
ANALYSE AV 2020-SESONGEN – HOVEDFUNN 

• Alle medlemmer har spilt vesentlig mer enn tidligere år, selv om mange 
opplevde at det var vanskelig å få reservert ønsket tid

• Totalt over 36.000 runder registrert i Golfbox, opp 50% fra i 2019 

• Gjennomsnitt antall spilte runder var 17, sammenliknet med 11 året før

• 9 av 10 medlemmer har i snitt spilt 7,5 flere runder enn i 2019

• 73% av alle turneringsrunder ble spilt av medlemmer

• 19% av medlemmene spilte 30 runder eller mer. (Tilsvarer 50% av samlet 
antall runder)

• Høy banekvalitet tross 50% økning i spill



36.000 REGISTRERTE RUNDER SPILT I 2020

• 9 av 10 medlemmer har spilt mer enn i 2019 

• 73% av turneringsrundene spilt med medlemmer 

• 13% av rundene (4.842 runder) spilt av Greenfee-
spillere 

• 5% (1.866 runder) spilt av samarbeidspartnere

  Runder Andel 

OGK runder + turnering 27 548 76 % 

Greenfee-spill   4 842 13 % 

Turneringsrunder andre klubber   1 381 4 % 

Samarbeidspartnere   1 866 5 % 

Div*      435 1 % 

Totalt 36 072 100 % 

*NSG, Wang, OGK jr, banespill proer, blokkering 
matchspill, etc 

 



• De eldste medlemmene spiller mest

• Kvinner og menn spiller omtrent like mye 

ANTALL RUNDER FORDELT ETTER ALDER
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SPILLETRYKKET UJEVNT FORDELT I 2020

• 50% av medlemmene spilte 12 runder eller færre. (14% av totalt antall runder)

• 27% spilte fire runder eller færre. (2% av totalt antall runder)

• 19% av medlemmene spilte 30 runder eller flere. (50% av totalt antall runder)
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GJENNOMSNITTLIG ANTALL RUNDER PR INNMELDINGSÅR

• Nye medlemmer spilte omtrent like mye som eksisterende medlemmer i 2020



MULIGE TILTAK FOR BEDRE TILGJENGELIGHET

• Redusere gjestespill

− Økt greenfee pris

− Redusert antall forhåndssolgte greenfee billetter

− Begrense antall runder som gjest

• Øke prisen for samarbeidspartnere

− Reflektere kvaliteten på produktet som tilbys

− Oppnå en akseptabel netto margin i forhold til kostnad for å produsere en runde. 

− Redusere antall runder for samarbeidspartnere

• Videreføre som midlertidig tiltak bookingrestriksjon med 2 dager i uken per 5 
dager

• Inkludere dame- og herredag i bookingrestriksjon

• Betydelig reduksjon i medlemsopptak, noe som på sikt vil kreve økte 
kontingentinntekter 

• Vurdere mulighet for 9-hullsdag med reservasjon av kun ni hull på både 
«front» og «back» hele dagen, noe som dobler antallet som får spille denne 
dagen. Noen av dame- og herredagene kan f.eks. legges til «9-hullsdagen».


