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Resume af undersøgelsen 
Efter kritik på 2 generalforsamlinger over Sydsjællands Golfklubs officielle hjemmeside, er der nedsat en gruppe der har til formål at undersøge og 

komme med forslag til ændringer af siden og gøre den attraktiv og velfungerende til glæde for medlemmer og gæster. 

Da det ikke er naturligt, at den der råber højest givet vist har ret. Har vi fortaget denne undersøgelse baseret på kvantitative spørgsmål og et par 

enkelte  kvalitative spørgsmål, da denne type, som oftest påvirker beslutningerne emotionelt og støjer for den rationelle beslutning. 

Grundlaget for denne undersøgelse var hovedsaligt at få belyst:

Tilgængeligheden af informationerne. 

Det æstetiske udtryk

Brugervenlighed

Hvem er brugersegmentet af siden demografisk.

Kritik af undersøgelsen 

Ud af de mere end golfklubbens 500 medlemmer er der kun 176 respondere der har valgt at svare på denne undersøgelse og den vil derfor kun 

kunne antyde hvor udfordringerne opstår ved brug af klubbens hjemmeside. Undersøgelsen er foretaget anonymt og meget statisk i sit udtryk, 

hvilket vil kunne kritiseres som ikke være tilstrækkelig dybdegående. Dog er den frivillige gruppens vurdering, at håndtering af udelukkende blød 

data ville kunne overskygge den væsentlige problemstilling omkring forståelsen af brugervenligheden op mod det æstetiske udtryk. Der er kommet 

mange relevante og konstruktive besvarelser der giver gruppen relevante information at arbejde med fremadrettet. 



Hvem har deltaget? - 176 responders  

Alder
Køn



Hvor tit bruger vores medlemmer egen hjemmeside?
Antal deltagere: 176

72 (40.9%): Hver gang jeg skal ud og spille

87 (49.4%): En gang imellem når jeg søger information

3 (1.7%): Aldrig, Jeg benytter sekretariatet,

12 (6.8%): Jeg bruger Golfbox til min information

2 (1.1%): Jeg bruger facebook til min information

Denne brugerundersøgelsen viser:

Der er en stor del der altid bruger hjemmesiden 

når de skal ud at spille, men en stor del, der har 

svaret benytter den kun engang imellem, 

Et svar fra en deltager:

”Det kniber meget med opdateringer. Lykkedes 
det at finde information, så er det til tider ikke 
korrekt. Se fx hvad der er opført under junior 
(træning, datoer for 5-kløver mv), senior, elite, 
turneringsplan. Hvor er opslaget om at der er 
åbningsturnering? Den har vel været planlagt i et 
stykke tid, men fremgår indtil videre alene af 
golfboks.”



Hvordan oplever du udtrykket på hjemmesiden? 

Antal deltagere: 175

33 (18.9%): Jeg syntes den er flot

34 (19.4%): Jeg syntes den er kedelig

108 (61.7%): Jeg syntes bare det er en hjemmeside som alle andre

En måde at få det unikke udtryk frem:

Videoer er simpelthen mere overbevisende end tekst eller billeder. Du har sikkert oplevet, at der i højere grad vises 

videoer på dit Facebook & Instagram feed – som et resultat af ændringer i algoritmen. Videoindlæg prioriteres over andre 

typer indlæg.  Når en bruger lander på dit websted og en video spiller i baggrunden, vil de i højere grad blive på sitet, da 

videoer er dynamiske. Eftersom brugeren forbliver på dit websted, desto mere sandsynligt er det, at de vil konvertere.

” Ifølge EK- Design Brand og Marketing.

Bemærk: En bruger læser i gennemsnit kun 28 % af ordene på en side, så det er vigtigt, at man formulerer sig kort og 

præcist. Man kan formidle rigtig meget information uden at bruge tekst, men i stedet benytte infografikker, videoer eller 

skematiske oversigter, hvor det er muligt. ”www.atak.dk”

Et svar fra en bruger.

”Det "gitter", der er i baggrunden på billederne på vores hjemmeside, kan det evt. fjernes så billederne bliver tydeligere, når nu vi har så flotte 

billeder.



Hvad er førstehåndsindtrykket når der klikkes ind på siden?
Antal deltagere: 167

67 (40.1%): Jeg har let ved at orientere mig om det jeg skal bruge.

18 (10.8%): Der er noget der forstyrre mit fokus.

82 (49.1%): Jeg har svært ved at få overblik.

Et svar fra en brugere.

”den er ikke 100% intuitiv, nogle ting finder man let, andre ting roder man rundt efter, nogle ting kræver mange klik. 

Og så er der nogle gamle oplysninger, f.eks. løbende hulspil var det det fra 2017 der var på sidste år, kan godt nok se 

at det fra 2018 er på nu” ……….. jeg mangler flere faneblade, som giver bedre overblik,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Den er ikke særlig 

sælgende eller informativ.

EK-Design siger om Trends 2019: Funktionalitet, UX- User experience/brugervenlighed

”Design, Visuel identitet og Layout er nøgleord for 

din hjemmeside. Det er dit vindue ud til omverdenen. Netop derfor er et funktionelt ekstremt væsentlig” 



Antal deltagere: 165

42 (25.5%): Jeg syntes flot og informativ

15 (9.1%): Jeg syntes den er kedelig og lever ikke op til mit behov

63 (38.2%): Jeg syntes den er rodet og udtrykker ikke det den bør.

Se bilag 1

Hvordan opleves det generelle udtryk på hjemmesiden? 



Konklusion på Undersøgelsen.  
Deltagelsen i undersøgelsen er hovedsagelig ¾ del mænd i en alder mellem 40 – 75 år 

ca. 90% af dem benytter sig af vores hjemmeside og derfor har disse brugere biddragt 

med svar til undersøgelsen. Størstedelen ser vores hjemmeside som alle andre uden at 

den udtrykker det den bør. 

Som udgangspunkt har mere en halvdelen svært ved at få overblik og syntes siden er 

rodet og 40,1% kan godt finde det de skal bruge. Det er kun få der oplever deres fokus 

forstyrres.

I bilag finder vi svar fra det åbne spørgsmål der har givet bud på andre hjemmesider og 

vi kan konkludere at det ikke er layoutet der skaber problemet, Da de forslag der er 

kommet ind, grundlæggende har den samme opsætning, men brugervenligheden ikke er 

velfungerende hos en stor del af vores brugere/medlemmer. Derfor bør der kigges på 

relevant indhold og placeringen som vil kunne minimere klik for brugeren og på denne 

måde gøre det mere overskueligt for vores seniorbrugere. Endvidere kan man med få 

virkemidler optimeere kommunikationen på siden i forhold til nye medlemmer. Det er 

vigtigt at der er billeder af glade golfere også for at signalere både golfere og ikke 

golfere er velkommen og vi er sociale. Siden virker lidt statisk for fremmede, men dette 

er også generelt for de sider der forslået af deltagerne af undersøgelsen.    

Ifølge Danmark Statistik i 2017 benytter ni ud af ti 

internetbrugere sig af mobilen til internetadgang, og der 

er flere danskere, som går på nettet fra en tablet end 

fra en stationær computer.

Dette vil kunne være udslagsgivende i forhold til et øget 

brug af vores side allerede i efteroplevelsen ved en ny 

bookning til næste runde etc.. Benytter vi flere billeder 

eller video vil vi kunne fastholde brugeren længere og 

indsætter vi CTA options vil vores hjemmeside, kunne 

dette være med til at øge interessen og brugen for 

aktiviteter der vil gøre det langt lettere for vores 

brugere at tage aktive valg direkte fra vores side.

Gør de første skridt så nemt så muligt 

Tænk i små skridt – Så virker handlingerne mere 

overskuelige gennemførelse for brugerne.        



Løsningsforslag ud fra Undersøgelsen.  
Gør de første skridt så nemt så muligt 

Tænk i små skridt – Så virker handlingerne mere overskuelige for gennemførelsen for brugerne.  

Æstetik: Ud fra undersøgelsen virker det til at layout der er valgt er det rigtige og en dropdown løsning vil kunne nå langt. Det er flotte billeder, men disse kunne være mere levende eller med et 

drone perspektiv se eksempler herunder:

http://randersgolf.dk/ https://www.hoersholm-golf.dk/ https://thescandinavian.dk/ (kort lydløs drone video) Randers har skabt stemning og funktionalitet på deres hjemmeside hvor 

klubben opleves levende og naturskøn. The Scandinavian har lavet en video hvor medlemmerne beskriver fordelene ved medlemskab. Video gør noget, kan vi se på de arbejdesvideoer SGM har 

lagt på sin nyhedsside. Giver det en varm følelse af medlemsansvar og en stolthed over at frivillige selv skaber gode rammer for spillet.   

Brugervenlighed 

Randers har taget konsekvensen af at minimere deres tekster der kan åbnes efter behov. Denne måde overvælder derfor ikke brugeren med  informationer og giver et naturligt overblik for 

brugerne så siden ikke virker rodet. Dette gør at brugeren selv kan vælger hvad der er relevant. På denne måde virke den skræddersyet til den enkelte og er relevant for alle. Den 2. største 

grund til brugeren forlader siden er for meget tekst undersøgelser viser at vi kun læser 28% af teksten, Ved at være opmærksom på dette, kan vi holde brugeren længere på siden dog kræve det 

at overskrifterne virker dragende for at motivere til at læse mere.

Call to Action (CTA Options)

Efter at have påvirket det emotionelle lyst gennem æstetikken, er det vigtig at få bruger til at tage aktion på sin beslutning. Vores adfærdsviden fortæller at vi ofte bliver forstyrret af små, 

praktiske barrierer der kan  føre til, vi ikke får handlet. Gør vi det let for brugeren at tilmelde sig spændende aktiviteter, melde sig ind  i klubben, bestille en Company dag finde kontakt personer, 

Kan beslutningen tages 24 timer i døgnet og sekretariatet skal derfor kun lukke aftalen i princippet. https://www.sebbergolf.dk/ har skabet en let adgang til at tilmelde sig klubbens aktiviteter 

gennem et golfboxlink, hvilket animerer medlemmer til aktivt kun deltage kun med få kliks. Som tidligere nævnt sænkes her en barriere der ganske vist er lille men appellerer til social aktivitet, 

som vurderes mangler i vores klub. En travl hverdag kan være en af del af udfordringen her gøres det let for brugeren at tage aktion. 

Mobilvenlighed = Lomme luksus 

Folk benytter i dag deres mobiltelefoner eller tablets mere end deres computer, når de går på nettet. Dette betyder at hjemmesider der ikke er sat op til disse enheder, har tabt kampen, inden 

den er gået i gang Ifølge Atak. https://www.sebbergolf.dk/ har lagt deres baneguide ud som vi også har gjort det, men hvorfor benytter vi ikke det værktøj som allerede benytter til Årsskriftet så 

man faktisk får oplevelsen af at vi online bladre som vi gør det i den fysiske udgave af baneguiden. Eller tage skridtet som sebbergolf.dk og lave en drone udgave over hullerne uden speak. Eller 

eventuelt med  icon spillere (proffer )der kommer med tips fra deres runde fra pro am lidt som man har fået Henrik Knudsen speaker på videoen fra Grev golfklub. Vi udtaler i vores Vision vi 

gerne vil tilbyde en mesterskabsparkbane hvorfor ikke skabe en mesterskabsfølelsen til golf nørderne der vil benytte den elektronisk baneguidning, eventuelt skabe en anden oplevelse som vi 

kunne sælge gennem et link og en adgangskode som alternativ til den fyske baneguid. Se video fra greve.

https://www.youtube.com/watch?v=tQWWxfG5JVw&feature=youtu.benederst video

Alle disse muligheder er inspireret af de link deltagerne i vores undersøgelse har forslået. Mange er plug and play løsninger uden omkostning fordi vi allerede har know how og 

andre kan laves inden for en rimelig økonomi. Der er mange andre muligheder det er kun fantasien der sætter grænsen.

http://randersgolf.dk/
https://www.hoersholm-golf.dk/
https://thescandinavian.dk/
https://www.sebbergolf.dk/
https://www.sebbergolf.dk/


Golf oplevelsen

Klub facilitet  – Shop - Café

Beslutningen

Det vi husker, deler

Vælger.

Touch points og Gabs.  

flowchart og touchpoints.  
Vigtigheden af hjemmesiden kan have forskellig betydning og formål. Er hjemmesiden ikke bare noget vi har? Hvis vi som her pr øver og sætte det op i et flowchart, giver det 

et overblik over hvor klubben er stærk og hvor den kan have nogle servicegab der taber indsatsen på gulvet. Klubben er i diss e år økonomisk presset og derfor giver det god 

mening at vores hjemmeside gør det let for nuværende brugere!, nye brugere og administration. Synliggøre klubbens aktører fremme nye indtægtsmuligheder.  

Adfærdsviden beskriver at vi er tilbøjelige til at udskyde eller ignorere ting, der virker svære at udføre. Vi som klub bruger mange resurser på at skabe gode 

rammer for nye medlemmer, men får vi nok ud af indsatsen? Taber vi noget på vejen fordi det er lettere at lade være? Konkurrencen er hård der ude og paradoxet af mange 

valgmuligheder gør det sværere for vores klub at holde sig relevant i fremtiden trods det gode golfanlæg, som dog er vigtigt 


