
ER GAF RELEVANT FOR MIG 
OG MIN GOLFKLUB?
Ja – GAF er helt sikkert relevant for alle administrativt ansatte i de danske golfklubber.

Uanset om du er ny i branchen eller erfaren, så styrker GAFs forskellige aktiviteter kompetencerne i 

golfklubberne, og det vil altid være en fordel for dig og din klub.

Styrkes kompetencerne bredt i alle de danske golfklubber, vil det i sidste ende betyde flere indtægter til klubberne.

GAF Danmark
- Golfens Administrative Forening -



KONTINGENT 2018
GAF tilbyder 2 kontingenter:

GAF Basis
Giver mulighed for deltagelse i alle aktivi
teter, på nær internationale arrangementer.
Pris kun 1.795 kr.

GAF PLUS
Giver mulighed for at deltage i alle aktivi
teter, og giver desuden et fuldt medlem
skab af det europæiske netværk CMAE.
Pris kun 1.995 kr.

GAF har en bred vifte af aktiviteter for administrativt ansatte i danske golfklubber:

Golfmanageruddannelse i samarbejde med Dansk Golfunion
GAF har medvirket til at uddanne 45 danske golf managere. Uddannelsen som GAF har været ini
tiativtager på er en 3årig akademiuddannelse, som klæder de ansatte på til at kunne varetage de 
mange forskelligartede opgaver, der findes i forbindelse med ledelse af en golfklub. Uddannelsen 
gennemføres i samarbejde med DGU og Copenhagen Business School.

Kurser
Vi arbejder løbende på at etablere kurser relevante for vores medlemmer. Det kan være Golfbox 
kurser, for både nye og erfarne brugere. Det kan være personligt udviklende kurser som leder eller 
medarbejder og det kan være kurser i faglige emner.

Erfaringsudveksling
En af vores fornemmeste opgaver er at skabe mulighed for at vores medlemmer kan mødes og ud
veksle erfaringer og blive inspireret. Det gør vi bl.a. ved at invitere medlemmerne til besøg en klub, 
hvor den besøgende klub fortæller om hvordan de løser en del af de udfordringer man har i en klub, 
det kan være sponsorarbejde, materiale til bestyrelsen, budget og regnskabsudarbejdelse mm.

GAF AKTIVITETER



Regionale netværksmøder
GAF afholder regionale netværksmøder for medlemmerne, hvor nye idéer opstår og deles, og hvor 
dagligdagens udfordringer frit kan diskuteres og løses. GAFs manager deltager på møderne og sikrer 
vidensdeling mellem de forskellige regionale netværk.

Medlemsforum hvor man kan få hjælp af kolleger
GAF har i flere år haft et lukket Facebook forum, hvor medlemmer kan spørge andre til råds, og få 
lynhurtigt svar af de øvrige ca. 110 GAF medlemmer i Facebook gruppen

GAF Golf & Networking
De årlige GAF golfmesterskaber er en god mulighed for medlemmerne, for at komme ud og besøge 
en anden golfklub, møde en masse kolleger og blive inspireret til idéer, som kan tages med hjem til 
deres egen klub. Dagen afholdes en mandag i maj måned.

Klubfordele
GAFs sponsorer tæller leverandører til branchen. Ved at lave aftaler med leverandørerne, kan vi eta
blere forskellige klubfordele.

Eksempler på ”Best Practise”
Vi udgiver løbende på vores hjemmeside eksempler på ideer som andre klubber har fået, til inspira
tion for andre klubber.

”Frit spil” ordning
GAF har en ordning, således at medlemmer kan besøge hinanden, sludre over en kop kaffe, spille 
hinandens baner og først og fremmest hente inspiration. Klubberne er ikke forpligtiget til at tilbyde 
gratis spil, derfor skal GAFs medlemmer ringe og spørge, om det er OK, inden ordningen benyttes.
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GAF Danmark styrker de administrative kompetencer i danske golfklubber

Synlighed
GAF har i 2016 indstiftet 2 priser; Årets Golf 
Manager og Årets Golf Sekretær, for dels at 
sætte fokus på det store arbejde de admin
istrative medarbejdere udfører i de danske 
golfklubber og dels for at give en skulderklap 
til de som i årets løb har udmærket sig ved en 
særlig indsats.

Tilmeld dig GAF Nyhedsbrev
Få de seneste nyheder fra GAF DANMARK direkte i din indbakke. 
Det eneste du skal gøre er at tilmelde dig på forsiden af www.gafdanmark.dk

Tlf. 20 13 76 56
info@gafdanmark.dk
www.gafdanmark.dk

Årlig GAF konference
Hvert år i november inviterer GAF alle medlem
mer til årets højdepunkt  en 2 dages konfer
ence. Konferencen har til formål at præsentere 
deltagerne for nye tiltag og idéer, gennem fore
drag, workshops, vidensdeling og erfaringsud
veksling.


