
Medlemsundersøkelsen – golfspilleren i sentrum 
Et stort takk til alle som svarte på medlemsundersøkelsen – golfspilleren i sentrum! Denne 

undersøkelsen er viktig for videre arbeid, utvikling og forbedring av Stiklestad golfklubb. Fra mindre 

ting som går å gjøre noe med, med en gang, til store tiltak og visjoner som «generalplangruppa» 

jobber med. Vi har lest hver eneste kommentar, analysert vært eneste tall og tar det med oss i vårt 

videre arbeid. 

Det er svært hyggelig å kunne fortelle at Stiklestad har landets nest mest tilfredse medlemmer! 

Tilfredsheten måles etter et system som heter «Net promoter score» og er et system som er 

anerkjent over hele verden. Skalaen i dette systemet går fra -100 til 100 og vi endte på en score på 

85. Bare en klubb i landet har en bedre score, Norsjø golfklubb (87), og gjennomsnitt for alle 

golfklubber i Norge er på 45. Vi har også landets mest fornøyde medlemmer med egen bane.  

Hva sier våre medlemmer innenfor de ulike serviceområdene som det blir stilt spørsmål om?  

Overpresterer (scorer høyt sammenlignet med andre klubber): 

 Ledelse og informasjon 

 Klubbens sosiale miljø  

 Klubbhus 

 Bane 

I balanse (scorer som et gjennomsnitt av landets klubber): 

 Priser og produkter  

 Proshop  

 Mat og drikke 

 Trening 

 Treningsfasiliteter 

Under presterer (scorer lavere enn gjennomsnitt av landets klubber): 

 Ingen serviceområder under presterer sammenlignet med andre klubber 

Som dere forstår er det flotte resultater for vår golfklubb! Dette betyr ikke at vi kan slå oss til ro og 

være fornøyde med alt som det er. Hvis man går dypere inn i undersøkelsen finner vi berøringspunkt 

som absolutt kan bli bedre og som bør jobbes med. Men i sum kan vi si at Stiklestad golfklubb 

befinner seg på en god plass akkurat nå og er en klubb å være stolt av! 

Topp 10 golfklubber i Norge 

 


