Börja golfsäsongen 2009 med en vecka i Tunisien?

Det kan bli verklighet om Du värvar minst 10 nya medlemmar under 2008!
Alla som värvar en ny medlem till Bjurholms Golfklubb får två greenfeebiljetter. Allt Du behöver göra är
att fylla i anmälan och skriva under med Ditt namn som värvare. När 10 st av Dina värvade medlemmar
betalat sin årsavgift ingår Du i en lottdragning där första priset är en veckas golf i Tunisien våren 2009.
Ta kontakt med den som ansvarar för kampanjen på Din ort så får Du allt material Du behöver för att
framgångsrikt kunna värva nya medlemmar till Bjurholms Golfklubb.
Ansvariga:
Bjurholm

Christer Nygren, christer.nygren@vindeln.se, telefon 0932 – 240 70

Nordmaling

Juha Kalander, jussi@juhakalander.com, 0930-21104

Vännäs

Lisbet Olofsson, lmb.consulting@vannastv.net, 070- 23 00 218

Umeå

Vakant – men kontakta någon av övriga ansvariga.

Upplägg:
Samla en grupp medlemmar från respektive område.
Gå igenom medlemsförteckning som ni beställer på kansliet.
Fundera över vilka ni känner som kanske vill bli golfare.
Kontakta intresserade och bjud in till golfklubben så snart rangen öppnar.
När banan öppnar bjuder vi in från samtliga orter till en gemensam träff, där man får prova på
att slå, träffa Gamal och Henrik. Samtidigt informerar vi om klubben och verksamheten över
en kopp kaffe.
Fundera över vem som kan vara fadder – om en sådan önskas. Koppla samman människor
som vi tror passar varandra.

De som jobbar med värvning får:
Inbjudningsbrev från ordförande
Prislista
En kort information om verksamheten, utbildning, tävlingar och fester
En kort argumentlista kring varför spela golf?
2 greenfeebiljetter för varje värvad medlem.

Medlemmar som lämnat oss:
Alla som lämnat oss kontaktas och tillfrågas om de kan tänka sig att återvända till Bgk.
Viktigast är kanske att ta reda på skälet till att de valt en annan klubb, om så är fallet.

Golfutrustning
För att underlätta steget att börja spela golf kan kostnaden för golfutrustning vara att starta
med ett begagnat set. Efter ett tag väljer man oftast att köpa nytt, men starten kan vara dyr nog
utan att behöva lägga mycket pengar på golfutrusning.
I vårnumret av Släjdan annonserar vi efter begagnade utrustningar, både för barn, damer och
herrar.
Tidplan:
Mars

Samla grupperna på respektive orter.
Medlemsvård och bearbetning av medlemmar som lämnat oss.

Maj

Prova på aktivitet och information enligt ovan. Dag efter väder!

Därefter värvar vi kontinuerligt så mycket vi kan, men det skulle vara trevligt om vi kunde
starta med en gemensam grupp som utbildar sig.
Avrostning och golfläger kan också vara jättebra tillfälle att aktivera golfare som vill starta
om på nytt efter ett uppehåll.
Har Du idéer eller synpunkter på upplägget, ring 0935 – 616 03 eller e-maila:
lmb.consulting@vannastv.net

Lisbet Olofsson

