
Välkommen 

till Golftinget! 
 

Lördagen den 19 nov 2016 

Kommittén för Kommunikation och Marknad 



Dagens program 

 

Kl 13.00–13.30  Presentation 
• Mål och aktiviteter 2017 

• Hur kan vi förbättra kommunikationen mellan 
golfare, klubbar och UGF? 

 

Kl 13:30 – 14:30  En kommunikationsmodell 
     

Kl 14:30 - 15:00  Golfens Dag 2017 

 

Kl 15:00 – 15:15  Tack och på återseende! 

 



Kommunikation och Marknad 
   

 

Anders Manell 

Anders Wasberg 

Isa Lindblad 

Sirkka-Liisa Bergkvist, ordf 



Kommitténs mål 2017 

•Förbättra kommunikationen mellan golfare, klubbar 
och UGF 

 

•Förmedla golf som en social sport för alla åldrar 

  

•Genom ökad marknadsföring förbättra klubbarnas 
och UGF:s ekonomi 



Kommitténs aktiviteter 2017 

• Kontinuerligt bevaka och rapportera om golf i Uppland på UGF:s 
hemsida och Facebook 

• Samarbeta och skapa nätverk med klubbarnas kommunikations- 
och marknadsansvariga 

• Initiera och samordna Golfens Dag på upplandsklubbarna 20 maj 

• Utveckla samarbetet med länets turistorganisationer, media och 
researrangörer för att lyfta de goda möjligheterna för golfspel i 
Uppland 

• Informera och påverka samhällsinstitutioner med ansvar för miljö, 
friskvård och hälsa för att påvisa golfens samhällsnytta 



 
• Hur kan vi förbättra kommunikationen mellan golfare, 

klubbar och UGF? 



En kommunikationsmodell 

Sändare Budskap Kanal Mottagare 









Sändare – Budskap – Kanal - Mottagare 

• Varumärke 

• Grafisk profil 

• Rykte/image 

 

• Hälsa och tacka – Värdskap! 

 



Sändare – Budskap – Kanal - Mottagare 

• Syftet 

• Ange riktning 

• Tonalitet 

• Jag/vi – Du/ni 

• Klarspråk – begripligt - tydligt 

 



Sändare – Budskap – Kanal - Mottagare 
• Webben 

• Sociala medier 

• Mejl 

• Sms 

 

• Pressmeddelanden 

 

• Annonser 

• Redaktionell text 

• Radio/tv 

 

• Möten 

 

 

• Trycksaker 

• Kundtidning 

• Affischer/anslag 

 

• Skyltar 

• Skärmar 

• Profilprodukter 

• Give-aways 
 

 

• Ryktesspridning 

 

 



Pressmeddelande per 19/11-16 

Varg slukade två människor 
Händelsen inträffade i skogen tidigare idag. Flickan i röd luva skulle till sin 

mormor som var sjuk. Vargen hann före och åt upp mormor. Därefter lade 

han sig i sängen och väntade in flickan som han också åt upp. 

 

Lyckligtvis räddades både mormor och flickan av en jägare som hörde ljud 

från stugan. Jägaren skar upp vargens mage och kunde  hjälpa de två 

kvinnorna. 

 

- Den troliga orsaken till vargens beteende kan bero på matbrist i skogen, 

säger jägare Jägare. Vi ska nu lägga ut mat till vargarna för att detta inte ska 

hända fler gånger.  



Sändare – Budskap – Kanal - Mottagare 

• Medlemmar 

• Personal 

• Styrelse 

 

• Greenfee-gäster 

• Mat- och fikagäster 

• Rangegäster 

• Besökare/nyfikna 

 

 

 

• Tävlande 

• Frivillig-jobbare 

• Journalister 

 

• Samarbeten – sponsorer 

• Shoppare 

 

 

 
 



What´s in it for me? 



Golfens Dag 2017 

• 20 maj 2017 



Tack och på återhörande! 

 
Anders M, Anders W, Isa och Sirkka-Liisa 


