En søgning går i ring!
Dette skrift giver et overblik over østjyske klubbers fritspilsaftaler og geografiske fordeling per januar 2020 med
kommentarer vedr. flex-medlemsskab ctr fritspilsaftale og udviklingen og mulighederne for Mollerup.
I marts 2016 fik Mollerups formand tilsendt et uddrag af en større analyse af medlemsforhold og økonomi i en
række østjyske klubber. Uddraget sammenlignede primært indtægter og muligheder omkring kontingenter, Flexmedlemsskaber, GreenFee og fritspilsaftaler - samt klubbernes risici ifm forskellige spilleres valg af medlemskab.
Fremsendelsen var en opbakning til klubbens medlemmer, der efterspurgte fritspilsaftaler og medvirkede vel til den
positive beslutning om etablering af en fritspilsaftale året efter mellem Hobro, Grenå, Ebeltoft, Randers Fjord,
Mariagerfjord, Mollerup og Århus Ådal. En gruppering overvejende orienteret mod nord.
På Generalforsamlingen i 2017 fremlagde jeg supplerende analyse, der bl.a. pegede på at Mollerup kunne komme i
klemme, dels pga. geografien, dels fordi Mollerup havde relativt alt for få gæster fra de tre klubber Mariagerfjord
Hobro og til dels Randers Fjord, der naturligt orienterede sig mod nord. Vores flittigste gæster kom fra Århus Ådal.
Klemme nr. 1: kom efter sæsonen 2018, da Ådalen meldte sig ud af to årsager: 1) den geografiske placering i syd
medførte at Ådalen fik ganske få besøgende nordfra. 2) En del af Ådalens flex-medlemmer skiftede til fuldt
medlemskab i andre klubber, hvor der mod en beskeden merudgift kunne løses fritspilskort. Ådalens knap 500
Flex’ere - er er betydende for økonomien. Fritspilsmulighed blev altså afgørende for valg af medlemsskab!
Norddjurs kommer i Golfringen i stedet for Ådalen i 2019. Norddjurs har gennem mange sæsoner været venskabsklub for Mollerup. Det samme havde Randers Fjord. Dem sagde vi desværre Farvel og Tak til i 2018!
Klemme nr. 2: Meget sent i 2019 melder Hobro, Mariager Fjord og Randers Fjord sig ud af Golfringen. Det kunne ikke
komme overraskende. Deres medlemmers besøg syd for Randers var begrænset, og geografisk hører de hjemme
hvor afstandene til Rold, Volstrup, Års m.fl. er betydeligt kortere end til Århus-området og det østlige Djursland.
Det lykkes med kort varsel at få Søhøjlandet koblet på. Flot klaret! - afgjort en golfmæssig gevinst for Mer’Golf.
Både Norddjurs og Søhøjlandet spiller til sommergreens hele året. Det bevirker selvfølgelig et øget antal besøgende.
De to klubber opnår en særaftale: der skal erlægges ekstra 100 kr per runde i vintersæsonen!
- Tillykke med det! - Trump kunne næppe have gjort det bedre!
Forklaringen i Mollerup til denne besynderlige særaftale lyder: ”Kortet er jo egentlig kun tænkt til at gælde
for sommersæsonen” og ”Kortet skulle egentlig koste 975 kr. i 2020, men vi valgte den anden løsning i stedet.”
Markusmindes afgang fra samarbejdet kræver - efter hvad rygterne fortæller - en helt anden, alvorlig forklaring!
Man må i lyset af særaftalen spørge: hvilke andre særaftaler – positive/negative – skal / kan der senere indgås?
Banens tilstand, P-pladser, højdeforskelle, naturskønhed, mindsket andel pga. af elmaster!, industri, trafikstøj osv.
Der arbejdes fortsat på at tilbyde medlemmerne flere spændende fritspilsmuligheder, men ….! - det bliver svært.
Som kortet side 2 viser resterer ikke mange muligheder for at supplere Mer’Golfs nuværende 5 klubber.
Særaftalen er en strategisk misforståelse. Den vil vanskeliggøre søgningen efter flere klubber til Mer’Golf.

Økonomens perspektiv:
 Den ekstra indtægt der opkræves hedder i økonomisk term: grænseindtægten
 Ekstra arbejde og udgifter ved de ”mange” ekstra gæster kaldes tilsvarende: grænseomkostninger
Men er der en grænseomkostning? - Næppe! - Der bliver med al overvejende sandsynlighed hverken startet
greenkeeper arbejder før det er muligt eller udført ekstra arbejder fordi antallet af spillere langt under 10%!
Statistik fra Golfbox for ugerne 01-06: (den overvejende del af Mer’Golf gæsterne kommer fra Mollerup!)
(NB: turneringsdeltagere er ikke medregnet i individuelle bestillinger af klubbens egne medlemmer!)
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Omringet af Golf Ringe!
- det kan vist blive svært at yderligere klubber til ”Mer’Golf” indenfor kortet,
når der er allerede er truffet særaftaler med flere af de nuværende klubber –

5 (fem) klubber - indenfor kortets område er per januar 2020 er helt eller delvis uden aftaler
område.

Mer’Golf

Mollerup
Ebeltoft
Grenå
Norddjurs
Søhøjlandet

Golfring 2020

XL - golf

Østjysk Golfring

GF-Club # 1

Mariager Fjord
Hobro
Randers Fjord

Viborg
Ikast-Tullamore
Randers
Kalø
Tange Sø
Århus Ådal
Hammel

Århus
Odder
Horsens
Juelsminde
Hedensted
Skanderborg

Stensballegård
Haderslev
Gyttegård
Kolding, Vejle
Breiholtgård

Sebber Kloster
Rold Skov
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800,GolfloG - 12/02 2020
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900,-

920,-
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FIRKLØVER:
Birkemose, Åskov
Brande, Dejbjerg
Give, Herning
Jelling, Kellers Park

900,-

”andre” jan ’20

(anden tilknytning
ubekendt):
Lyngbygård
Markusminde
Lübker
Samsø
Hjarbæk Fjord
Silkeborg-Ry
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