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Analyse af banebelægning 2019 til juli 2021 

 

1. Indledning 

Efter nedlukningerne som følge af Covid 19 har der været en stærk tilstrømning til golfbanerne både af nye 

medlemmer og mere spil på banerne. En sammenligning af de såkaldte Erfa-klubber i Hovedstadsområdet 

viser at det især er banerne nær København hvor belægningen er steget mest. Den forøgede belægning har 

ikke alene betydning for muligheden for at få en tid der passer i medlemmernes egen planlægning, men 

har også betydet et øget slid på anlægget, som især har konsekvenser for at opretholde et højt niveau på 

greens. I det følgende belyses udviklingen i Furesø Golfklub.  

Antallet af bestilte runder er ikke nødvendigvis et udtryk for belastningen af anlægget, hvis tiderne ikke 

bliver benyttet. Andelen af bekræftede tider er nu igen oppe over 90% for 18 huls banen mens det er noget 

lavere for 9 huls banen. Da der også bliver spillet runder uden bestilling eller bekræftelse er den reelle 

belastning dog nok tæt på antallet af bestilte runder. Hertil skal – særligt for 18 huls banen - tillægges 

runder spillet under turneringer. 

Det er vanskeligt på nuværende tidspunkt at vurdere om den forøgede belastning af banen er kommet for 

at blive eller om vi vender tilbage til mere normale tilstande i takt med at Covid 19 restriktionerne i 

Danmark og Europa lempes yderligere. Den seneste udvikling tyder dog på at vi nærmer os mere normale 

tilstande jf. afsnit 7 nedenfor. 

Analysen tager udgangspunkt i aktive medlemmers bestilling af tider i årene 2019 og 2020 samt 

månederne april til og med juli i 2021.  

2. Udvikling i medlemstal. 

I nedenstående tabel vises udvikling i det samlede medlemstal for fuldtidsmedlemmer og flexmedlemmer. 

 Tabel 1 

År (ultimo) Fuldtidsmedlemmer Flexmedlemmer I alt aktive 
medl. 

Ændring 

2019 1466 170 1636  
2020 1516 160 1676 40 
Forventet 
2021* 

1468 144 1612 -64 

 

*Bestyrelsen har i sit budget for 2021 lagt til grund at vi er ca. 50 færre medlemmer ved udgangen af året. 

Bestyrelsen vil i oktober måned på grundlag af det samlede antal udmeldelser beslutte hvor mange nye 

medlemmer der kan optages fra ventelisterne. Antallet af årlige udmeldelser har de sidste par år ligget på 

ca. 175. 
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3. Udvikling i antal bestilte runder. 

 

Tabel 2 

 

18 hullers bane Fuldtidsmedlemmer Flexmedlemmer 
 

Udmeldte medlemmer 

År 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
Antal 
medlemmer 
ultimo året 

1466 1516 170 160 179 174 

Antal 
medlemmer der 
har bestilt 
runder 18 huller 

1150 1308 97 83 126 69 

Antal 
medlemmer der 
ikke har bestilt 
18 huller 

316 208 73 77 53 105 

Antal bestilte 

runder 
20154 28516 1194 898 1154 703 

Stigning %  42%  -25%  -39% 

Gnst. Antal 
runder pr. 
medlem 

13,7 18,8 7,0 5,6 6,4 4,.0 

 

Der er sket en betydelig stigning i antallet af bestilte runder (34%) på 18 huls banen. Stigningen overstiger 

langt stigningen i medlemstallet. Der er således sket en stigning i det gennemsnitlige antal runder pr 

fuldtidsmedlem fra 13,7 til 18,8. Faldet af flexmedlemmers bestilling af runder skyldes især et fald af 

bestillinger på 18 huls banen for 9 huls medlemmer. 

 

Selvom antallet af medlemmer, der ikke har bestilt en 18 huls runde er faldet, udgør de stadig en 

betragtelig del af medlemstallet (22% af fuldtidsmedlemmer i 2020). 

Omfanget af bestilte runder for medlemmer, der har meldt sig ud, har betydning for vurderingen af et 

indmeldelsesstops virkning på omfanget af bestilte runder. Som det må forventes, ligger det 

gennemsnitlige antal bestilte runder væsentligt lavere end gennemsnittet for blivende medlemmer. 
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Tabel 3 

9 huls bane Fuldtidsmedlemmer Flexmedlemmer Udmeldte 

År 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Antal medlemmer 
i ultimo året 

1466 1516 170 160 179 174 

Antal medlemmer 
der har bestilt 9 
huls runde 

1195 1340 100 140 57 89 

Antal medlemmer 
der ikke har 
bestilt en runde  

271 176 70 20 122 85 

Antal bestilte 

runder 
19924 28372 1990 3232 1389 953 

Stigning %  42,4%  62,4%  -31% 

Gnst. pr. medl. 13,6 18,7 11,7 20,2 7,8 5,5 

 

Antallet af bestilte runder er steget endnu mere for 9 huls banen. Det hænger formentlig sammen med en 

meget lang sæson for spil på 9 huls banen men måske også en international tendens til at flere og flere 

ønsker at spille 9 huls runder i stedet for 18 huls runder. Stigningen har været størst for flexmedlemmer. 

Antallet af bestillinger i 2020 ligger nu på samme niveau for de to ressourcer.  

For både 18 huls runder og 9 huls runder gælder at der i 2020 var et fald af udmeldte medlemmer, der ikke 

har bestilt nogen runde. Forholdet kan skyldes at der er færre medlemmer, der har forladt klubben på 

grund af flytning, skift af job og lign. Mens flere har forladt klubben på grund af utilfredshed, manglende 

udnyttelse af medlemskabet eller alder. Denne tendens understøttes af svarene fra Spiller i Centrum, som 

dog for udmeldte medlemmer hviler på et meget lille antal besvarelser. 

 

4. Fordeling af bestilte runder. 

Fordelingen af bestilte tider er meget skævt fordelt medlemmerne imellem. Ud over den store gruppe der 

slet ikke bestiller, er der også en stor gruppe der bestiller meget få runder. Forholdet er illustreret i tabel 4: 
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Tabel 4 

18 

huls 

bane

n 

Antal runder pr. medlem 

 0 eller 1 2-9  10-49 50- 

 Andel 
medlemme
r 

Andel 
bestilt
e 
runder 

Andel 
medlemme
r 

Andel 
bestilt
e 
runder 

Andel 
medlemme
r 

Andel 
bestilt
e 
runder 

Andel 
medlemme
r 

Andel 
bestilt
e 
runder 

2019 34,2% 9,6% 25,1% 10,6% 37,4% 71,3% 3,4% 17,5% 

2020 29,3% 0,3% 20,0% 6,2% 45,0% 70.6% 5,7% 22,9% 

9 huls 

bane

n 

    

2019 37,3% 0,5% 25,4% 11,5% 33,1% 50,7% 4,3% 27,3% 

2020 26,9% 0,3% 24,3% 7,7% 41,8% 60% 7,0% 31,9% 

 

Det fremgår af tabel 4 at over halvdelen af vores medlemmer har bestilt mindre end 10 runder om året. For 

denne gruppe af medlemmer udgør andelen af det samlede antal tider nu under 10 %. Ca 2/3 af 

medlemmerne havde i 2020 bestilt under 20 runder på 18 huls banen. I den anden ende står en lille andel 

af medlemmerne for en relativ stor andel af de samlede antal tider: I 2020 næsten 1/3 af tiderne for 9 huls 

banen tegnes af 7 % af medlemmerne. For 18 huls banen er det godt 5 % der står for knap 23 % af tiderne. 

Stigningen i antal bestilte tider fra 2019 til 2020 har været størst for den relativt lille andel af 

medlemmerne som spiller rigtigt meget. Antallet af bestilte runder for 3 % af medlemmerne, der har bestilt 

mere end 60 runder er således steget med over 100 pct fra 2019 til 2020, jf. nedenstående figur 1 
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 Figur 1 

  

 

 

5. Reducering af bestilte runder ved reducering af medlemsantallet 

 

Det fremgår af tabel 2 og 3, at antallet af bestilte runder for medlemmer der forlader klubben, er langt 

færre end for gennemsnittet. 

Hvis der tages udgangspunkt i det gennemsnitligt antal spillede runder for medlemmer, der har forladt 

klubben i 2019 og 2020, skal der ske en reduktion af medlemstallet med henholdsvis 520 for 18 huls banen 

og 730 for 9 huls banen – forudsat at niveauet for 2020 for belastning af banen fortsætter på samme 

niveau for de resterende medlemmer.  Altså for de to ressourcer under et med omkring 650 medlemmer.   

Hvis antallet af medlemmer der forlader klubben fortsat, ligger på omkring 170 om året vil det således tage 

knap 4 år med et total stop for tilgang af medlemmer til klubben. Hvis der kan sluses ca. 70 medlemmer ind 

årligt fra ventelisterne (Passive, juniorer og familiemedlemmer) vil det tage mere end 6 år at reducere 

medlemstallet.  

En sådan reduktion af medlemstallet vil naturligvis betyde en massiv stigning i kontingenterne, hvis det 

nuværende niveau for pleje af banen skal opretholdes.  

Hvis antallet af spillede runder blot øges endnu mere for de mest spillende tilbageværende medlemmer, 

skal reduktionen være endnu større før vi kommer ned på niveauet for 2019. Selvfølgelig forudsat at det 

ikke falder af sig selv på grund af ophævelse af Corona restriktionerne. 
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6. Formindskelse af presset på banen ved fordeling af bestilte runder. 

Hvis man anskuer det ud fra fordelingen af bestilte runder, ville det måske være mere rimeligt med en 

reduktion af runder for de medlemmer, der spiller mest.  

Tabel 4 viste fordelingen af antal medlemmer og tider for 2020 afhængigt af det årlige antal runder et 

medlem spiller. Det fremgår at langt hovedparten af medlemmer (over 90 pct) har spillet et antal runder på 

under 50 om året. Samtidig står de ca. 6% af medlemmerne der spiller mere end 50 runder om året for ca. 

¼ af det samlede antal tider.   

 

En formindskelse af antallet af spillede runder for de medlemmer der spiller mest via forskellige tiltag, vil 

uden tvivl være en mere økonomisk forsvarlig tilgang til at lette et pres på banen. Det vil dog kræve store 

indgreb i rettighederne for tidsbestilling, hvis antallet af bestillinger skal ned på 2019 niveau i forhold til 

niveauet for 2020.  

Antallet af medlemmer, der har spillet meget få gange er blevet færre, enten fordi de har forladt klubben 

eller de nu spiller flere runder. Det er nok ikke realistisk at forvente at flere medlemmer vender tilbage til 

dette segment. Det vil derfor formentligt være nødvendigt, at alle medlemmer, der spiller mere en 20-30 

gange om året, nedsætter deres spillefrekvens - også selvom de medlemmer der spiller allermest 

begrænses mest. 

Det kan overvejes om der skal indføres en betalingsordning der indebærer en økonomisk udligning 

afhængigt af antallet af spillede runder. En sådan ordning vil imidlertid ikke umiddelbart være forenelig 

med de nugældende regler for fuldtidsmedlemskab i en golfklub. 

  

Der er ingen tvivl om at nye medlemmer spiller mere end udmeldte. Der vil derfor i en balancesituation 

hvor der over en årrække sker et generationsskifte af medlemmer, være en tendens til et forøget pres på 

banen selv med et konstant eller let faldende medlemstal. I en periode hvor Covid 19 utvivlsomt har 

bidraget til langt den største stigning i spillede runder og varigheden heraf er uvis, vil det være mest 

økonomisk forsvarligt at kombinere en mindre nedgang i medlemstallet, hvor der stadig gives plads til at 

der indsluses nye medlemmer, med tiltag der forbedrer fordelingen af tiderne mellem medlemmerne. 

 

 

7. Den foreløbige udvikling i 2021. 

 

2021 har i forårsmånederne fortsat båret præg af Corona restriktioner, hvilket tydeligt aftegner sig i 

udviklingen af bestilte tider til og med juli måned, jf. følgende figurer for henholdsvis 18 huls banen og 9 huls 

banen. 
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 Figur 2 

  

Figur 3
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Som det fremgår, lå antallet af bestilte tider i 2021 i forårs månederne - til trods for dårligt vejr - endnu 

højere end i 2020, mens det fra maj er faldet, så det i juli lå under niveauet for 2019. Der er dog ikke her 

taget højde for lukningen af 18 huls banen under afholdelsen af EM, hvilket naturligvis har haft en 

betydning for antallet af tidsbestillinger for juli måned. Også antallet af bestillinger på 9 huls banen er 

faldet, men ligger stadig et stykke over niveauet for 2019. 

8. Virkning af tiltag for at begrænse pres på banen 

 

For at begrænse presset på banen og give medlemmer bedre mulighed for at bestille en tid –især for 

medlemmer, der ikke spiller så hyppigt - har bestyrelsen iværksat nogle tiltag: 

• Antallet af bestilte tider er begrænset til tre ad gangen for hver bane. Samtidig kan der bestilles 6 

uger frem. 

• Greenfee-priserne er sat betragteligt i vejret for at frigøre flere tider til medlemmerne 

• Der er genindført ventelister og der optages kun et begrænset antal prøvemedlemmer og 

associerede juniorer. 

• Der er etableret en Marshall-ordning for bedre flow og udnyttelse af banerne 

• Alle KiK-turneringer – bortset fra seniorklubbens tirsdagsturnering – sker nu ved tilmelding via 

tidsbestillingssystemet. 

• RegionsGolfs singleturneringer er gennemført i 4-bolde. 

 

I nedenstående tabel vises udviklingen for de første 7 måneder på 18 huls banen fordelt på medlemmer og 

gæster: 

 

Tabel 5. 18 huller Jan-juli 

Bestilte tider  2019 2020 2021 Stign. 2019 -
2021 

Stign. 2020-
2021 

Medlemmer 13100 16270 15267 16,5% -6,6% 

Gæster 2000 1956 1119 -44,1% -42,8% 

I alt 15.100 18226 16386 8,5% -10,1% 

 
     

Antal spillere 
    

Medlemmer 1467 1350 1326 
  

Gæster 1618 1521 944 
  

I alt 3085 2871 2270 
  

      

Tider pr. medlem 8,9 12,1 11,5 
  

Tider pr. gæst 1,1 1,1 1,1 
  

 

Som det ses, er der sket et betragteligt fald i antallet af tider bestilt af gæster. Hvis der tages udgangspunkt 

i det gennemsnitlige antal runder pr. spillende medlem på 11,5, svarer det til et fald i medlemstallet på 76 

medlemmer. Bemærk at antallet af medlemmer, der har bestilt mindst en runde, er faldet og at der således 

fortsat efter juli måned er ca. 350 aktive medlemmer, der ikke (endnu) har bestilt en 18 huls runde. 
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RegionsGolf har som forsøg gennemført single-matcherne i 2x2 bolde, hvorved der er frigjort 8 tider pr. 

match. I alt har det betydet en frigørelse på 280 tider (70 flights) hovedsageligt i maj og juni måneder. Antallet 

af frigjorte tider svarer til ca. 8 pct af de ledige tider i de to måneder, hvorved bemærkes at 

regionsgolfmatcherne for hovedparten lægges på tidspunkter hvor relativt få medlemmer bestiller tider. 

 

 

Tabel 6. 9 huller Jan-Juli 

Bestilte tider 2019 2020 2021 Stign. 2019-
2021 

Stign. 2020-
2021 

Medlemmer 14425 18034 19511 35,3% 8,20% 

Gæster 448 569 434 -3,1% -23,7% 

I alt 14873 18603 19945 34,1% 7,2% 
      

Antal spillere 
    

Medlemmer 1368 1456 1542 
  

Gæster 310 569 311 
  

I alt 1678 2025 1853 
  

      

Tider pr. medlem 10,5 12,4 12,7 
  

Tider pr. gæst 1,5 2,4 1,6 
  

 

For 9 huls banen har faldet i antal gæster i forhold til 2020 været mere begrænset, og det ligger – til trods 

for en væsentlig højere greenfeepris – på niveau med 2019. Antallet af medlemmer, der har bestilt en tid 

for 9 huls banen er steget og er nu noget højere end for 18 huls banen. Antallet af bestilte tider på 9 huls 

banen ligger nu væsentligt højere end på 18 huls banen. Som det fremgår af figur 3 ovenfor, skyldes det 

først og fremmest det store antal bestillinger i forårsmånederne. 

 

 

 

 

 


