
Er der fortsat et øget pres på banen? 

Sept. 2021 

1. Udvikling i medlemstal 

I nedenstående tabel vises udviklingen i det samlede medlemstal for fuldtidsmedlemmer og 

flexmedlemmer. 

 Tabel 1 

År (ultimo) Fuldtidsmedlemmer Flexmedlemmer I alt aktive 
medl. 

Ændring fra 
forrige år 

2019 1466 170 1636  
2020 1516 160 1676 40 
1. okt 2021 1468 152 1620 -56 
Budget 
2021 

1468 144 1612 -64 

 

Som det ses, er vi nu (pr. 1. oktober) nede på det antal medlemmer, som vi var i 2019 (og årene forud) 

og på niveau med det antal, som ligger til grund for årets budget. Bag tallet for Flexmedlemmer ligger 

en større afgang for hverdagsmedlemmer (som udfases) og en større tilgang til 9 hulles-medlemskabet 

end forudsat. Hvis man sammenligner med tallene opgjort til DGU’s medlemsstatistik, skal man være 

opmærksom på, at de er opgjort inden den store afgang pr. 1. oktober, og at ”Flexmedlemmer” her 

også indeholder Prøvemedlemskaber, som har tilladelse til at spille 9 hullers-banen samt 

træningsmedlemskaber. Disse medlemskategorier figurerer i vores budget og vedtægter som 

”associerede” medlemmer, fordi de ikke har ret til at stemme på generalforsamlingen 

2. Udviklinger i tidsbestilling 
Nedenfor vises udviklingen i antal spillende medlemmer og det samlede antal tidsbestillinger i perioden 

frem til og med september for de seneste tre år. 

 18 hullers-banen 

År Antal 
spillende 
medlem. 

Antal 
greenfeespillere 

I alt 
spillere 

Bestilte 
tider 
medl. 

Gnst. 
bestillinger 
pr. 
medlem 

2019 1395 2450 3845 19182 13,8 
2020 1437 2441 3878 23848 16,6 
2021 1405 1724 3129 21885 15,6 

 

Antallet af medlemmer, der har spillet 18 hullers-banen har været på nogenlunde samme niveau alle 

tre år. Der er til gengæld været en relativ stor stigning i det gennemsnitlige antal bestillinger, især i 

2020.  



Antallet af greenfee spillere er faldet med 29% formentlig på grund af de forhøjede greenfeepriser. 

Samlet ligger antallet af bestilte tider (inkl. greenfeespillere) ca. 10 % lavere i 2021 i forhold til 2020, 

hvoraf de knap 3% skyldes faldet i antallet af greenfeespillere.  

 9 hullers-banen 

År Antal 
spillende 
medlem. 

Antal 
greenfeespillere 

I alt 
spillere 

Bestilte 
tider 
medl. 

Gnst. 
bestillinger 
pr. 
medlem 

2019 1450 433 1883 19918 13,7 
2020 1571 597 2168 25291 16,1 
2021 1598 382 1980 25458 15,9 

 

På 9 hullers-banen er antallet af medlemmer, der har spillet, steget og overstiger nu antallet fra den 

tilsvarende periode i 2019 og 2020. Det skyldes formentlig dels det forholdsvis store antal 

prøvemedlemmer fra 2020, der er forsat med et midlertidigt 9 hullers-medlemskab i 2021, dels at 

banen blev spillet i mere vintersæsonen. Men det skyldes måske også en varig tendens til, at flere og 

flere medlemmer spiller 9 hullers-runder. Antallet af bestilte tider ligger væsentligt højere end i 2019 

og også højere end i 2020. Antallet af greenfeespillere i 2021 ligger kun en smule lavere end i 2019. 

3. Udviklingen efter ophævelse af Corona-restriktioner 

I 2021 bar forårsmånederne fortsat præg af Corona-restriktioner, hvilket tydeligt aftegner sig i 

udviklingen af bestilte tider til jf. følgende figurer for henholdsvis 18 hullers-banen og 9 hullers-banen. 

 

 Figur 1 
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Figur 2 

 

 

 

Som det fremgår, lå antallet af bestilte tider i 2021 indtil maj måned - til trods for dårligt vejr - endnu højere 

end i 2020, mens det derefter er faldet, så det i juli og august for 18 hullers-banen endda har ligget under 

niveauet for 2019. Der er dog ikke her taget højde for lukningen af 18 hullers-banen under afholdelsen af 

EM, hvilket naturligvis har haft en betydning for antallet af tidsbestillinger for juli måned. I september 

måned, som har været præget af godt vejr, ligger antallet af bestillinger over 2019 niveau, men fortsat 

noget under 2020. Også antallet af bestillinger på 9 hullers-banen har været svagt faldende, men ligger for 

september igen lidt over niveauet for 2019. 

4. Bekræftelse af tider 

Klubben har som bekendt kørt en kampagne for at få flere medlemmer til at bekræfte bestilte tider. Kun 

derved kan man konstatere, at en bestilt tid rent faktisk også bliver brugt. 

År Bekræftelsespct. 
18 huller 

Bekræftelsespct. 
9 huller 

2019 91% 88% 
2020 59% 61% 
2021 92% 82% 
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Som det ses, ligger bekræftelsesprocenten for 18 hullers-banen i 2021 på højde med 2019, mens det for 9 

hullers-banen stadig er noget lavere. For 2020 bærer tallene præg af, at bekræftelse af tider i en længere 

periode på grund af Corona-restriktioner var suspenderet.  

Ser man på september alene lå bekræftelsesprocenten for bestillinger på både 18 hullers-banen og 9 

hullers-banen på 94. Det var således især i vintermånederne (hvor 18 hullers-banen var lukket) at 

bekræftelsesprocenten på 9 hullers-banen var lav. 

September 
År 

Bekræftelsespct. 

18 huller 
Bekræftelsespct. 

9 huller 
2019 90% 88% 
2020 81% 83% 
2021 94% 94% 

 

Det er især 1-bolde, der ikke bekræfter deres tid. I september var andelen af ubekræftede tider for 1-bolde 

for de to baner på henholdsvis 40 og 31 pct.  Det er lidt lavere end de foregående måneder. Men det er 

fortsat alt for mange, der ikke bekræfter eller sletter deres tid. Hvis det samtidig har betydet, at tiderne 

rent faktisk ikke er blevet benyttet, indebærer det et betydeligt antal tider, som står ubenyttet hen, og hvor 

andre medlemmer har oplevet dem som delvist blokeret. 

Så selvom kampagnen med at bekræfte tider har haft en effekt, er der stadig behov for en indsats over for 

ubekræftede 1-bolde. 

 

4. oktober 2021 

Ole Kjær 


