkonomien, gennemgås 

”de fire oplevelsesdomæner” der indeholder, 

• Underholdning 

• Læring 

• Æstetik 

• Eskapisme (virkelighedsflugt) 

Hvor Illeris beskæftiger sig med samspillet mellem indhold, drivkraft og omverdenen, 

beskriver Pine & Gilmore selve oplevelsen i læringen og hvilke elementer der indgår i 

denne. 

For at opnå den bedste oplevelse for kunden, bør flere af elementerne indgå i oplevelsen. 

 

 

 

 

 

  

  

Underholdning er vel nok det ord der for de fleste af os forbindes med oplevelser, og 

underholdning bør være noget som underholder, som er afslappet og fornøjeligt uden at 

være dybdegående. Der foregår en aktiv, professionel formidling til en passiv modtager. 

Kilde: Pine og Gilmore, Oplevelsesøkonomien 

Absorbering 

Fordybelse 

Passiv 

deltagelse 

Aktiv 

deltagelse 

Oplevelsen går ind i kunden 

Kunden går ind i oplevelsen 

Underholdning 

Føle / Sanse 

Uddannelse 

Lære 

Æstetik 

Være der 

Eskapisme 

Gøre 

Finde andre 
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”De former for oplevelser, som de fleste mennesker betragter som underholdning, finder 

sted, når de passivt tilegner sig oplevelserne gennem sanserne …”
19.  

Uddannelse (Læring) har sin egen plads i modellen. Læringsprocesser er en vigtig del af det 

enkelte menneskes livsforløb. Læring foregår hele livet og i alle situationer. Det kan både 

være en erfaringsbaseret læring, som vi kalder ”Learning by doing”, og det kan være den 

læring, der finder sted i et samspil mellem personen og dens omgivelser 

”Modsat underholdning involverer uddanelse imidlertid individets aktive deltagelse. For 

virkelig at lære en person noget og øge hans viden og/eller evner må uddannelsesmæssige 

begivenheder aktivt engagere bevidstheden” 
20  

Æstetik der er subjektivt og kulturbestemt, handler oftest om kunst, natur, musik og mad, 

og er en del af oplevelsesdimensionen. Æstetikken kan kaldes læren om den sanselige 

erkendelse, hvor der sker en anerkendelse af, at der er andre erkendelsesformer end den 

rent rationelle 

”I forbindelse med æstetiske oplevelser opsluges individet af oplevelsen, men forbliver 

passiv
21

.  

Eskapisme er den type af oplevelser, hvor forbrugeren giver sig hen og glemmer hverdagen 

for en kortere eller længere stund. Eskapisme er en flugt fra virkeligheden. Det kan være en 

bevidst eller ubevidst virkelighedsflugt. I begge tilfælde er der en stor grad af indlevelse 

”Gæsten, der har en eskapistisk oplevelse, deltager aktivt i et opslugende og altomsluttende 

miljø
22

. 

Golfsportens Underholdning kunne, set i sammenhæng med begyndere, være 

Frederikssund Golfklubs introduktionsmøde, hvor begynderne første gang møder 

golfsporten som eventuel kommende golfspiller, her formidles budskabet omkring golfens 

mange positive oplevelser – blandt andet samværet med andre ligesindede, muligheden 

                                                      
19

 Oplevelsesøkonomi, Pine & Gilmore, 2009, side 50 
20

 Oplevelsesøkonomi, Pine & Gilmore, 2009, side 52 
21

 Oplevelsesøkonomi, Pine & Gilmore, 2009, side 57 
22

 Oplevelsesøkonomi, Pine & Gilmore, 2009, side 54 
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for at konkurrere med andre på lige vilkår uanset alder og niveau, naturoplevelsen og det 

sociale samvær – i en blanding af fakta og små historier, der får begynderne til at slappe af 

og føle sig godt tilpas.                                                                                       

Uddannelse (Læring) sker i golfsporten, både i form af instruktion af en træner, i form af 

egen træning og ved at se andre mere øvede spillere spille golf og sker således i et samspil 

mellem personen og dens omgivelser. Det er vigtigt at begynderen føler sig fortrolig med 

omgivelserne og med træneren, da det er med til at styrke oplevelsen. 

Underholdningen, er i Pine og Gilmores fortolkning, en passiv deltagelse, hvor kunden føler 

og sanser den oplevelse de er en del af, men da formålet samtidig er at sikre læring for 

kunden skal der samtidig ske en læring, hvor kunden er aktiv deltager i oplevelsen. 

Dette kan blandt andet ske ved at klubben i forbindelse med introduktionsmødet sørger for 

at kunderne inddrages i processen gennem aktiv deltagelse i gennemgangen af 

begynderforløbet. Også når det gælder indlæring af både regler og selve golfspillet, er det 

vigtigt at klubben sørger for at instruktøren og trænerne i deres arbejde med kunden, 

skaber et rum hvor kunden føler sig aktivt engageret i læringsprocessen.  

6.4.1.2.1 Træningsmodulerne 

Gruppetræning er noget nyt i Frederikssund Golfklub, hvor der tidligere kun var mulighed 

for individuelle træningslektioner af 25 min. varighed, så får begynderne her 1½ time som 

gruppetræning, hvilket burde give dem mere tid til at praktisere samtidig med at de 

modtager træning.                                                                                       

Baggrunden for denne ændring var at give begynderne mulighed for at mødes med andre 

begyndere og derved have muligheden for, allerede på et tidligt tidspunkt, at skabe et 

socialt netværk i klubben blandt andre begyndere.                                            

I den kvalitative undersøgelse, og til spørgsmålet om hvorvidt de ville foretrække 

individuel- eller gruppetræning, svarede de fleste at de helt klart ville vælge 

gruppetræningen, mens en enkelt ville føle sig bedre tilpas med individuel træning.                                          

”JB – Der var i alt 4 gruppe træningsmoduler, hvad var din oplevelse af dem? 
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HJ - Jeg syntes de var gode, bedre end de individuelle der var tidligere, man kunne stå og 

kigge lidt på hinanden. De individuelle moduler var 25 minutter og her fik vi 1½ time. 

JK – Så ville jeg nok have valgt gruppetræningen alligevel, fordi gruppetræningen varer 

længere, så man kan nå at afprøve de nye ting mens træneren stadig er med.
 
”

23
 

De er alle enige om at klubbens faciliteter er rigtig gode, trænerne er dygtige og gode til at 

håndtere begyndere, men de bør afstemme måden de instruerer på, så begynderne ikke 

forvirres på grund af forskellige informationer.                                            

 ”HJ – Jeg havde begge to og de er meget forskellige, og de er dygtige hver for sig, men de 

forvirrede mig lidt, fordi den ene ville have at jeg skulle gøre det på en måde og den anden 

at jeg skulle gøre det på en anden måde, og så beslutter man jo så selv hvad man skal gøre, 

hvilket gav en 3. måde.”
24                                                                                       

Ingen af de adspurgte har modtaget undervisning ud over gruppetræningen, hvilket kunne 

udlægges som, at trænerne ikke har kunnet motivere budskabet om at begynderne burde 

købe yderligere træning for at styrke deres spil.                                            

I den kvantitative undersøgelse25 har godt 80% af respondenterne deltaget i gruppetræning 

og resten i individuel træning.                                                                                       

Indtrykket af trænernes faglige kapacitet er stort hos respondenterne. 98,4% svarer ”godt” 

eller ”meget godt”.                                                                                       

Til indtrykket af træningsfaciliteter svarer respondenterne, 96,9% at de er ”gode” eller 

”meget gode”                                                                                       

På spørgsmålet om behovet for yderligere grundtræning, svarer 39,3% af respondenterne, 

at det er der, og samtidig har de foreslået forbedringer, der medtages i overvejelserne for 

den næste version af træningsmodulerne. 
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 Bilag 3, Kvalitativ Interview undersøgelse, Jørgen Bundgaard, 2013 
24

 Bilag 3, Bundgaard, 2013 
25

 Bilag 2, Kvantitativ spørgeskema undersøgelse, Jørgen Bundgaard, 2013 
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Dette viser at vi skal udbygge eller forbedre den nuværende model, eller alternativt sikre os 

at trænerne er mere opmærksomme på begyndernes forskelligheder, også når det gælder 

udbyttet af træningen i de 4 moduler, og at de kommunikerer muligheden for personlig 

træning til det enkelte begyndermedlem, for der igennem at sikre den bedst mulige 

indlæring.                                                                                                                                                                                  

Med hensyn til trænernes forskelligheder i måden at undervise på, så er det svært at 

tilrette så de er ens, fordi der også her indgår personlige præferencer og egen læring, men 

vi kan sikre os at der er en ensartethed i trænernes krav og forventninger til den enkelte 

begynder.      

6.4.1.2.2 Regelkurser 

I golfsporten er regler lige så essentielt for sporten som den er i enhver anden sportsgren, 

men golfen afviger fra mange andre sportsgrene, ved at det er spilleren selv der pålægger 

sig straf eller fordele, ud fra de gældende regler, hvilket gør at forskellig opfattelse af en 

regel kan give forskellige forudsætninger for spillet.                                            

Regelkurser er som udgangspunkt kedelige, fordi det er tørt stof der skal læres. Mange 

erfarne golfspillere tror de kender reglerne, men kun ganske få kan uden støtte fra 

regelbogen svare sikkert på et regelspørgsmål. Reglerne er ofte komplekse og kan derfor 

opfattes forskelligt, afhængig af hvem der læser dem.                                                                                       

Det er dog vigtigt at begynderen får godt fat i de grundlæggende regler for spillet, og derfor 

også vigtigt at de føler sig godt tilpas med både lærer og undervisningsmateriale. 

Hvis vi her inddrager udtræk fra de to spørgeundersøgelser får vi et indblik i, hvilke 

oplevelser begynderne har haft med deres deltagelse i regelkurserne. 

De adspurgte svarer næsten alle at undervisningsmaterialet er gammeldags og at det burde 

gøres mere up-to-date, eventuelt ved brug af video eller ved at en del af undervisningen 

flyttes til selve banen hvor man kan se det i praksis. 

Fra den kvalitative undersøgelse, 

”JB – Kursus materiale og faciliteter, hvad med det?                                            
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MT – Lokalet er ikke særlig velegnet til det, det er lidt indelukket og kedeligt lokale. Selve 

kurset er godt, men kunne godt peppes lidt op og moderniseres. 

JK – Selve kurset er meget tørt og materialet virker meget gammelt, lidt fornyelse kunne 

måske give et bedre indtryk, lige som læreren godt kunne give hele forløbet lidt mere liv. 

HJ – Det virker meget som genbrug, hvad det vel også er. Det kunne godt være mere 

tidssvarende. Jeg føler mig godt rustet i de generelle regler, men der var mange der ikke 

havde læst på lektien inden møderne, og der kunne man godt stille lidt flere krav. Der var 

for mange der bare sad uden at have forberedt sig. Bed dem om at have læst lidt på regler 

inden de kommer første gang.”
26                                            

I den kvantitative undersøgelse har ca. 80% af respondenterne deltaget i både 

regelkursus 1 og 2, og godt 90% er godt tilfreds eller bedre med lærerkræfterne. 25% 

mener at der er behov for yderligere uddannelse i regler. En del af respondenterne har 

forslag til forbedringer, herunder blandt andet anvendelse af et mere tidssvarende 

undervisningsmateriale, og en kombinering af regelkurser og spil på banen, så 

begynderen får mulighed for at kombinere teori og praksis.                                            

Ud fra dette kan vi resonere, at vi skal sikre, at det materiale der anvendes i undervisningen 

er nutidssvarende og at kommunikationsformen er inddragende, således at begynderne 

aktiveres i selve undervisningen. En metode kunne være at en del af undervisningen 

foregik på selve banen, hvor eksempler på anvendelse af reglerne kunne illustreres aktivt 

med deltagelse af begynderne. Hvis begynderne aktiveres og inddrages i undervisningen, 

opnår vi at skabe et samspil mellem læringen og motivationen, som beskrevet i Illeris teori 

om læringsdimensionen, og resultatet kunne være at en større del af begynderne fik fuldt 

udbytte af undervisningen. 

6.4.1.3 Kolbs Læringscirkler 

som Illeris også refererer til i sin bog, er en teori af noget ældre dato, Kolb siger her, at når 

vi lærer noget, gør vi det igennem forskellige aktiviteter. Vi indhenter viden gennem 
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oplevelser eller ved at blive præsenteret for forskellige begreber, modeller og måder at 

gøre noget på i praksis. Når vi lærer noget sker det ifølge Kolb fordi vi gør flg. 4 ting.  

- Vi oplever noget konkret – noget der sker.  

- Refleksion/eftertanke og observation  

- Abstrakt begrebsliggøres.  

- Aktiv afprøvning/eksperimenterer 27 

David Kolb fastslår, at læreprocessen ikke er ens for alle. Hvordan vi lærer er formet 

gennem tidligere oplevelser med læring og undervisning og siden præget af 

uddannelsesforløb og arbejdsliv.  

”Læring er den proces hvorved erfaring (experience) omdannes til erkendelse”28 

I Kolbs univers er læring bl.a. kendetegnet ved følgende:  

• Læring er en proces, ikke et resultat  

• Læring er en sammenhængende proces – baseret på erfaring  

• Læring opstår i feltet mellem forventning og erfaring. Læring er således en slags 'igen-

læring' eller 'om-læring'  

• Læring involverer udveksling mellem person og omgivelser  

• Læring er en proces, der udvikler erkendelse  

• Læring er en helhedspræget tilgang til verden – og omfatter derfor både tænkning, 

følelse, perception og handling. 

David Kolb arbejder i sin læringsterori ud fra den forudsætning, at det centrale element i 

læringsprocessen er den erfaring individet har, eller tilegner sig, og at læring sker ved 

enten at bygge ovenpå eller revidere disse erfaringer. Dette sker enten ved en assimilativ29 

proces, hvorved den nye viden tænkes ind i de eksisterende mønstre og strukturer, eller 

ved en akkomodativ proces, hvor den nye viden ikke kan passes ind i den eksisterende 
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 Kolb (1984), kap. 2, side 65 (i illeris oversættelse) 
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struktur, hvilket medfører en ny erkendelse - et nyt sæt af strukturer, som iblandt kan lede 

til et paradigmeskift, hos den lærende.  

I sin læringscirkel opdeler han læringsprocessen i 4 stadier30:  

• Konkret oplevelse 

• Reflekterende observation 

• Abstrakt begreblighedsgørelse 

• Aktiv eksperimenteren 

Kolb argumenterer for at ”læring i 

sin natur er en spændings og 

konfliktfyldt proces”31, idet 

erkendelse og dermed læring kun 

kan ske i en konfrontation mellem 

de 4 stadier. Det betyder, at den lærende, for at opnå en effektiv læring, bliver nødt til at 

kunne beherske alle 4 stadier ved at: 

• Kunne åbne sig fuldt og være fordomsfri for at kunne møde nye oplevelser (konkret 

oplevelse) 

• Være i stand til at reflektere og observere oplevelsen ud fra flere vinkler (refleksion) 

• Kunne overføre denne refleksion til et anvendeligt begrebsapparat og relevante teorier 

(abstrakt begreblighedsgørelse) 

Kunne anvende denne viden til at træffe beslutninger og løse problemer (aktiv eksperi-

menteren) 

Hvis vi kigger på læringsprocessen for golf i forhold til Kolbs læringscirkel, er trænerens 

instruktion det der giver begynderen den konkrete oplevelse, herefter øver begynderen 

den nye viden igen og igen, søger ny viden hos træneren og lægger den nye viden til det 

allerede indlærte, begynderen kan nu begynde at forestille sig sine kompetencer i spillet på 

banen, og kan derigennem formulere ønsket om hjælp fra træneren til specifikke områder, 
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som så igen indarbejdes i træningen – den aktive eksperimenteren – og endelig til den 

konkrete oplevelse af golfspillet, både på drivingrangen (øveområdet) og på selve banen.    

6.4.1.3.1 Begribelsesdimensionen 

Den ene dimension, som Kolb kalder Begribelsesdimensionen (Prehension) har 2 

modsatrettede måder at begribe (grasp) en erfaring (oplevelse) på. Den ene måde sker ved 

en umiddelbar opfattelse (apprehension) af den konkrete oplevelse ved hjælp af sanserne.  

Det kunne for eksempel være at se en træner slå til en bold eller ved at fornemmer slaget 

ved at slå et golfslag uden bolden.  

Den anden måde sker ved en indirekte 

forståelse af den symbolske 

repræsentation af oplevelsen. Den 

symbolske (figurative) repræsentation 

kan for eksempel være en sproglig 

beskrivelse af den konkrete oplevelse 

som for eksempel når træneren 

beskriver hvad der sker med bolden når 

køllehovedet rammer i en bestemt vinkel. 

I golf er den symbolske repræsentation, for eksempel konkretiseret ved trænerens 

forklaring af svinget, svingbanen og boldflugten og den direkte opfattelse er når 

begynderen selv slår til bolden og derved føler slaget, eller ved at svinge golfkøllen frit og 

fornemme slaget. Alt i alt en vigtig del af hele processen i at blive en kompetent golfspiller. 

6.4.1.3.2 Omdannelsesdimensionen 

Den anden dimension, omdannelsesdimensionen (transformation) har 2 modsatrettede 

måder at omdanne den konkrete oplevelse på. Den ene måde sker ved en reflekterende 

observation, som Kolb kalder meningstilskrivelse (intention) og den anden måde sker ved 

en ekspansion (extension). 

- Direkte opfattelse 

(med sanserne) 

- Indirekte forståelse 

(symbolsk repræsentation) 
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Kolb kan nu, med de nye introducerede begreber, udvide læringsbegrebet til at være ”den 

proces, hvormed erfaring skabes gennem en transformation af oplevelse. Erfaring opstår 

som resultatet af, at få en oplevelse og transformere den.”32 

 

 

Når begynderen fornemmer et godt udført slag og ser bolden flyve af sted, langt og lige, 

transformeres den oplevelse til den bevægelse der lige er udført hvilket fører til skabelse af 

erfaring for golfslaget.                                                                                       

Kolb definerer herefter 4 former for læring (knowledge): 

Divergent erkendelse, som opstår ved at oplevelsen opfattes og transformeres via 

meningstilskrivelse – 1. kvadrant.                                                                                       

Assimilativ erkendelse, som opstår ved at oplevelsen forstås og transformateres via 

meningstilskrivelse – 2. kvadrant. Her taler vi om både det nye, det udfordrende og om 

nydannelse.                                                                                       

Konvergent erkendelse, som opstår ved at oplevelsen forstås og transformeres via 

ekspansion – 3. kvadrant.                                                                                       

Akkomodativ erkendelse, som opstår ved at oplevelsen opfattes og transformateres via 

ekspansion – 4. kvadrant, omfatter både konsolidation, udfyldning af et kendt skema og 

træning.      

Som udgangspunkt handler det om balance, som kan sættes i sammenhæng med 

læringstyperne assimilation og akkomodation. Mennesket stræber mod ligevægt gennem 

tilpasning eller adaption.                                                                                       

Individet tilpasser sig omgivelserne og forsøger samtidig at tilpasse omgivelserne til sine 

behov, også kaldet dynamisk ligevægt.                                                                                       
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Divergent erkendelse (mangetydig) der drejer sig om at man udvikler flere 

”løsningsmodeller” ud fra en given oplevelse, stammer fra J.P.Guilford33, det vi kalder 

kreativitet og mangfoldighed, mens Konvergent erkendelse (entydig) drejer sig om at man 

drager en følgeslutning ud fra en given oplevelse, det vi kalder deduktion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På baggrund af de 4 læringsstadier i læringscirklen sammenfatter Kolb det til 4 læringsstile, 

som han kalder divergent læringsstil, assimilativ læringsstil, konvergent læringsstil og den 

akkomodative læringsstil34.                                                                                       

Den divergente læringsstil baserer sig primært på den konkrete oplevelse og den reflektive 

observation. Styrken ligger her i evnen til at bruge sin fantasi og have en bevidsthed om 
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Kilde; JB, frit efter Kolb (1984) oversættelse: Illeris (2002) side 37 
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mening og værdier. Divergenseren (diverger) ser den konkrete oplevelse ud fra mange 

vinkler og observerer hellere end at handle. Divergenseren trives fint med at genere 

alternative ideer og koncepter (f.eks. brainstorm), er interesseret i mennesker og har 

tendens til at være fantasifulde og følsomme.                                            

Nogle begyndere har brug for at se andre slå golfslaget, for derigennem at danne sig et 

billede af hvordan de selv skal slå slaget – den reflektive observation – og kan herigennem 

opbygge deres eget slag, hvor andre har brug for at træneren ”fører” deres arme gennem 

slaget, for at give dem fornemmelsen for slaget.                                              

 

Den assimilitative læringsstil baserer sig primært på den abstrakte begrebliggørelse og 

reflektive observation. Styrken her er evnen til at ræsonnere induktivt og skabe teoretiske 

modeller. Assimilitatoren er mere fokuseret på ideer og abstrakte koncepter end på 

mennesker, og finder teoriers præcisering af større betydning end deres praktiske værdi. 

Assimilativ læring er den almindelige form for læring, som praktiseres i dagliglivets mange 

sammenhænge, hvor læring optages og indpasses sanseindtryk fra omgivelserne, som 

tilføjelser til og udbygning af de allerede etablerede mentale skemaer. 

Den konvergente læringsstil baserer sig primært på evnen til abstrakt begrebliggørelse og 

aktiv eksperimenteren. Konvergenseren’s (konverger) styrke ligger i at løse problemer, tage 

beslutninger og praktisk tilgang til ideer, og vil stå stærkt i traditionelle intelligenstest og 

situationer hvor der er én løsning til problemet. Konvergenseren foretrækker at forholde 

sig til tekniske opgaver og udfordringer, frem for sociale og menneskelige temaer. 

Nogle golfspillere har brug for at se deres bevægelse i et spejl under træningen, for at se 

hvordan kroppen reagerer på svinget og for at kontrollere at de står på den rigtige måde, at 

svingets bane er helt korrekt, og efterfølgende træner de igen og igen, for at forfine hele 

rutinen. 

Den akkomodative læringsstil baserer sig primært på den konkrete oplevelse og den aktive 

eksperimenteren. Styrken ligger her i at gøre ting, gennemføre planer, og involvere sig i nye 

oplevelser. Akkomodatøren søger chancer, risici og aktion, og er derfor godt rustet til 
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situationer som kræver en hurtig omstillingsevne. Typisk vil en akkomodatør som finder at 

teorien i en plan ikke passer til virkeligheden, skippe teorien og fortsætte planen. De løser 

problemer ud fra en trial-and-error metode og baserer sig hellere på andres information 

end sine egne analytiske evner.                                            

Når de rigtige forudsætninger er til stede, kan akkomodative processer være et 

længerevarende forløb, hvor man arbejder med en problemstilling og gradvist udvikler en 

ny forståelse eller løsning.                                            

Den akkomodative proces er den der bedst relaterer sig til de fleste golfspillere , fordi 

golfsvinget indeholder så mange facetter, at der er behov for hele tiden at arbejde med 

problemstillingen og gradvist lægge nye, eller korrigere, facetter i svinget.  

6.4.1.4 Delkonklusion - Læringsdimensionen 

Illeris læringsproces om læringsdimensionen, Pine & Gilmores ”De fire oplevelsesdomæner 

og Kolbs læringscirkel er et godt udgangspunkt når vi skal sikre, at den læring vi giver vores 

begyndere, har en kvalitet der er med til at skabe værdi og den er et must i synliggørelse af 

og forståelse for selve golftræningen, både den instruktørbaserede og egentræningen.  

Vi skal tilrettelægge begynderforløbet så begynderne selv har indflydelse på forløbet af 

deres uddannelse, samtidig med at vi skal inddrage dem i processen gennem en aktiv 

deltagelse. Trænerne skal være opmærksomme på, at begynderne kommer med forskellige 

forudsætninger afhængigt af deres forventninger og deres erfaringer, og de skal sikre en 

ensartethed i trænernes krav og forventninger til den enkelte begynder. 

Det undervisningsmateriale der anvendes skal være nutidssvarende og 

kommunikationsformen skal være inddragende, så begynderne aktiveres i selve 

undervisningen. 

Herved kan vi skabe et forløb, hvor der et samspil mellem læringen og motivationen, og 

hvor begynderne bliver underholdt samtidig med at de får deres uddannelse, hvilket fører 

til en positiv oplevelse og derved en mere kompetent golfspiller. 
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6.4.2 Drivkraft Motivationen 

Til belysning af hvordan vi sikrer at nye medlemmer motiveres bedst muligt, har jeg her valgt 

at anvende Illeris, Læringens drivkraft dimension, Pine & Gilmores ”De fire 

oplevelsesdomæner”, Touchpoints og Kommunikation, i de områder af begynderforløbet, der 

vedrører det drivkraftmæssige indhold, og derigennem også skabe grundlag for en bedre 

forståelse for de faktorer der kan påvirke begynderne i forløbet. 

6.4.2.1 Illeris, Drivkraft dimensionen der indeholder både, 

• Motivation                                                                                       

• Følelser                                                                                       

• Vilje                                                                                       

Motivationen, følelsen for og viljen til at lære golfspillet kan variere fra person til person, 

men fælles for alle er, at det er de positive oplevelser der er medvirkende til at motivere 

begynderen såvel som ny-golferen til at fortsætte træningen. Der kan også være tale om at 

familie eller venner spiller golf og at dette trækker.                                            

For at styrke drivkraft motivationen hos kunderne, skal vi sikre os at de indgår aktivt i 

indlæringen. Dette kan blandt andet ske ved at tilrettelægge begynderforløbet, så 

begynderne får tilbagemeldinger om deres fremskridt og gode råd til hvor de kan sætte ind 

for at gøre dem endnu bedre, altså en motivation via positiv kritik og rådgivning. 

I Frederikssund Golfklub aktiverer vi begynderne via vores onsdagsmodul og vores 

mandagsturnering. 

Der er 2 muligheder for begynderne til at komme ud og spille på banerne under 

begynderforløbet, og samtidig med at det er en del af kravet til golfkørekortet at de 

deltager i disse moduler. 

Onsdagsklubben styrker motivationen hos begynderne, til at træne mere, samtidig med at 

de får afprøvet deres erfaringer fra træningen, sammen med andre begyndere, og øvede 

hjælpere, og de kan se både deres egne og andres fremskridt fra gang til gang. 
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Onsdagsmodulet er for alle begyndere der lige har stiftet bekendtskab med golfsporten for 

første gang, det eneste krav er, at de har fået den første lektion hos træneren. 

Onsdagsmodulet har to muligheder, spil på den korte 9-huls bane (9 huller) eller at spille 5-

6 huller på den store bane fra 200, 150 eller 100 meter mærkerne. 

Spillet sker i hold, med mindst en øvet hjælper på hvert hold af 3-4 spillere, så der er tid til 

at hjælpe og svare på spørgsmål. 

De fleste af de adspurgte i den kvalitative undersøgelse, har været på både den korte og 

den lange bane, men den korte bane foretrækkes af de fleste i begyndelsen.     

”HJ -  Jeg var mest på den lille bane og kun lidt på den store bane. Jeg syntes at det fungerer 

fantastisk godt på den lille bane, med super gode hjælpere, jeg har kun positive ord til overs 

for det.”
35

 

I den kvantitative undersøgelse svarede respondenterne, at for 63% vedkommende, havde 

de spillet på kort bane og for 51% vedkommende spillet på stor bane. Der er overvejende 

stor tilfredshed med de frivillige hjælpere og til onsdagsmodulet generelt. Der er også til 

onsdagsmodulet kommet forslag, der efter bearbejdning kan indarbejdes i de kommende 

moduler.                                             

Onsdagsmodulet, hvor hjælpere spiller sammen med begynderne er et effektivt værktøj til 

at motivere og styrke indlæringen hos begynderne, fordi de her kan anvende deres 

opnåede færdigheder fra træningsmodulerne samtidig med at de kan få hjælp til spørgsmål 

under udførelse af spillet på banen.                                       

En del har påpeget at der blandt hjælperne har været forskellig opfattelse af 

begynderforløbet, hvilket har været medvirkende til at forvirre nogle af begynderne. 

Vi skal sikre os at den kommunikation der gives fra klubben til hjælperne og videre til 

begynderne er sammenhængende og ensartet og afgivet på en sådan måde, at alle forstår 

budskabet.                                                                                                             
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Mandagsturneringen er for de lidt mere øvede spillere, det er en turnering hvor øvede 

spillere, sammen med begynderne, fordeles i hold og spiller en 9 hullers golfturnering på 

den store bane. Herved får de oplevelsen af spillet på stor bane, samtidig med at de kan 

lære visuelt af de øvede spillere. Efterfølgende samles de i restauranten til 

præmieoverrækkelse og socialt samvær. 

Mandagsturneringen er, for de nye medlemmer, med til at skabe et socialt netværk i 

klubben, de introduceres til andre medlemmer, som de så kan spille sammen med når de 

selv har bestået golfkørekortet og dermed styrkes deres medlemskab. 

Respondenterne svarer overvejende, at både hjælpere og turneringen generelt er en 

positiv oplevelse. Der er også her kommet forslag til forbedringer der vil søges indarbejdet i 

en kommende løsn ing. 

”JB - Var du med på mandagsturneringerne? 

HJ – Ja, en 3 gange i alt, men med det niveau jeg er på, lærer jeg mere på onsdagsmodulet. 

JK – Ja, jeg har været med en del gange og det har været en oplevelse med alle de mange 

øvede der gider bruge deres tid på spil med os nybegyndere. Jeg kunne dog godt tænke 

mig, at man sidst på sæsonen supplerede med en 18 hullers begynder turnering.”
36

 

Vi skal overveje indførelse af turneringer, alene for begynderne, på den korte bane, fordi 

det kan give dem større motivation for at træne mere og derved blive mere kompetente 

golfspillere og således også mere aktive golfspillere. 

6.4.2.2 Pine & Gilmores ”De fire oplevelsesdomæner” 

som jeg vendte i afsnit 6.4.1, finder også anvendelse her. I drivkraft dimensionen kan vi 

relatere de fire oplevelses domæner til, 

Æstetik i golfsporten kunne eksempelvis være den naturoplevelse begynderen får når de 

kommer ud på selve golfbanen, der placeret på velholdte og flot plejede arealer, og mange 

gange i naturskønt område.                                                                                       

                                                      
36
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Eskapisme er i golfsporten, når både begyndere og øvede golfspillere oplever situationer, 

hvor de glemmer hverdagen for en stund, når de rammer bolden med et perfekt udført 

slag og man både kan mærke fornemmelsen og se bolde flyve flot af sted. Fordi golfsvinget 

består af mange elementer der skal fungere samtidig, for at bolden rammes korrekt, 

oplever spillere på alle niveauer af golfsporten, at det sving og det boldtræf der ”i går” var 

helt perfekt, ”i dag” er helt væk. Både begyndere og øvede spillere taler tit om deres 

oplevelser på golfbanen og de husker deres gode slag, uanset om det er begynderen eller 

den professionelle spiller.                                                                                       

Det er vigtigt at klubben i planlægningen af begynderforløbet tager højde for at skabe både 

de æstetiske oplevelser, hvor kunden tages med ud i naturen, ud på golfbanen, så de 

allerede tidligt i begynderforløbet, oplever det visuelle i naturoplevelsen, fordi golf er ikke 

bare spillet, det er også det at komme ud i den friske luft og nyde naturen.   

De fleste golfspillere, nybegyndere som øvede, har prøvet det, det slag hvor det hele går op 

i en højere enhed, fornemmelsen af et perfekt udført slag, der naturligvis ikke er det 

samme slag for begynderen som det er for den øvede, men fornemmelsen er den samme, 

og for at styrke drivkraftmotivationen, skal vi skabe rum for træning hvor begynderen får 

mulighed for at opleve dette. 

6.4.2.3 Touchpoints 

Touchpoints finder sted, hver gang to eller flere personer mødes. En tilfældig samtale med 

en medarbejder eller et andet medlem bliver til et touchpoint, når fokus flytter sig til en 

forestående kontakt. En e-mailudveksling med et medlem bliver til et touchpoint, når han 

eller hun fortæller dig om sin forståelse af, eller sine oplevelser af en given situation. 

Hver dag er én lang sekvens af touchpoints, kontaktsituationer med én person, med et par 

personer eller med en gruppe af personer, der kan vare et par minutter, et par timer eller 

et par uger.                                                                                       

Touchpoints kan være planlagte eller spontane, tilfældige eller omhyggeligt 

koreograferede, og de finder sted over alt.                                                                                       

Ved at definere touchpoints i klubben, kan vi anvende dem til opfølgning og  
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Bevidstheden om touchpoints – de situationer og ”sandhedsøjeblikke”37, hvor medlemmet 

er i direkte berøring eller kontakt med klubben er en central del af servicedesign-

processen. For medlemmet består 

serviceoplevelsen af det samlede antal 

touchpoints. Men den består også 

alene, af netop disse frontstage-

touchpoints, da medlemmet i sagens 

natur, ikke har hverken kendskab til, 

indsigt i eller for den sags skyld 

interesse i de aktiviteter, der er 

nødvendige backstage for at klubben 

overhovedet kan tilbyde 

serviceydelsen38. 

Touchpoints er de steder, begivenheder eller  

tidspunkter hvor kunden møder virksomheden. De kaldes også sandhedsøjeblikke fordi, 

ikke mindst første touchpoints i en serviceproces, kan være afgørende for kundens 

samlede oplevelse eller opfattelse af en serviceydelse.39  

Touchpoints opstillet grafisk med underbyggende forklaring kan være medvirkende til en 

forøget opmærksomhed over for kundens oplevelser af servicedesignet og kan derved 

være med til at styrke drivkraft motivationen. 

“… Chances are that you are already creating these touchpoints. You are creating a 

customer experience. But what turns this collection of touchpoints into a superlative 

customer experience? The key is coordinating and integrating the touchpoints so that they 

seamlessly meld together. There are two ways this needs to happen — longitudinally 

                                                      
37

 Fornyelsestræer, Prehn & Keldmann,  1999 
38

 Søren Bechmann, Servicedesign, 2010, side 113 
39

 Servicedesign, Søren Bechmann, 2010, side 171 

Touchpoints - berøringsflader  

Jørgen Bundgaard 2013 



throughout the customer journ

each stage of the journey.

Look at each touchpoint and ask yourself:

What specific things are we doing at each touchpoint?

Are the touchpoints addressing customers’ motivations, and answering their questions or 

allaying concerns? Are they working for your target customers, and 

alike?                                                                                                                             

Are the touchpoints addressing your customers’ unmet/underlying/latent needs? Are there 

needs going unstated that neither you nor competitors are solving?

Are all the touchpoints speaking with the same tone, the same message, even the same 

words? Is your brand being communicated effectively and clearly?

Are there hiccups in the flow from one stage to

to drop off, or cause dissatisfaction for current customers (and perhaps costly product 

returns or help-line calls)?

Are the touchpoints differentiating you from competitors and helping retain the customer?

If we visualize this as a matrix as in the diagram, we can see how there needs to be 

coherence within each touchpoint category “horizontally” over time. And there needs to be

coherence “vertically” within each stage. The orange dots represents some example 

touchpoints that Progressive Insurance customers might experience in their time with the 

company. It’s easy to see that Interactions are present all the way through the jour

throughout the customer journey, and with each touchpoint type supporting the others for 

each stage of the journey.                                                                                      

 

Look at each touchpoint and ask yourself:                                            

What specific things are we doing at each touchpoint?                                           

Are the touchpoints addressing customers’ motivations, and answering their questions or 

allaying concerns? Are they working for your target customers, and for novices and experts 

                                                                                                                             

Are the touchpoints addressing your customers’ unmet/underlying/latent needs? Are there 

ing unstated that neither you nor competitors are solving? 

Are all the touchpoints speaking with the same tone, the same message, even the same 

words? Is your brand being communicated effectively and clearly? 

Are there hiccups in the flow from one stage to the next that may cause potential customers 

to drop off, or cause dissatisfaction for current customers (and perhaps costly product 

line calls)?                                                                                      

touchpoints differentiating you from competitors and helping retain the customer?

If we visualize this as a matrix as in the diagram, we can see how there needs to be 

coherence within each touchpoint category “horizontally” over time. And there needs to be

coherence “vertically” within each stage. The orange dots represents some example 

touchpoints that Progressive Insurance customers might experience in their time with the 

company. It’s easy to see that Interactions are present all the way through the jour
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ey, and with each touchpoint type supporting the others for 

                                                                                       

                                            

Are the touchpoints addressing customers’ motivations, and answering their questions or 

for novices and experts 

                                                                                                                                  

Are the touchpoints addressing your customers’ unmet/underlying/latent needs? Are there 

Are all the touchpoints speaking with the same tone, the same message, even the same 

the next that may cause potential customers 

to drop off, or cause dissatisfaction for current customers (and perhaps costly product 

                                                                                       

touchpoints differentiating you from competitors and helping retain the customer? 

If we visualize this as a matrix as in the diagram, we can see how there needs to be 

coherence within each touchpoint category “horizontally” over time. And there needs to be 

coherence “vertically” within each stage. The orange dots represents some example 

touchpoints that Progressive Insurance customers might experience in their time with the 

company. It’s easy to see that Interactions are present all the way through the journey, and 



Side 43 

 

at each stage of the journey multiple touchpoints are in play. Progressive’s service is well-

regarded by customers in part because it is very consistent in how it engages with 

customers at all these related touchpoints”.
40                                            

Touchpoints i servicedesignet er vigtigt som redskab til at sikre at klubbens intentioner 

opfyldes. Touchpoints skal udarbejdes for hele processen, men specielt for 

læringsprocessens drivkraftdimension er de vigtige, fordi de kan være med til at styrke 

denne, når kunden oplever at vi faktisk drager omsorg for deres læring.  

6.4.2.4 Kommunikation 

I forbindelse med drivkraft motivationen, er det vigtigt, at vi i alle former for 

kommunikation sikrer at modtageren får den rigtige forståelse for budskabet, da dette kan 

være med til at styrke drivkraft motivationen. Jeg vil senere komme ind på emnet 

kommunikation.            

6.4.2.5 Delkonklusion – Drivkraft motivationen 

Både Illeris og  Pine & Gilmores teorier er sammen med anvendelsen af touchpoint, er 

grundteorier til løsning af spørgsmålet på, hvordan vi sikrer at nye medlemmer motiveres 

bedst muligt. 

Vi skal sikre at den kommunikation der gives fra klubben til hjælpere og vider til 

begynderne, sker på en måde så den er sammenhængende og ensartet, og afgivet på en 

sådan måde at alle forstår budskabet efter hensigten. 

Touchpoints er et vigtigt redskab til at give klubben feed-back på de mange forskellige 

områder, hvor kunden indgår i processen. Dette har den fordel at vi både får mulighed for 

at observere hvis et område ikke giver det ønskede resultat og derved skal tilrettes, og 

samtidig at signalere budskabet om at vi drager omsorg for kundens læring og derved 

styrker deres drivkraft motivation.  

                                                      

40
 http://blogs.hbr.org/2010/12/touchpoints-bring-the-customer/, 311213, 10.16 
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For at styrke motivationen, skal vi indføre turneringer på den korte bane, alene for 

begynderne, en til to gange under deres begynderforløb, herved motiveres de til øget 

træning, samtidig med at de kan afprøve deres færdigheder blandt ligestillede i et socialt 

forum med mulighed for at skabe netværk til fælles oplevelser i sporten, hvilket igen vil 

være med til at skabe en mere kompetent golfspiller.   

6.4.3 Samspils motivationen 

Til belysning af mit spørgsmål, til hvordan vi sikrer at nye medlemmer integreres bedst muligt, 

har jeg også her valgt at anvende Illeris, samspilsdimension,  i de områder af 

begynderforløbet, der vedrører det samspilsmæssige indhold, for der igennem at skabe en 

bedre integration. 

6.4.3.1 Interaktion 

Selv om påvirkning ofte får os til at tænke på direkte og tilsigtede forsøg på at ændre vores 

overbevisninger, holdninger eller adfærd, er mange påvirkninger faktisk indirekte og 

utilsigtede. Selv den blotte fysiske tilstedeværelse af en anden person kan påvirke os. Vi er 

også påvirkede af sociale normer, skjulte regler og forventninger om, hvordan vi bør tænke 

og opføre os. Vores succes meden direkte eller tilsigtet social påvirkning afhænger ofte af  

6.4.3.2 Kompetencebegrebet 

Efter at man i 90erne blandt andet talte om bløde, personlige og almene 

kvalifikationsbehov er der sket et skift i retorikken ved anvendelse af ordet kompetence. Det 

er centralt at begynderen ”bombarderes” med påvirkninger, som de skal forholde sig til, 

handle i forhold til og skabe mening i, derved kommer begynderen i centrum for sin egen 

kompetenceudvikling med de valgmuligheder og risici, det er forbundet med. Her er 

samspillet med omgivelserne og tilhørsforholdet til den sociale sammenhæng, til de andre 

begyndere, og til det sociale fællesskab i klubben, afgørende for, at den enkelte begynder 

får mulighed for at udvikle sine kompetencer
41. 

6.4.3.3 Illeris, samspilsdimensionen 

• Handling                                                                                       

                                                      
41

 http://www.kompetencer.net/pdf/hoyrup-pedersen.pdf, 091213, 19.25 
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• Kommunikation                                                                                       

• Samarbejde                                                                                       

Samspillet mellem klubbens forskellige dele betyder meget for den samlede oplevelse af 

golfsporten, både for begynderen og for ny-golferen. Der er store krav til både 

kommunikation, handling og samarbejde. I Frederikssund Golfklub forsøger vi at være 

kommunikative, ikke bare når vi møder kunden, men også når vi udsender nyhedsbreve, 

hvilket typisk sker 2 gange i begynderforløbet.                                            

I Illeris samspilsmæssige dimension i læringsprocessen, gælder det at samspillet mellem 

alle klubbens aktiviteter, indgår som en helhed i kundens opfattelse af selv den mindste del 

af forløbet og derfor er det vigtigt, at ikke bare klubben, trænerne og de frivillige er godt 

informeret og integreret i begynderforløbet, også proshop, restaurant og greenkeepere 

skal indgå som en helhed.  

Set i sammenhæng med golfsporten, udsættes begynderen for rigtig mange påvirkninger, 

både fra andre golfspillere (venner, familie og arbejdskolleger), fra trænerne og fra 

hjælperne, men også fra dem selv i forbindelse med indlæringen, fordi de er nødt til at 

forholde sig til deres egne kvalifikationer i form af indlæring og social adfærd. 

Golf har mange forskellige værdier, og derfor også flere muligheder for at tiltrække 

medlemmer med forskellige værdier.                                            

• Golf spilles normalt i naturskønne områder med flot passede arealer 

• Golf kan konkurreres på lige vilkår, uanset alder, køn eller niveau 

• Golf er også socialt samvær, for selv om det ikke er en holdsport, så spilles den sammen 

med andre spillere og der er over sæsonen mange turneringer hvor det sociale er i 

højsædet. 

• Via det sociale samvær kan man let få nye venner 

I den kvantitative undersøgelse spurgte jeg ind til hvad et medlemskab betød for dem. 
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Respondenterne har her kunnet angive flere svar og undersøgelsen viser en bred fordeling 

mellem de forskellige værdier, men specielt naturoplevelsen (72,3%) og det sociale samvær 

(66,2%) vægter højest. 

Dette viser os at vi skal fokusere mere på at kunderne ikke bare lærer at spille golf, men at 

de også skal have en god mulighed for at skabe et socialt netværk. Allerede under deres 

begynderforløb skal vi sikre at de kommer på banen og oplever spillet og naturen som en 

integreret del af den samlede oplevelse. 

6.4.3.3.1 Introduktionsmødet 

 Introduktionsmødet blev introduceret i 2013, her samles de interesserede, en aften i 

klubbens restaurant til en kop kaffe og et stykke kage. På mødet gennemgås hele 

begynderforløbet, krydret med humoristiske historier og små anekdoter, der kan være med 

til at få gæsterne til at slappe af, med informationer om hvilke krav der er til at få 

golfkørekortet, hvordan tilmelding til kurser og træning foregår, og de får information om 

onsdagsmodulet (begynderspil på kort bane sammen med hjælpere) og muligheden for at 

deltage i mandagsturnering for begyndere der har gennemgået de første træningsmoduler, 

sammen med øvede spillere. 

Introduktionsmødet var nyt i forløbet i 2013, og et tilløbsstykke fra starten, med 52 

deltagere til den første aften. 

Alt nyt har områder hvor det kan gøres bedre, og introduktionsmøderne blev da også 

ændret løbende under vejs, selv om grundformen blev holdt. 

I den kvalitative undersøgelse svarede de fleste af de adspurgte, til spørgsmålet om deres 

vurdering af introduktionsmødet, at det var et godt møde, men at der var mange 

fagudtryk, som for dem var uforståelige, og for en enkelt var det ikke et godt møde, selv 

om der blev informeret godt om alle ting. 

”JB – Hvad syntes du om introduktionsmødet? 

MT – Jeg syntes det var dårligt, der var rigtig mange fagudtryk som jeg ikke forstod, der 

kunne godt have været lidt forklaring på hvad de forskellige udtryk betød. 
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SC – Ikke så godt, der var alt for meget information på kort tid med mange fagudtryk. 

Man skulle tale mere ”dansk” så nye forstod hvad der blev sagt”. 

Der kom idéer til udarbejdelse af en lille folder der forklarer hele begynderforløbet, 

fagudtrykkene og kravene til golfkørekortet og at vi eventuelt skulle sende det ud til de 

interesserede inden introduktionsmødet, så de havde mulighed for at forberede sig til 

mødet.   

JB – Ville det hjælpe at laver en folder hvor vi beskrev det lidt bedre? 

MT – Måske. Man kunne eventuelt sende den ud til de interesserede inden mødet.  

SC – Det ville i hvert fald være godt at have senere. 

Der er forskellig opfattelse af mængden af den information der skal gives på mødet, mange 

mener at den var i orden, men andre mener at der var alt for meget til at det ville være 

muligt at huske det efterfølgende. 

JB – Hvad med mængden af information? 

SC – Alt for meget 

MT – Den var god, hvis jeg bare havde kunnet forstå det hele 

Et introduktionsmøde hvor interesserede kan tilmelde sig uforpligtende syntes at være en 

rigtig god idé, der skal bare ske en tilretning af indhold og så skal forklaringen på mødet 

måske være lidt dybere suppleret med skriftligt materiale der beskriver forløbet dybere. 

Af de 47 respondenter der havde deltaget i et af introduktionsmøderne, svarede 41 

respondenter, at oplevelsen af mødet havde været ”godt” eller ”meget godt”, men 5 

respondenter svarede at det var ”meget dårligt”, ”dårligt” eller ”mindre godt”, hvilket viser 

at mødets indhold skal tilpasses, for at de sidste får en positiv oplevelse. 

Til spørgsmålet om mængden af information på mødet, svarede 5 respondenter ud af 48, 

at mængden var ”dårlig” eller ”mindre god”. Ud fra spørgeskemaet kan man ikke uddrage 

hvor vidt der er tale om for lidt eller for meget information, men efterfølgende spørgsmål i 
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den kvalitative undersøgelse viser at der er tale om for mange ukendte fagudtryk. Dette 

viser at mængden skal tilrettes og tilpasses, så kun den relevante og nødvendige 

information gives mundtligt og at fagudtryk skal forklares både mundtligt og skriftligt i 

introduktionsfolder der kan tages med hjem. 

 Den overvejende del af respondenterne har svaret at de fik kvalificerede svar på deres 

spørgsmål og information om træningskurser og regelkurser, men enkelte har ikke fået 

forståelse for alle informationer, hvilket igen giver grund til en gennemgang af metode og 

materialer. 

Enkelte af respondenterne i den kvantitative undersøgelse har suppleret med yderligere 

information hvor det var muligt, herunder, 

”MI: Måske lidt hjælp til at få tilmeldt sig grundmodulerne. Det kunne være rart hvis der 

var ledige træningsmoduler kort tid efter introduktionen, hvor man er frisk på at starte. 

Jeg kunne ikke træne om formiddagen og alle eftermiddag og aftentiderne var booket det 

meste af en måned frem. I løbet af sommeren blev der snakket om en mailliste for de nye 

spillere, den blev ikke til noget pga. manglende tilmelding. Kunne det være en ide hvis I 

tog fat i om det på introduktionsmødet og fik accept fra de nye medlemmer med det 

samme”. 

”KE: Jeg mødte op med absolut ingen viden om sporten. Det virkede til at mange andre 

havde spillet golf før, så de viste hvad det gik ud på. Som helt ny skal man have 

informationerne I et andet tempo” 

”PT: Det er ikke kun på introduktions dagen jeg er blevet mødt på en positiv og informativ 

måde, det har været gennem hele forløbet, fra kursusdage med pro'erne, til onsdags og 

mandags spil med andre medlemmer, samt klubbens administrative del. Hele vejen har 

været præget af hjælpsomme og imødekommende folk. simpelt hen en rigtig god 

oplevelse.” 

Til spørgsmålet om der var noget de savnede på mødet svarede 8 ja, og kom med forslag til 

yderligere information, som bør indarbejdes i både det mundtlige og skriftlige materiale. 
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Det generelle udbytte af den kvantitative undersøgelse, er en god indsigt i hvad 

begyndernes holdning til begynderforløbet er, men samtidig er det unuanceret i og med at 

det alene er værdi besvarelser uden baggrundsforklaring.  

Undersøgelsen giver dog en god fornemmelse for behov for yderligere bearbejdning af 

forløbet. 

6.4.3.3.2 Ekstra fokus 

Med ekstra fokus mener jeg tiltag, der gør at ny-golferen føler sig bedre tilpas og godt 

integreret i klubben, måske i form af specielle turneringer eller arrangementer. 

I dag afholdes der opfølgningsmøde med vores begyndere ca. midtvejs i deres 

begynderforløb, men med fokus på nødvendigheden af længerevarende opmærksomhed 

til de nye golfspillere, har jeg forespurgt til interessen for yderligere opfølgningsmøder, og 

svarende viser at der er behov for opfølgningsmøder, i mindst 6 måneder. 

For at styrke begyndernes integration i klublivet og derved skabe et socialt netværk, er de 

adspurgte spurgt ind til hvilke foranstaltninger de mener, kunne være med til at skabe et 

bedre forløb, både under begynderforløbet (1-3 måneder) og som ny-golfer (4+ måneder). 

På spørgsmålet hertil svarer 46% mindst 6 måneder og 21% mindst 12 måneder. Hvis vi 

forudsætter, at en øget fokus kan være medvirkende til at færre springer fra inden for de 

første 12 måneder, vil en øget fokusperiode give en væsentlig forbedring i klubbens 

økonomi i form af øget indtægt på grund af flere medlemmer.  

Til den kvalitative undersgelse er de blevet spurgt ind til hvorvidt turneringer i 

begynderforløbet – kun for begyndere – ville være med til at styrke begynderforløbet og 

her svarede de blandt andet, 

”JB – Skal vi lave turneringer for begynderne, ud over mandagsturneringen? 

HJ – Det ville være en god idé, måske en gang om måneden 

XX – Jeg tror at man skal passe på med for mange turneringer, da det kan være med til at 

skræmme nogle der ikke er så gode væk, men måske hver 2 eller 3 måned.”  
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6.4.3.4 Værdikæder i golfklubben 

Ved at kigge på værdikæden i Frederikssund Golfklub opnår vi et godt overblik over hvilke 

områder der indgår i arbejdet på at skabe det ideelle begynderforløb for kunden, og 

herunder ikke mindst samspils dimensionen. 

 

                       

 

 

 

Figur 1: Værdikæden, Jørgen Bundgaard 

 

Nedbrydningen af grænser, ved internettets hjælp og de store markedsdannelser, stiller 

konkurrentstrategien i et andet perspektiv en tidligere. En af følgerne har for mange 

virksomheder været etablering af samarbejde med virksomheder, man tidligere entydigt 

betragtede som konkurrenter. For eksempel har en del konkurrerende, lokale virksomheder 

fundet sammen om en fælles markedsføring på de udenlandske markeder. Denne form for 

samarbejde fremmer etableringen af alliancer og næste trin er egentlige fusioner
42. 

6.4.3.4.1 Primæraktiviteterne 

Hjemmesiden er mange gange det første kunden har kontakt til i forbindelse med søgning 

efter en golfklub, fordi der her er information om både priser, banen, driften, 

klubaktiviteter og begynderaktiviteter. Netop derfor er det vigtigt at alle informationer er 

både korrekte og opdaterede. For både begynderne og ny-golferne skal informationer om 

klubbens tilbud være let tilgængelige. 

Sekretariatet skal udvise imødekommenhed og være grundigt inde i de aktuelle tilbud, så 

kunden får følelsen af at klubben er interesserede i nye medlemmer. Der skal være 
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skriftligt materiale, med information om klubbens aktiviteter, begynder aktiviteter og 

priser, tilgængeligt som kan udleveres til kunden.                                            

Træner og Proshoppen er en meget vigtig del af kundens opfattelse af klubben og 

mulighederne for succes, idet det er her kunden har direkte personlig kontakt i forbindelse 

med både træningslektioner, rådgivning og lån af udstyr. Det er vigtigt at trænerne udviser 

konduite og forståelse for forskellige forventningsniveauer og medvirker til opfyldelse af 

disse.                                                                                                                                  

Begynderudvalget er vel nok den største og mest betydende faktor i hele 

begynderforløbet, fordi begynderudvalget følger begynderne tæt fra de kommer ind i 

klubben og til de har bestået golfkørekortet. Begynderudvalgets aktiviteter skal afstemmes 

med klubbens aktiviteter for hvervning af nye kunder og bestyrelsens forventninger til de 

økonomiske betingelser og forventninger.                                            

6.4.3.4.2 Støtteaktiviteterne 

De frivillige hjælpere er en vigtig ressource når begynderudvalgets aktiviteter skal 

gennemføres, fordi det er vigtigt at der er nok hjælpere til begynderne til både onsdage og 

mandage, hvor begynderne spiller banerne.                                            

Restauranten er det naturlige samlingspunkt både før træning og spil og efter, derfor er 

det vigtigt, at restauratøren forstår betydningen af at kunderne føler sig godt tilpas og at 

restauranten sammen med klubben og trænere/proshop, udgør en helhed og ikke 3 

forskellige enheder.                                                                                       

Banerne er ikke i første omgang det begynderne tænker mest på, men for ny-golferne 

spiller banernes kvalitet hurtigt en stor rolle i deres fortsatte medlemskab. 

Greenkeeperne som har den daglige pleje af banen og som færdes på områderne samtidig 

med at kunderne spiller banen, skal have forståelse for forskellighederne i spillernes tilgang 

til golfsporten.                                                                                       

Værdikæden i golfklubben er et godt værktøj til at illustrere alle de områder der er 

impliceret i kundens oplevelse af klubben, således ikke kun selve spillet, men også den 
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måde man bliver modtaget på, både elektronisk via hjemmesiden, i sekretariatet, i 

begynderudvalget og hos de frivillige, hos træner, i restauranten og ikke mindst af de andre 

medlemmer.                                                                                       

Værdikæden kan anvendes til at beskrive vigtigheden af, at alle dele af denne arbejder som 

en helhed og af kunden opfattes som én og ikke som selvstændige enheder, kun derved 

kan vi opnå at kundens oplevelse af klubben bliver positiv.                                            

6.4.3.5 Servicedesign 

Philip Kotler definerer i slutningen af 1980’erne service som: 

”… any activity or benefit that one party can give to another, that is essentially intangible 

and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to 

a physical product”43 
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Serviceydelser differentierer sig fra fysiske produkter fordi de ikke har en fysisk form eller 

er en hyldevare der blot kan tages ned og sælges, de produceres og leveres samtidigt. Som 

det fremgår af Søren Beckmanns bog Servicedesign44 illustreret i ovenstående figur, er der 

er en række forskellige udsagn der kendetegner en serviceydelse. 

Fordelene ved et servicedesign er, at man blandt andet får en bedre kundeindsigt, en 

optimering af processerne, styrket samarbejde mellem de involverede parter, en 

differentiering set i forhold til konkurrenterne, i form af et bedre kundeperspektiv og 

derved større grundlag for succes. 

Det vi i klubben tilbyder begynderne og ny-golferne, er en serviceydelse i form af en 

uddannelse og et medlemskab, men oplevelsen sker i forbindelse med forbruget og er 

afhængig af kundens forventninger og andre oplevelser.                                            

Serviceydelsen kan ikke adskilles fra forbrug, da forbruget sker samtidigt med 

produktionen af serviceydelsen. Klubben kan ikke planlægge eller forudsige kundens 

involvering i serviceydelsen. Oplevelsen af serviceydelsen på en golfrunde afhænger af 

mange forskellige faktorer som blandt andet, kundens faktiske spilform på dagen, vejret, 

samspillet med andre golfspillere i bolden og udefra kommende påvirkninger. 

For begynderne gælder det at deres oplevelse er afhængig af deres eget udbytte af kursus 

og instruktion, baseret på deres egne forventninger og forudsætninger. 

Serviceydelser kan ikke lagres, fordi de ikke har en fysisk form, der er i klubbens regi tale 

om en ydelse lige nu og her, der både produceres og forbruges samtidigt, næste gang 

ydelsen leveres sker det ud fra ændrede betingelser afhængig af læreren/instruktørens 

fremtræden og samspillet mellem deltagerne på holdet. Kundens oplevelse af 

serviceydelsen afhænger af det øjeblikkelige udbytte set i forhold til de forventninger 

kunden kom med.                                                                                       

Serviceydelser kan ikke ejes. I det øjeblik kunden deltager, i for eksempel en 

undervisningslektion, forbruges serviceydelsen, den kan ikke gemmes eller lægges på lager. 
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Serviceydelser er ofte en kompleks oplevelse, fordi der kan indgå mange forskellige 

faktorer i den samlede ydelse. Hvis vi ser på undervisningen i golfregler, så indgår der både 

lærerens kvalifikationer, uddannelsesmaterialets kvalitet, lokalets beskaffenhed, 

deltagernes forventninger og deres indbyrdes samspil i oplevelsen. 

Det er vanskeligt at måle servicekvalitet. Set fra Frederikssund Golfklub er der i de fleste 

tilfælde alene tale om en kvalitativ måling, hvor forespørgsel til deltagerne i en 

serviceydelse, svarer på deres opfattelse af kvaliteten af den leverede service, men da 

forudsætningerne for deltagelse og udbytte varierer hos det enkelte individ, ud fra 

forventninger og evner kan det være svært at fastslå svarenes validitet, men de kan bruges 

til at udpege en retning af serviceydelsens kvalitet.                                            

Serviceydelser varierer og er heterogene idet der ikke er tale om et produkt hvor hver 

leverance er identisk. De fleste serviceydelser afvikles og opleves over tid og på tværs af 

forskellige touchpoints og af dem der er involveret i den. Kunden opfatter og oplever 

serviceydelser på mange forskellige niveauer, hvor den overordnede og samlende 

oplevelse af en serviceydelse er resultatet og kombinationen af alle touchpoints. 

Serviceydelsen hænger sammen med den der fremstiller den og i klubbens regi er der 

forskellige steder hvor fremstillingen sker, i sekretariatet, enten via telefonen eller ved 

personlig kontakt med kunden, ved regelkurser hvor læreren på kurset fremstiller servicen 

ad hoc, ved instruktion af træneren, hvor instruktionen tilrettes den enkelte kunde og ved 

begynderaftnerne hvor der spilles på forskellige niveauer og hvor hjælperne fremstiller 

servicen på stedet.                                                                                       

Serviceydelsen indgår ofte i en proces, og kunden har derfor ikke noget valg, men skal 

igennem processen og vil ofte være dybt involveret i den. For at få udbytte af 

begyndermedlemskabet er kunden nødt til at involvere sig i processen og bliver dermed 

samtidig en del af serviceydelsen set i forhold til både sig selv og til andre deltagere. 

Serviceydelsen kan ikke kontrolleres af køberen, der derfor afgiver kontrol, hvilket kan føre 

til følelsesmæssige udfordringer som klubben skal kunne håndtere. 
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Serviceydelser er afhængige af omgivelserne og i mange tilfælde spiller de omgivelser, hvor 

serviceydelsen afvikles, en stor rolle i forbindelse med kundens samlede serviceoplevelse. 

Et golfmedlemskab er en serviceydelse og som i alt andet er der behov for nye og bedre 

serviceydelser, hvilket har kunnet ses i de nye typer af medlemskaber, der gennem de 

senere år er dukket op i golfsporten, nye billigere medlemskaber der ikke kun har haft 

positiv indflydelse for klubberne, fordi de har været med til at tiltrække nye 

medlemsgrupper som det før var svært at få kontakt til, men også negativ indflydelse på 

klubbernes økonomi, fordi de nye billigere medlemskabstyper jo naturligvis ikke kun er for 

nye medlemmer, men også et tilbud til bestående medlemmer, hvilket for klubben betyder 

mindre indtægt på de medlemmer der vælger at skifte til de billigere medlemskabstyper. 

Til enhver serviceydelse bør der være et servicedesign, så vi sikrer at der er fordele for 

både klubben (virksomheden) og for medlemmerne (kunden). Glade og tilfredse kunder er 

den overordnede målsætning for klubben, fordi de er med til at skabe succes og flere 

kunder.          

Medlemskabet/serviceydelsen opfattes forskelligt fra medlem til medlem, afhængig af 

forventninger, behov, værdi sæt og relationer og er derfor svært at måle på. 

Fordelene ved et servicedesign er at vi blandt andet får en bedre kundeindsigt, en 

optimering af processerne, styrket samarbejde mellem de involverede parter, en 

differentiering set i forhold til vores konkurrenter i form af et bedre kundeperspektiv og 

derved større grundlag for succes og mulighed for, via en vedvarende proces at skabe et 

unikt og funktionelt begynderforløb der ikke bare omhandler de første 3 måneder, men 

strækkes til 24 måneder med aktiv fokus på ny-golferen. 

6.4.3.6 Delkonklusion - Samspilsmotivationen 

Både Illeris samspilsdimension, Værdikæder i golfklubben og Servicedesign er vigtige 

elementer i besvarelse af spørgsmålet om, hvordan sikrer vi at de nye medlemmer 

integreres bedst muligt. 

Vi skal fokusere mere på, at kunden ikke blot lærer at spille golf, men også at de allerede i 

begynderforløbet får mulighed for at skabe et socialt netværk, hvilket vil styrke deres 
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samspilsmotivation. Værdikæderne i golfklubben skal optimeres, så de af kunden opfattes 

som én helhed og ikke som selvstændige enheder, kun derved kan vi sikre en positiv 

oplevelse af hele forløbet. 

Der skal udarbejdes et servicedesign, der beskriver samarbejdet mellem de involverede 

parter, forudsætninger og forventninger til samarbejdet, samlet set ud fra et 

kundeperspektiv og en fokusperiode på op til 21 måneder (begynder 3 måneder og ny-

golfer 18 måneder), hvilket vil være medvirkende til skabelsen af en mere kompetent 

golfspiller.  

6.4.4 Til yderligere belysning af, 

”hvordan Frederikssund Golfklub kan skabe et succesfuldt introduktionsforløb for nye 

medlemmer af golfklubben” har jeg, inden den endelige konklusion, valgt at se på teorier der 

yderligere kan styrke begynderforløbet og derfor medtaget teorierne ”Oplevelser set over tid” 

og ”kommunikation”. 

6.4.4.1 Oplevelser set over tid 

Hvis vi inddrager et tidsmæssigt perspektiv i forhold til oplevelsen, kan vi tale om tre faser, 
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6.4.4.1.1 ”Før oplevelsen” 

”Før oplevelsen” er her kategoriseret til tiden fra kunden beslutter sig til at prøve kræfter 

med golfsporten og til det første fysiske møde med klubben. 

Denne periode vil formentlig være en periode, hvor kunden opbygger sine forventninger til 

det første møde, til sine muligheder for at mestre spillet og til muligheden for at stifte nye 

bekendtskaber. Forventningerne vil være skabt af tidligere erfaringer, andres erfaringer 

eller af klubben selv.  

Denne periode kan vi kun i mindre grad påvirke. Vi kan levere materialer der belyser 

begynderforløbet og vi kan sørge for at hjemmesiden indeholder let tilgængeligt og let 

læselig information rettet mod ikke golfere.                 

Jeg har her valgt at indarbejde svarene fra brugerundersøgelsen, der vedrører spørgsmål, 

der kan være medvirkende til belysning af hovedspørgsmålet, selv om nogle af dem kune 

være indgået i de 3 underspørgsmål, fordi jeg finder dem relateret til netop ”oplevelser set 

over tid” 

Interessen for golf og Frederikssund Golfklub 

Den generelle tendens er, at mange af dem der er begyndt har gået med overvejelserne i 

nogen tid, og er begyndt, enten fordi de er blevet gjort bekendt med klubbens tilbud 

gennem arbejdskolleger, familie eller venner eller fordi de har læst om tilbuddet i avisen. 

De adspurgte svarer, på nær en, alle at en pris på kr. 500,00, der blev refunderet ved 

indmeldelse, ikke ville have påvirket deres valg om at begynde. 

JB – Vi har i år arbejdet med en 3 måneders gratis begynderperiode, men vi overvejer at 

opkræve en pris på kr. 500,00 i 2014, som så refunderes ved indmeldelse, hvordan ville det 

have påvirket dit valg om at begynde med golf? 

HJ – På det tidspunkt hvor jeg begyndte ville det ikke have påvirket mig, fordi jeg var helt 

klar på at det ville jeg gerne.
45(herefter er, resultater fra undersøgelser, tekst med skråskrift refererende til denne)
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JK – Jeg tror ikke det ville have ændret på at jeg begyndte. 

MT – Måske, som sagt var det det fordi det var gratis at jeg gik i gang – måske ville jeg 

alligevel. 

Baggrunden for at indføre betaling og refusion, er alene at undgå dem der tilmelder sig, 

men aldrig kommer eller blot kommer en eller 2 gange. Vi vil hellere bruge kræfterne på at 

gøre det til en god oplevelse for dem der kommer, så de kommer helt igennem forløber.       

Hvordan fik du kendskab til golfsporten og Frederikssund Golfklub? 

De fleste har fået kendskab til golfsporten via arbejdskolleger, familie og venner, i alt 53 

(84,1%) respondenter og resten, 10 (15,9%) respondenter via annoncer. Dette viser 

vigtigheden af gode ”ambassadører for golfklubben” som er omtalt af DGU. 

”Glade gæster og medlemmer er klubbens bedste ambassadører. 

Du skal prøve den bane - den er fantastisk, og restauranten laver kanon mad". Denne 

sætning har man hørt nogle gange fra begejstrede golfvenner, som har haft en god 

oplevelse. Vi ved, at positive oplevelser skaffer flere gæster, da de bedste ambassadører er 

tilfredse kunder. Derfor har vi løbende brug for at vide om vores greenfeegæster har haft 

en god oplevelse. Ved at sætte golfspilleren i centrum kan klubben løbende modtage 

feedback vedrørende banen, sekretariat, proshop, restaurant, faciliteter, etc. Denne 

feedback kan så danne grobund for at skabe forbedringer i klubben. Hvis en gæst ikke har 

haft en god oplevelse, så kan klubben via portalen "Golfspilleren i Centrum", kontakte den 

enkelte gæst og gennem forståelse og imødekommenhed udbedre den dårlige oplevelse 

for gæsten”
46

 

Når vi kigger på resultaterne for kendskabet til Frederikssund Golfklub er tendensen den 

samme, men dog med 21 (31,3%) af respondenterne der kendte til klubben fra 

annoncering.                      
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Hvad fik respondenterne til at begynde i golfsporten? 

Mere en 50% havde længe villet prøve kræfter med golfsporten og mere end 23% blev 

”presset” til sporten af familie, venner eller arbejdskolleger, men tilbuddet om at kunne 

prøve golfsporten i en periode på 3 måneder, uden omkostninger, gjorde at mere end 67% 

tog imod tilbuddet. 

Dette viser at initiativet med at tilbyde interesserede, at de i en periode på 3 måneder, kan 

få bøger, undervisning i både regler og selve spillet samt spil på banen, uden omkostninger, 

tiltrækker de personer, der i forvejen går med en indre drøm og at prøve kræfter med 

golfsporten. 

6.4.4.1.2 ”Under oplevelsen” 

”Under oplevelsen” er her kategoriseret som den tid kunden er i gang med 

begynderforløbet, indtil golfkørekortet er bestået.  

Denne periode er selve oplevelsen, med elementer af underholdning, uddannelse, 

eskapisme og æstetik og kan ses som et brud med kundens hverdag. Kunden oplever en 

situation der er anderledes end dagligdagen.                                            

I denne periode føres kunden igennem hele læringsprocessen, hvor indholdet er 

færdigheder, som at beherske golfreglerne, træningen, golfsvinget og selve spillet på 

banen, i et samspil blandt andet klubbens sekretariat, de frivillige hjælpere, de 

professionelle trænere, greenkeeperne og de andre medlemmer. I denne periode er det 

vigtigt at kunden oplever det som en samlet og positiv oplevelse. 

Efterfølgende vil der være en erindring om oplevelsen. Erindringen om de positive 

oplevelser kan forstærkes på flere måder, i golfsporten blandt andet ved hjælp af en cap 

eller en T-shirt med klubbens logo, det kan også være fotos fra træning og turneringer lagt 

på hjemmesiden, hvor begynderne kan se deres succes.                    

Sekretariatet 

De adspurgte har for de flestes vedkommende kun stiftet bekendtskab med sekretariatet i 

begrænset omfang, men er som udgangspunkt godt tilfreds med den service de får. 
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Det er vigtigt at sekretariatet er orienteret om hvordan begyndernes forløb er og hvordan 

tilmelding til undervisning og onsdagsmoduler fungerer, så de kan supportere begynderne. 

”JB - Hvordan er din oplevelse af sekretariatet? 

HJ – Det virker fint, der har kun været en enkelt gang hvor en meddelelse glippede om en 

framelding. Men søde og hjælpsomme.  

JK – Der er en god stemning når man kommer ind og de er flinke til at give en hånd med 

når jeg har haft spørgsmål.  

JB – Er der noget vi kan gøre bedre med sekretariatet? 

HJ – Ja, det tog noget tid før alle var klar over hvordan begynderforløbet og tavlerne 

fungerede.”                         

6.4.4.1.3 ”Efter oplevelsen” 

”Efter oplevelsen” er her kategoriseret som perioden efter modtagelsen af golfkørekortet 

og et egentligt medlemskab af golfklubben. ”Efter oplevelsen” kan styrkes ved at klubben 

har fokus på kunden i de første 6-12 måneder, så kunden stadig føler sig værdifuld for 

klubben. I denne periode er det vigtigt at kunden får kontakt til klubberne i klubben, til 

andre medlemmer og integreres socialt i klubben, så vi ikke risikerer at interessen mistes 

igen.  

Hvis vi tænker på oplevelser set over tid, som det er skitseret i grafikken, giver det mening 

at fokusere på det samlede forløb, i stedet for dele af forløbet, det er vigtigt at være 

opmærksom på hvilket budskab vi sender ud, både via annoncer, via hjemmeside og via 

andre medlemmer, så vi skaber de rigtige forventninger til kommende medlemmer. 

Samtidig skal vi sikre at vi formidler budskaber der afspejler begynderforløbet, og at det er 

med til at stimulere begynderen i læringsprocessen og give positive oplevelser. Vi skal 

styrke fokus på perioden efter begynderforløbet er slut, så det nye medlem ikke føler sig 

alene, men i stedet føler sig værdifuld og integreres godt i klublivet. 
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6.4.4.2 Kommunikation 

Batesons kontekstbegreb 

Gregory Bateson arbejder med kontekstbegrebet i forbindelse med hans kommunika-

tionsteori, og nævner at det er en helt fundamental del af kommunikationen. ”Alle udsagn- 

og herunder også hændelser og adfærd er altid del af en kontekst, og kontekst er på den 

måde sammenhængen hvori udsagn forekommer”
47. Det vil sige, at konteksten fungerer 

som en ramme, hvorunder udsagn udspiller sig, og konteksten kan på den måde siges at 

være ”helheden” hvori man ser ”delen” udspille sig. På den måde forholder ”helheden” sig 

til ”delen” på et metaniveau, og Bateson siger at: ”Helheden befinder sig altid i en 

metarelation til sine dele”
48. ”’Helheden’ kan sige noget om ’delens’ budskab, og således 

kan ’helheden’ ses som det metaniveau, hvori ’delens’ budskab kan forstås. Konteksten 

kategoriserer så at sige budskabet”
49. 

 

Første stadie af enhver form for kommunikation er overførsel af ren information fra 

afsender til modtager, både det skrevne ord, mail og internet etc., telefonsamtalen og det 

personlige møde. For at give mening skal informationen ”oversættes” i hovedet på 

modtageren. Dette sker ved at modtageren afkoder informationen ved hjælp af sin egen 

model af verden. Den største udfordring er således ikke overførsel af information men 

overførsel af mening. Hvornår ved vi overhovedet, at vi taler om det samme? 

 

Når vi kommunikerer skal vi være 

opmærksomme på, at ordene kun 

udgør en del af kommunikationen, 

kropssproget og fyldord udgør 

tilsammen, mange gange en større 

del end det vi ønsker at 

kommunikere, og herved risikerer 

vi at modtageren forstyrres i sin opfattelse af det egentlige budskab.   
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 Hvis kan anskueliggøre problematikken 

i Gregory Batesons kommunikations-

teori, som illustreret til venstre, for 

hjælper det at vi formidler et budskab 

hvis modtageren opfatter budskabet 

helt anderledes. 

 

 

Det er op til den der kommunikerer budskabet, at sikre sig at modtageren opfatter det 

faktiske budskab eller kan resultatet blive helt anderledes end forventet!  

 

 

 

 

 

6.4.4.3 Delkonklusion – Til yderligere belysning 

inden jeg samler de 3 underspørgsmål til en helhed i konklusionen, har jeg valgt at 

inddrage teorierne ”Oplevelser set over tid” og kommunikation, til belysning af de mere 

overordnede spørgsmål. 

Når vi markedsfører klubbens tilbud om et begynderforløb, skal vi være opmærksomme på, 

at de fleste der vælger at påbegynde en uddannelse i golf, allerede har gået med 

overvejelser om dette, kun de færreste begynder alene ud fra et tilbud om et forløb i en 

sport de ikke ved hvad er, og at deres kendskab til sporten primært kommer fra familie, 

venner og arbejdskolleger og kun i begrænset omfang fra annoncering. 

llustration af ukendt oprindelse 
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Vi skal arbejde med ambassadører for golfklubben – som omtalt i DGUs materiale om 

Golfspilleren i Centrum50, fordi de med deres positive indstilling til klubben kan skabe en 

positiv atmosfære for kunden. 

Vi skal fokusere på det samlede forløb ud fra delelementer, da kundens oplevelser vil være 

baseret på hele forløbet og ikke kun på delelementer. 

Det kommunikationsmateriale vi anvender, hvad enten det er på papir, på hjemmesiden, 

via telefonen eller direkte verbal kommunikation fra person til person, skal være med 

tanke for at det skaber den rette forståelse hos kunden, uanset hvilke udefra kommende 

faktorer der måtte påvirke modtageren. 

6.4.5 Kildekritik 

Dataindsamlingen51 til denne opgave er baseret på informationer fra både begyndere og ny-

golfere der er eller har været medlem af Frederikssund Golfklub.  

I og med at der indgår referencer til personer der ikke længere er medlem, kan der i 

besvarelserne være risiko for at disse ikke er baseret på faktiske omstændigheder, men 

samtidig er der tale om en mindre del af de forespurgte medlemmer, hvorfor dette ikke burde 

have væsentlig indflydelse på resultatet af dataindsamlingen.                                                                                      

På spørgsmålet til hvornår respondenterne, 69 i alt, blev medlem af Frederikssund Golfklub, 

svarede 33%, svarende til 23 respondenter, at de blev medlem i 2012 og de resterende 67%, 

svarende til 46, at de blev medlem i 2013. 22,1%, svarende til 15 respondenter, at de ikke 

længere er medlem af Frederikssund Golfklub.  

En del data er hentet fra Dansk Golf Union, og data herfra er baseret på undersøgelser med 

mange respondenter, hvorfor jeg betragter disse som valide data. 

 

  

                                                      
50

 Dansk Golfunion, Golfspilleren i centrum, Internettet  
51

 Bilag 3: Resultatet af spørgeskemaundersøgelse, Jørgen Bundgaard, 2013 
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7. Konklusion 

Jeg har specielt haft fokus på, hvorledes klubben sammen med kunden kan skabe det optimale 

rum for læring, i selve situationen, som udgangspunkt for at skabe et konstruktivt og solidt 

fundament for den fremtidige læringsproces og tanken om at skabe den kompetente golfspiller.  

Jeg ser læring som kundens udvikling fra begynder til aktivt medlem, i et socialt samspil. Jeg 

mener derfor at læring er noget det enkelte menneske konstruerer, når denne indgår i et 

samspil med sin omverden. På den måde ser jeg også læring som en kontinuerlig cirkulær 

proces, hvor der hele tiden udvikles nye forståelser og tilegnes ny viden, alt efter hvilken 

kontekst kunden indgår i jfr. Den Hermeneutiske cirkel. 

Jeg mener, at et begynderforløb baseret på den feedback klubben her har fået fra begynderne, 

og med udgangspunkt i de anvendte teorier, vil give bedre vilkår for den fremtidige lærings-

proces, da det eliminerer, eller minimerer, mange risikofaktorer for at læreprocessen får en 

skæv begyndelse, eller foregår på misforståede eller uforenelige forventninger. Jeg mener, at 

have underbygget denne påstand i opgaven, da klubben via de forskellige opmærksomheds-

punkter, kan navigere samarbejdet mellem dem optimalt, og derved skabe det fundament, der 

giver det optimale begynderforløb.   

Hvis vi skal løse spørgsmålet, hvorledes kan Frederikssund Golfklub skabe et succesfuldt 

introduktionsforløb for nye medlemmer af golfklubben, således at disse både lærer at spille golf, 

integreres socialt med de eksisterende medlemmer og bliver kompetente golfspillere, kræver 

det at vi ikke blot tænker i de samme baner som vi altid har gjort, vi skal med udgangspunkt i 

Illeris læringsteori, læringens tilegnelsesproces52, der i henhold til Illeris er et nært samspil 

mellem den indholdsmæssige og den drivkraftmæssige dimension, skabe et servicedesign der i 

hele forløbet, fra første forsøg på at skaffe nye medlemmer, til de er fuldt integreret som 

kompetente golfspillere, skaber positive oplevelser og gode ambassadører. 

Servicedesignet, som Søren Bechmann beskriver i bogen Servicedesign53 baseret på Philip 

Kotlers teori, skal dække alle aspekter af forløbet fra emnesøgning til kompetent golfspiller, og 
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 Illeris, 2006, side 39 
53

 Bechmann, 2010, side 30 
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skal udarbejdes i henhold til læringens tilegnelsesproces, der i henhold til Illeris er et nært 

samspil mellem den indholdsmæssige og den drivkraftmæssige dimension. 

Selv om servicedesignet primært indeholder ydelser der er flygtige og ikke kan adskilles fra 

forbruget, indgår de i en proces der er med til at skabe oplevelser hos kunden og over tid også 

kompetente golfspillere. 

For at styrke drivkraftmotivationen hos kunden, skal vi ved hjælp af værdikæder54 sikre at 

klubben, trænerne, restauranten og de frivillige opfattes som en helhed og ikke som 

selvstændige enheder, herved opnår vi at skabe et positiv og motiverende forløb. 

Inden vi begynder at markedsføre klubben, skal vi sikre at kommunikation via hjemmesiden er 

opdateret og tilrettet til det budskab vi ønsker at formidle, vi skal have samlet alle implicerede 

områder i klubben, og informeret om hvad der skal ske og hvornår det sker. Vi skal sikre at alle 

har forstået hvad vi tilbyder og under hvilke omstændigheder. 

Emnesøgning skal ikke alene markedsføres via annoncer den skal også formidles via klubbens 

ambassadører55, de positive medlemmer der brænder for deres klub. Markedsføringen skal ske 

i en form hvor det budskab vi ønsker at sende, kommunikeres på en sådan måde at der er 

størst chance for at den opfattes af emnerne på en måde som vi ønsker det. Vi skal have i 

tankerne at de fleste der tager imod tilbuddet, begynder at spille golf fordi de allerede har 

overvejet det, enten fordi de er påvirket positivt af deres familie, venner eller arbejdskolleger. 

Ved at anvende ambassadører i forbindelse med invitation til nye golfere, opnår vi af deres 

positive indstilling smitter af på begynderne så de får en positiv oplevelse samtidig med at de 

har en ”mentor” de kan kontakte hvis de har spørgsmål. 

 Informationsmøderne har i henhold til både den kvalitative og den kvantitative undersøgelse, 

vist sig som et godt initiativ vi skal fastholde, men vi skal skabe et rum hvor kunden får en 

positiv oplevelse, det vil sige at vi skal afpasse mængden af information, til det der er 

nødvendigt for forståelse for begynderforløbet. Vi skal forklare betydningen af fagudtryk når vi 
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 Berg, 28/12/13, 16:25 
55

 DGU. Golfspilleren i centrum, 2013 
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anvender dem og vi skal udlevere en folder der beskriver hele forløbet samtidig med at den skal 

indeholde en ordbog over golfudtryk. 

I hele begynderforløbet fra første møde med klubben, til kunden er godt integreret i klubben 

som en kompetent golfspiller, skal vi sikre at den læring vi giver, har en kvalitet der er med til at 

skabe værdi og oplevelse for kunden. Vi skal tilbyde opfølgningsmøder med begynderne hver 

måned og med ny-golferne umidelbart efter at de har modtaget golfkørekortet og så løbende 

med 2-3 måneders mellemrum i en periode på op til 18 måneder.   

Vi skal tilrettelægge forløbet så kunden bliver inddraget i processen gennem aktiv deltagelse, så 

læring og drivkraft indgår i et samspil, hvor kunden opnår en positiv oplevelse og motiveres til 

at fortsætte træningen, herved kan vi styrke drivkraft motivationen. Kolbs teori om 

læringsprocessen56 skal tages med i betragtning når instruktøren underviser i regler og ikke 

mindst når trænerne arbejder med begynderne i den praktiske golftræning.  

Vi skal skabe gode rammer for et socialt netværk for både begyndere og ny-golfere under 

hensyntagen til at de i starten har det mest trygt med at det sker inden for egne rækker, 

begyndere og ny-golfere både hver for sig og sammen. I forløbet skal vi også skabe muligheder 

for skabelse af sociale tilknytninger på tværs af niveauer. Herved opnår vi at både begyndere og 

ny-golfere får mulighed for at udbygge deres læring ved reflektiv observation, der hvor de ved 

at se andre slå slaget, kan transformere slaget til egen læring.  

 Regelkurserne skal moderniseres, materialet skal gøres nutidssvarende ved anvendelse af 

videoklip og levende illustrationer. Der skal anvendes både elektroniske hjælpemidler og 

aktivering af begynderne i undervisningen. Gennem undervisning direkte på golfbanen, hvor 

den underholdende del, hvor begynderen er passiv57 gøres herved uddannende og aktiverer 

begynderen i undervisningen. Her gives eksempler på regelspørgsmål hvor begynderne 

integreres i undervisningen og visuelt udfordres i deres læring, hvilket vil være et godt værktøj 

til en bedre forståelse. Instruktøren skal forsøge at skabe et samspil med begynderne, så 

kommunikationen er både aktiv og inddragende. Såfremt det er muligt skal vi også flytte 

undervisningen til mere egnede lokaler. 
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 Kolb, 1984, side 65 (illeris oversættelse) 
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 Pine & Gilmore, 2009, side 50 
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Det er vigtigt at vi sikrer en ensartethed, trænerne imellem når det gælder deres forventninger 

til begyndernes kvalifikationer og forudsætninger. Vi skal være opmærksomme på, at der ved 

gruppetræningen kan være risiko for, at begynderne oplever at trænerne har forskellige 

holdninger og metoder til at frembringe det bedste slag hos begynderen, hvorved begynderen 

kan blive forvirret over forskellige og modsatrettede informationer og derved opfinde sin egen 

og måske ikke bedste metode. Selve undervisningen består af både en underholdende/passiv 

deltagelse og en uddannelse/aktiv deltagelse som beskrevet i De fire oplevelsesdomæner58. 

Ud fra dataindsamlingen kan vi se, at træningsmodulerne for en stor dels vedkommende ikke er 

træning nok til at bestå golfkørekortet, og at en del føler at de ikke er kompetente nok efter de 

4 moduler. Det har været intentionen at begynderne skulle have den grundlæggende læring via 

de 4 grundmoduler, men at de også skulle supplere med individuel undervisning hos trænerne. 

Dette har ikke fungeret i 2013 og vi skal derfor enten udbygge træningsmodulerne eller sikre at 

begynderne supplere med individuel undervisning, men dette kræver at der er kapacitet ledig 

hos trænerne på de tidspunkter hvor begynderne har mulighed for at deltage. 

De mange frivillige hjælpere er af stor værdi for både klubben og for begynderne, uden dem 

ville vi ikke have mulighed for at afvikle hverken onsdagsmodul eller mandagsturnering, som er 

en af de største drivkraftmotivatorer i forløbet. Onsdagsmodulet i de nuværende form fungerer 

optimalt og giver begynderne mulighed for, under et socialt arrangement, at afprøve deres 

kvalifikationer på golfbanen, hvor den eskapistiske tilgang styrkes. 

For at sikre at ny-golferne føler at de stadig får opmærksomhed og motiveres til at komme 

videre i deres golfuddannelse, skal vi have handicap turneringer for alle spiller i handicap-

gruppen fra 37 til 54 (ny-golferne begynder i handicap 54), her får de mulighed for at mødes 

med andre ligesindede og udbygge deres sociale netværk. 

Udarbejdelse af et touchpoint skema skal være med til at sikre, at vi får feedback fra både 

begyndere og ny-golfere, så materiale, rutiner og forventninger løbende afstemmes og tilrettes 

til de krav der er hos kunderne, så de fortsætter deres positive oplevelser og derved bliver 

kompetente golfspillere. 
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8. Løsningsforslag 

Mit løsningsforslag til hvorledes Frederikssund Golfklub kan skabe et succesfuldt 

introduktionsforløb for nye medlemmer af golfklubben, således at disse både lærer at spille 

golf, integreres socialt med de eksisterende medlemmer og bliver kompetente golfspillere, er et 

samlet og inspirerende begynderforløb, der samler fokus på de nye golfspillere over en periode 

på 18 måneder. 

Der skal udarbejdes en håndbog, til brug 

af alle implicerede dele af klubben, hvor 

de enkelte områder nøje er udarbejdet 

med tanke for læringsprocessen, hvor 

tilegnelsen både har indhold og drivkraft, 

så vi sikrer samspillet med klubbens 

øvrige funktioner. Det skal være 

underholdende at lære golfspillet, 

samtidig med at kunden udfordres på 

det konkurrencemæssige plan.  

Vi skal gennem opbygning af 

forventninger, til både spillet, det sociale 

liv og naturoplevelsen, hos potentielle 

begyndere, skabe et godt grundlag for 

deres oplevelser i klubben. I hele 

begynderperioden skal vi skabe et 

grundlag for at de får positive oplevelser, 

som kan være med til at styrke deres motivation til at gennemføre begynderforløbet og derved 

få golfkørekortet. 

For at sikre at de som ny-golfere integreres godt i klubbens sociale liv og får skabt deres eget 

netværk, skal vi over en periode på op til 18 måneder efter at de har modtaget deres 

golfkørekort, have både opfølgningsmøder, turneringer og sociale sammenkomster, der styrker 

deres tilhørsforhold til klubben. 
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Håndbogen skal indeholde vejledning, idéer, udkast til materiale, tidsskema for aktiviteter og 

beskrivelse af de touchpoints der skal sikre at hele forløbet fungerer efter hensigten, og at vi 

hurtigt bliver opmærksomme på, hvis der er dele af forløbet der ikke fungerer optimalt og 

derfor skal tilrettes. 

 

Håndbogen kunne indholde: 

Håndbogen i sin helhed skal udleveres 

til alle der er involveret i processen fra 

begynder til aktivt medlem.  

Det er sekretariatets opgave, at holde 

håndbogen opdateret med de 

ændringer der i løbet af året er, i de 

faktiske informationer samt at udlevere 

opdateringsblade til alle der har 

modtaget håndbogen. 

Håndbogen præsenteres for alle 

involverede på et fællesmøde, hvor de 

implicerede orienteres om 

begrundelsen for anvendelsen og 

forventningerne til udbyttet.  
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