
GROW THE GAME

Alkeiskurssilaisesta Golfariksi



TAUSTA: Työn ohessa tehty tutkimus, jossa mukana noin 1000 aloittelijaa.

ESITYKSEN TAVOITE: Miten nostan oman klubini aloittelijoiden, golfin 
aloittamisprosentin 20%:sta 80-90%:n.

- 1.vuosi: liittymisprosentti/ golfin aloittamisprosentti noin 20% (myös 
valtakunnallinen)

- 2.vuosi: kurssipalaute kurssin jälkeen  ihmiset tyytyväisiä kurssiin 
edelleen n. 20%

- kysely jo kurssille tultaessa: Onko sinulla välittömästi kurssin jälkeen 
tarkoitus aloittaa golfin aktiivinen harrastaminen  90% KYLLÄ

ELI 9/10 HALUAISI ALOITTAA, MUTTA VAIN 2/10 ALOITTAA!!??

 drop outtien etsiminen (kurssilaisten seurantataulukko)



ENSIMMÄINEN DROP OUT

ALKEISKURSSIN  GREEN CARD –SUORITUS (drop out noin 40%)

- alkeiskurssilaisten mielikuva green card –suorituksen vaatimustasosta ei kohtaa 
omaksumiskykyä ja omaksumisaikaa (mielikuva syntyy kurssisisällöstä)

- pron tekniikkaorientoituneisuus opetuksessa (mielikuva, että nämä pitää hallita)
- säännöt (sääntökirja pitää hallita)  
- suorituksen sisältö ja vaatimukset (x määrä palloja ja x määrä metrejä)
- innostumisen aika vs. omaksumisen mahdollisuus 

TOINEN DROP OUT

GREEN CARD –SUORITUS  OMATOIMINEN PELAAMINEN (drop out 80%)

- ihmiset eivät yksinkertaisesti pärjänneet omatoimisesti kentällä
- suurin ongelma pelinopeus 



MUUTOKSET:

- tekniikkaopetus erittäin yksinkertaiseksi
- fokuksen siirtäminen tekniikasta kenttäpeliin (palaute)
- neljä sääntöä ulkoa 
- suorituksen sisältö ja vaatimukset uusiksi

- yhteinen suorituspäivä
- kummit mukaan kurssipäivään

- keinot selvitä kentällä muun kentän tahdissa
- ohittamisen sijaan, nelinpeli ja väylien jättäminen välistä



 GREEN CARD –SUORITUS: 
EI DROP OUTTIA!!!

 VIIMEISENÄ VUONTENA 87% 
ALOITTI PELAAMISEN



MITEN LIITTYY GREEN CARD –UUDISTUKSEEN

- tekniikka = pron arvio: omaa riittävät tekniset tiedot ja taidot
- koe: selviää itsenäisesti kentällä niin, että peli on sujuvaa, turvallista ja kentän
ja muut pelaajat huomioivaa

 koukussa  jatko-opetus 

Hyvinkään malli:

- alkeiskurssi sisältää kk iltapelioikeuden (50€)
- ohjenuorana 9r. 2h ja joka reiältä lyöntipelitulos
 green card –suoritukseen
- jos kurssilainen aloittaa, 50€ prolle, muutoin yhtiölle



SUMMA SUMMARUM

KAIKEN LÄHTÖKOHTANA PRON MOTIVOIMINEN JA 
SITOUTTAMINEN YHTEISEEN TAVOITTEESEEN!!! 
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