
Trender och gissningar
- Var är vi, vart går vi?



Nuläge Sverige

Högkonjunktur och ”Jobless growth”
Turistindustrin slår alla rekord
Räntor är låga
Köpkraften hög. Ökar extremt hos golfaren.
Den s.k. golfkrisen är ett självmål.
Sub Prime oro



Hur ser världen ut?

Tillväxt inom EU
”Grodorna” är problemet 
Protektionism största hotet
USAs ekonomi är ingen lek.
Peak oil scenarios måste finnas med
Kriget mot Islam
Men, bättre än någonsin



Trender i Europa och i Sverige

1. Ny grön våg på väg

2. Hälsa, friskvård stabil trend

3. Singelhushåll och pensionärer

4. Miljö blir viktigare genom ”Peak Oil”

5. Upplevelseshopping

6. Ont om tid eller mycket gott om tid



Tekniken driver förändring

Tio år med Internet bara början.
TV-reklamen förändras
Hela branscher görs om.
Första generationen utan nationsgräns
Energiutvecklingen nyckeln



Yttre hot mot golfklubben

Folkrörelsen dör
Likabehandling är ute !
Intäkter måste skapas från kunder.
Idrott och kundbehov harmoniserar inte.
Medlemsfinansiering inte möjligt.
Kommersiella anläggningar snabbare och 
därmed bättre.



Golfklubben i framtiden

Resortmodellen
Mötesplatsen
Friskvård mer än idrott
Ökade kvalitetskrav
12 hålsanläggningar !
Anpassade produkter för olika målgrupper.
Mångfald, ingen homogen struktur



SGF i framtiden

Friskvård och acceptans
Relationsmarknadsföring
Ökade lönsamhetskrav på oss från partner 
och klubbar.
Ett kedjeföretag mer än ett idrottsförbund.
Inte allt åt alla utan smörgåsbord



Våra utmaningar



1. Tidseffektivare
2. Lönsamhetskrav från er och klubbar
3. Ökat näringslivskunnande
4. Charmkursen tillbaka
5. Utnyttja värdet i tekniken
6. Lösa demokratiproblemet



Era utmaningar



1. Service, inte lika för alla
2. Tidseffektivare
3. Kvalitet
4. Behålla kunden viktigare
5. Upplevelsedrivet



Sammanfattning



Världen mår bättre än någonsin
Sverige och Norden har goda ekonomiska

förutsättningar.
Hälsa, friskvård och de sociala behoven

ger golfen alla förutsättningar
Komplexiteten ökar och tekniken styr
Förändringshastigheten ökar



Be careful out there
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