Om turneringer
Turneringsformatet er lavet lidt om i år.
Når jeg nu fortæller lidt om, hvorfor og hvordan kommer jeg samtidig til at fortælle lidt om
de problemstillinger, vi i øvrigt har i klubben – som virkelig er værd at gøre noget ved.
Der syntes at være nogle muligheder for turneringerne, så arrangementerne kan være en
del af løsningen.
Der er ingen, der siger, at det er hele løsningen eller bare den rigtige, men det er
begyndelsen.
Det er der flere grunde til at se på vores forhold:
Først lidt om selve turneringerne:
Vi synes at kunne mærke en vis afmatning i lysten til at deltage i klubbens turneringer.
Tilsyneladende er der ikke så stor interesse for ren konkurrence – eller måske bliver den
del af golflysten dækket andre steder?
Fra DGU ved, vi at tendensen på landsplan peger i retning af faldende lyst til organiseret
idræt. Det svære spil og de mange regler er for komplicerede til dagens verden.
Selvorganiseret Fitness og løbe- og cykelture er mere in.
Små-grupper er tilsyneladende populære. Holehunters, Sure gamle mænd, Golf for sjov,
mandagsholdet. Eksempler på grupper der er mere eller mindre organiserede.
Meget velkomne og det er bestemt ikke tanken at opløse dem.
Træder de i stedet for klubarrangementer?
Måske har vi fået en tydeligere deling: En gruppe vil have noget socialt sammen (og har
fundet det i golfen) – en gruppe vil gerne bruge golfen som afslapning og afveksling – og
en gruppe vil gerne spille golf på den sportslige konkurrenceprægede måde.
Nogle turneringer er velbesøgt – andre ikke. Nogle har et fint socialt formål sammen med
konkurrencen, og det er de turneringer der er bedst besøgt.
Det antydes, at jo skarpere konkurrencen er – jo færre deltagere er der.
Tydeliggjort ved klubmesterskaberne.
Ikke mange vil spille i formatet ”Slagspil”. Det antydes som sagt, at flere gerne vil spille
holdspil – eller socialgolf? Hvordan kan vi tilgodese begge parter?
Turneringerne er klubbens og klubben er derfor identificeret ved turneringer.
Så hvad signalerer vi med de turneringer vi har?
Hvis vi mener det, når vi siger, at vi har en meget social klub – så skal turneringerne vel
også reflektere det…

Sponsorer er der ikke mange af og stadig færre til turneringer.
Det er øjensynlig ikke interessant at være sponsor ved disse arrangementer.
Hvordan kan turneringsformatet ændre på det?
Dernæst er der andre grunde til at gøre turneringerne anderledes

Åbenhed. Synlighed.
Internt i klubben.
Klubbens turneringer er for alle medlemmer. Vi skal prøve at få så mange med som muligt.
Hvis der er grupper der ikke kan være med i klubbens turneringer – skal der findes en
løsning.
Det kommer jeg lidt tilbage til under næste punkt.
Det skal være nemt at finde ud af, at det er nu!
Det skal være nemt at tilmelde sig
Det skal være nemt at betale for ydelserne. (MobilePay)
Mund til mund giver gode resultater – resten må reklame på Hjemmeside, Golfbox og
Facebook klare. Men det skal så også gøres. Ikke kun før et arrangement – men i lige så
høj grad efter arrangementet!
Andre skal kunne se, hvor sjovt det var…
Eksternt:
Vi har ikke så mange aktiver i klubben – faktisk kun golf – og hinanden.
Vi har åbenbart en ide om, at det er nok til at trække folk ind som medlemmer.
Golfens dag er den ene dag om året hvor vi åbner butikken og folk kommer.
Resten af tiden er arrangementer og turneringer lukket omkring klubbens medlemmer.
Ideen er så opstået at vi faktisk kan bruge også turneringer som et middel til åbenhed og
synlighed. Kan vi bruge turneringssystemet til at skabe en slags reklame for vores
klub…altså lave Invitationsturnering?
Ved sådan et arrangement kan andre ved selvsyn se, hvordan en klub også kan fungere
med det høje engagement – det gode humør – og en flot bane.
Det er dermed en mulighed for at skaffe flere nye medlemmer.
Integration af nye og nyere medlemmer
Måske kan vi integrere nye (og nyere) medlemmer i klubben på en god måde, hvis vi kan
invitere indenfor i turneringssystemet?
Det er tydeligt at vi ikke helt får integreret nye medlemmer hvert år.
I begyndertiden er alt godt – Bjarne Meyer og co. har været meget dygtige.
Men så kommer der en overgang fra begynder til almindelig golfspiller… hvad går det lige
ud på?

Vi ved at medlemmer med en spillemakker (eller flere) oftere bliver i klubben.
Vi ved også at tilhørsforhold til klub-i-klub forlænger medlemskabet.
Vi har altså rigtig god grund til at gøre meget ud af at formidle overgangen fra begynder til
resten af klubben – og det liv der ligger der.
Kan vi bruge turneringer til det?
Ja, vi kan bede klub-i-klub om at invitere de nye medlemmer med i fællesskabet – 2 eller 3
gange om året og her skabe forbindelser
Vi kan lave en begynderturnering, hvor et nyt medlem spiller sammen med et gammelt
medlem og her skabe forbindelser
Vi kan invitere ungdommen med i mange flere sammenhænge – vi kan måske lære
noget…begge parter.
Åben og lukket bane
Når vi har turneringer medfører det en lukket bane for de medlemmer, der ikke ønsker at
deltage i turnering. Er det et problem?
Det er det de samme 125 spillere, der melder sig til hver turnering og dermed blokerer for
andre medlemmer?
Totalt 164 heraf 47 kun deltaget i en turnering.
Vi vil gerne gå i retning af ikke at lukke banen hele dagen.
Hellere en fyldt start med et sjovt arrangement – end 2 starter uden arrangement
Vi skal altså være seriøse når vi lukker banen.
Banen skal være fyldt – helst!
Regionsgolf – 1. og 2. holdet - klubmesterskaberne….!
Det er jo til en vis irritation, at banen er hårdt belastet af begyndere og klub-i-klub gennem
ugen – og hvis der så også er lukket i weekenden…!
Vi skal hele tiden huske, at vi har en 9 hullers bane og 460 medlemmer.
Vores kalender - samlet set – skal vel reflektere det?
Vi kan spørge os selv:
Hvad er målet med at afholde turneringer i klubben?
At klubben tjener penge? At styrke sammenholdet mellem medlemmerne?
At lave en platform for sponsorer? At få reguleret handicap? At lave skarp konkurrence?
Der skal ikke være tvivl om, at jeg finder, at klubbens turneringer skal rette sig mod det
sociale. Klubbens turneringer skal kunne integrere og samle klubfolk.
De skal have det sjovt – sammen.

Den individuelle og den skarpe konkurrence – også kaldet den sportslige afdeling – der
også skal være i klubben - kan findes i Klub-i-klub – Holehunters, Klubmesterskab og de
løbende turneringer.
Engagement af mange medlemmer
Turneringer kan også engagere medlemmer.
I 2017 kan vi lade andre end turneringsudvalget forsøge sig med at arrangere.
Dameklub og Herreklub tager sig af hver deres turnering i år. Det er håbet at lade
begynderne invitere til en.
Det som kan gøre noget anderledes er til en vis grad spilleformen – hvis det skal være
socialt skal det være samspil. Klubturneringer derudover retter sig mod fest. Godmodige
udfordringer af grupper – langt mere i formatet holdspil og Texas scramble end individuelt
slagspil.
Og så er der alt det andet..! Det der er rundt om turneringerne. Start med en lille en?
Indlagte små-konkurrencer undervejs – sponsorshow efter matchen – eventuelt tilbud om
spisning.
Det skal jo helst være så sjovt, at medlemmerne ikke vil gå glip af det…
Nu må vi se, hvad der kan lade sig gøre.
Det er jo ikke en revolution der skal til. Men nogle forsøg på at rette klubbens tilbud til de
medlemmer vi har og til dem der måske vil være med.
Klubkalenderen
Mange arrangementer når man kigger på helheden – rigtig mange.
Måske også flere end der egentlig er deltagere til.
Overblikket kan hurtigt ryge.
På Golfbox findes alle arrangementer som nu er planlagt i klubben.
Ikke alle kigger der!
Her kan man orientere sig…
Det er ikke det samme som Tidsbestillingsmodulet.
Her kan man se om banen er fri til spil.
Det er ikke det samme som Turneringsmodulet
Her kan man se og tilmelde sig turneringer
Det er ikke det samme som Træningsmodulet – Pro-trainer
Der kan man bestille tid til træning
Der findes visse steder, hvor man kan se om der er mange på range og i klubhuset.
Den facilitet bruger vi bare ikke.

Jeg har så nu lavet det første forsøg på en klubkalender.
Det første er Turneringskalenderen som vi kender den gennem mange år.
En liste over klubbens turneringer – og andre mærkedage.
Nu kommer der så en ny kalender:
Det er et forsøg på at samle alle aktiviteter og arrangementer i en kalender.
Den vil blive lagt på hjemmesiden og hængt op i klubben.
Tanken er, at man her skal kunne orientere sig om, hvad der sker i klubben den enkelte
dag.
Langt de fleste ting kan man genfinde i modulerne på Golfbox.
Her er de kørt sammen – også for at undgå sammenfald og sammenpresning af
arrangementer der retter sig mod samme medlemsgruppe.
God fornøjelse i sæson 2017

