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Bakgrunn:
Golf har fått en ny «vår» takket være sterke begrensninger i annen idrett. Mange nye og ikke minst
«unge» spillere har funnet golf som en meget «stimulerende» fritidsaktivitet.
Ikke at Korona-sitasjonen vil gå over med det første, men det er dog viktig å ta vare på alle nye på en
god måte. Det fordrer innsats på ulike nivåer i alle golfklubber, og vel vitende om at seniorer (50+ ) er
en betydelig gruppe i så vel DGK som i golf generelt, har også vi seniorer i DGK et ansvar for å bidra
til at interessen og «Golfgleden» opprettholdes.
I så måte er sosiale arrangementer og turneringer av ulik art, gode virkemidler for å få medlemmer til
å prioritere golf fremfor annen aktivitet.
Medlemmer som setter sitt spill i system gjennom å delta i ulik organisert klubbaktivitet ønsker å blir
bedre. Følgelig øker gleden og interessen over å spille golf oftere. Noe som igjen gjør at de er «gode»
og lojale medlemmer lenger.
Mandagsturneringene er nettopp et slikt stimulerende tiltak, og som en av de største
seniorgruppene i landet gjøres en formidabel jobb av seniorene i Drøbak.¨. Likevel er det en stor
andel av DGKs seniormedlemmer som ikke får eller har anledning til å delta - av ulike årsaker fra
uvitenhet, «frykt for turneringer», spilleferdighet og tilhørighet og jobbsituasjon.
Forslag 1
Rekruttering og ivaretakelse.
Lage en oversikt over alle seniorer fordelt på alder og hcp og kartlegg deres spillevaner, hensikt med
spillet og hvilke ønsker de har for å delta i organisert aktivitet og turneringer på ulike nivå.
På denne bakgrunn kan det utvikles et aktivitetstilbud tilpasset medlemmenes interesser.
(Ja, dette er en administrativ oppgave for klubben, men det er viktig at engasjementet og initiativet
kommer fra en så betydningsfull gruppe som seniorene.)
Forslag 2
Klasseinndeling.
Med en så stor gruppe som vår bør den eksisterende «Mandagsgolfen» få en mer inkluderende profil
både med hensyn til klasseinndeling pr hcp (klasse for spillere med lavere hcp) og alder. (Klasse(r) for
spillere over 75?)

