
Forslag til 20-35 års komité på Ballerud 
 

Jeg og Pro Joakim Schultz har drøftet basert på statistikk fra NGF. Vi vil gjerne få 

til en komité for de mellom 20-35 år i klubben.  

 
Ut i fra det vi vet i dag er 22% av medlemmene mellom 20-35 år, denne 

aldersgruppen er også den som vokser størst i antall hvert år. Ved å utnytte banen 

og drivingrangen noen fredagskvelder gjennom sesongen har vi et godt 

utgangspunkt til å skape et sosialt lavterskeltilbud som engasjerer denne 

aldersgruppen som idretten vil kunne leve av de neste 40 årene. 

 
Det siste året har denne andelen medlemmer (20- 35 år) i klubben økt betraktelig. 

Det er disse medlemmene som må engasjeres med sosiale tilbud ved å samles på 

bane eller drivingrnage noen kvelder. Statistikk fra NGF viser at 27% av disse nye 

golfere er utmeldt om to år. Fokuset til komiteen vil være å skape morsomme og 

sosiale tilbud som vil gi en økt tilfredshet hos unge voksene, samt være en stemme 

for dette segmentet i klubben. Jeg ser for meg at vi vil kunne gjennomføre de 

nødvendige tiltakene med et samarbeid mellom administrasjonen og styret i 

klubben. I fjor arrangerte Drøbak Golfklubb noen sosiale kvelder på banen 

gjennom sesongen, det har ifølge Joakim ført til økt aktivitet og nettverksbygging 

hos de aller nyeste medlemmene. Som nevnt tidligere er dette segmentet det som 

vokser størst hos golfklubbene. Tanken bak komiteen var å representere de 

medlemmene som falt mellom Junior og Senior grupper.  

 
Jeg har diskutert dette med Joakim og vi trenger noen som kan føre dette videre fra 

tanker til handling, derfor vil jeg gjerne dele dette med alle i ledelsen under 

årsmøte. Jeg har forhørt meg med andre aktive medlemmer på min alder, 

tilbakemeldingene jeg får er positive og mange har vist sin interesse allerede. Målet 

her er at de mest synlige og aktive medlemmene vil gå frem som en bjellesau for de 

nye og mindre aktive.  

 
Ideen for en 20-35 års komité på Ballerud er basert på NGF sine fremtidige mål for 

dette segmentet og det vi så av økt deltagelse/ interesse blant unge voksene under 

nattgolfen i fjor.  
 

Mvh. 

Alexander Burnham 


