
GAF Konference 2.-3. NOVEMBER 

2017



Kl. 10.00 Velkomstkaffe
Kl. 10.30 Velkomst

Generalforsamling
Kl. 11.30 Besøge sponsorer og netværke
Kl. 12.00 Frokost
Kl. 13.00 Præsentation af årsmøde
Kl. 13.10 GAF Sverige og Bokskogens succesrige 

erhvervsprogram v/ Thomas Ahlberg 
Kl. 14.10 Pause og udlevering af nøgler til værelserne

Kaffe/kage 
Besøge sponsorer

Kl. 15.10 GAF Danmark plan 2020
Kl. 15.50 Boardplace, v/ Helle Due, Inopi
Kl. 16.20 Kort Pause
Kl. 16.30 Den nye datalov 

v/ Lise Stryhn Moustgaard, jurist i DGU     

Torsdag den 2. novemberProgram

Kl. 17.15 Status fra DGU v/ Morten Backhausen
Kl. 18.15 Besøge sponsorer og netværke
Kl. 19.30 Velkomstdrinks
Kl. 20.00 Middag

GAF priser 2017



Fredag den 3. novemberProgram

Kl. 09.00 Hvordan sikrer man kombinationen af 
en succesfuld integration og ledelse af
frivillige i en semiprofessionel sportsklub
v/ Julie Jensen, Odsherred Golfklub

Kl. 09.30 Stress! v/ stresscoach Jørgen Mathiesen

Lokale 1
Kl. 10.00 Workshop om synlighed
Kl. 10.30 Kaffepause
Kl. 11.00 Fra printet baneguide til 3D flyover på få minutter

v/ Ingenium Golf
Kl. 11.20 Golfhäftet - om 3. part i golfverdenen 

v/ Frederik van Speijk
Kl. 11.50 Bliv inspireret til at arbejde med at ændre 

golfsportens omdømme og skabe flere golfspillere 
v/ Jesper Jürgensen, kommunikationschef i DGU

Kl. 12.30 Fælles afrunding i plenum
Kl. 13.00 Frokost

Lokale 2
Kl. 10.00 ZEN v. Asger F. Knudsen
Kl. 10.30 Kaffepause
Kl. 11.00 ZEN fortsat

ZEN golf gør dig til en bedre golfspiller.
ZEN giver ro og mentalt overskud
ZEN er godt mod stress i hverdagen

Kl. 12.20 ZEN afsluttes



v/ Thomas Ahlberg, formand for GAF Sverige og golfmanager i Bokskogen Golfklubb

Status GAF Sverige

Status GAF Sverige og Building the Succesful 
BusinessPartner Network at Bokskogen GC, a net 
income of 2,7 million Skr.



v/ Jørgen Mathiesen, manager for GAF Danmark

Vi gør status på GAF plan 2020 drøftet på 
årsmøde 2016.

Du kan læse mere om planen på GAFs 
hjemmeside ”GAF Danmark”.

Statusplan år 2020



Inopi v/Helle Ellebjerg Due , BoardPlace Business Unit Manager

Boardplace



v/ Lise Stryhn Moustgaard, jurist hos Dansk Golf Union

Den nye persondata lov



v/ DGU direktør Morten Backhausen

Aktuelle emner af relevans for den danske golfbranche.

Nyt fra Dansk Golf Union



v/ Julie Jensen, golfsekretær i Odsherred Golfklub

Frivillige i golfklubber

Hvordan sikrer man kombinationen 
af en succesfuld integration og ledelse af 
frivillige i en semiprofessionel sportsklub?



v/ Jørgen Mathiesen, stresscoach og ejer af virksomheden Stress & Co

Stress!



v/ GAF Manager Jørgen Mathiesen

Vi hører så tit, at vi skal være mere synlige.

Lad os sammen finde ud af hvordan?

Workshop om synlighed



Fra printet baneguide til

3D flyover på få minutter

Ingenium Golf tager præsentationen af jeres 
bane til nye højder, med automatisk 
genererede og altid opdaterede 3D Flyovers.



v/ Frederik van Speijk

3. part i golfverdenen

GODT eller DÅRLIGT?

Indenfor golfbranchen foregår der diskussion om tredjepartssam-
arbejde. Nogle mener, at det er ekstremt dårligt og en del, at det 
tilføjer nye indtægter.
"Hvordan skal vi tænke i vores klub"? er et spørgsmål, mange stiller sig. 
Fredrik van Speijk, CEO for Golfhæftet, kommer med input fra andre 
golfmarkeder i Europa og med tips om hvordan din klub kan få et 
rentabelt samarbejde.



Inspiration til at ændre 

golfsportens omdømme og 

skabe flere golfspillere

v/ Jesper Jürgensen, kommunikatioschef i DGU

Dansk Golf Union har et stort ønske om at forbedre omdømmet for 
golfsporten og er nu klar med en stor kampagne og aktivitet, som kan 
skabe den forandring og som også rummer muligheder for at skabe 
rekruttering af flere golfspillere og forbedre rammebetingelserne for 
golfklubberne i Danmark.
Kommunikationschef i Dansk Golf Union, Jesper Jürgensen, vil på GAF 
Årsmøde præsentere projektet.



”ZEN giver også en indre ro og et mentalt overskud, som du kan 
bruge i dagligdagen, som et godt stressberedskab”. 

PROFIL
Asger er grundlægger af Zenmind og meditationen har i mange år været hans daglige 
praksis. De sidste 14 år har han undervist mange tusinde i meditation, fra top- og 
mellemledere til medarbejdere, golfspillere og almindelige privatpersoner fra alle 
grupper af samfundet. Asger er desuden Headhunter hos Target Headhunting, hvor han 
har været partner siden 2013. 

Asgers indsigt og store erfaring som erhvervsleder gennem mere end 25 år udnyttes aktivt 
i arbejdet som Zen Facilitator, Mentor og Leadership Coach. 
Asger har sammen med anerkendte Golf PRO’er undervist en lang række golfspillere; fra 
semi-professionelle til nybegyndere og med meget gode resultater. 

v/  ZEN Master Asger F. Knudsen

ZEN: Mental træning



Konferencen afholdes i perfekte rammer på: 
Comwell Korsør Ørnumvej 6, 4220 Korsør

Læs mere om hotellet her: www.comwell.dk

Pris for deltagelse i GAF Konference 2017: 

Kr. 2600,- pr. deltager 

Konferencedeltagelse kr. 1750,-
Overnatning kr. 850,-

Beløbet dækker
• Kaffebuffet ved ankomst og i pauserne
• Frokost torsdag og fredag incl. en øl / vand
• Gallamiddag torsdag incl. velkomstdrink 

og drikkevarer ad libitum
• Morgenbuffet fredag
• Øvrige drikkevarer for egen regning
• Overnatning i enkeltværelse

Praktiske oplysninger

http://www.comwell.dk/


Der er forhåndsreserveret 80 værelser til GAF frem til 10. 
oktober, så hjælp dig selv og os med en hurtig tilmelding! 

GAF sørger for bestilling af dit værelse.

Tilmeldingsfrist er den 15. oktober 2017

Tilmelding efter 15 oktober er kun mulig, hvis der stadig er 
ledig kapacitet.
Tilmelding foregår via Golfbox og er bindende.
Søg på ”GAF” under Åbne Turneringer.

GAF Konference 2017Tilmelding

http://www.golfbox.dk/livescoring/tourredirect.asp?tour=C23E2B7F-5C28-49B2-885C-4D3720A31F3B&lang=1030&clubonly=1


2017Sponsorer

https://www.inopi.dk/

