GAF Profil – Københavns Golfklub
Navn:
Christian Tage Nyvang Hansen

Født:
1979

Uddannelse:
Cand.Merc. Kommunikation og Management

Tidligere beskæftigelse og tillidshverv:
Liqtech, Produktionschef – Financial controller.

Stilling:
Golfdirektør
Ansættelsesdato i klub:
1. januar 2015
Vigtigste arbejdsopgaver:
Ledelse
Kundeservice, både i shop og kontor
Salg, markedsføring
Company days og andre arrangementer
Økonomi / budget

Kluborganisering:
Shop: klubben driver selv
Træner: er ansat af klubben som funktionær
Restauration: klubben driver selv, restaurantchef er
ansat som funktionær
Drift bane: klubben driver selv, chefgreenkeeper ansat
som funktionær
Banen: klubben lejer af Skov- og Naturstyrelsen
Bookingsystem:
Golfbox

Vigtigste udfordringer:
At gøre potentielle medlemmer opmærksom på at der
ikke længere er lang ventetid i KGK.

Spillet golf siden:
1990
Personlig betjening og en god totaloplevelse er i
højsædet.
Har bygget om i 2013 så man har åben administration
og kundekontakt.
Omkostningsstyring, har brugt meget tid på at få de
rigtige økonomisk fordelagtige aftaler, på alle områder.

Det er vigtigt for klubben at drive det hele selv, så man
har kontrol med den samlede servicepakke. Man går
meget op i at golfspilleren, medlem som gæst, skal have
en god totaloplevelse, så alle hjælper til i hele
forretningen når det er nødvendigt.

Man kan udskrive scorekort fra skærmløsning. Ingen
elektroniske betalingsløsninger. Al betaling sker ved
personlig betjening, enten i administration eller
restauration, hvor der er åbent. Hvis lukket betaler man
efter runden.
At skaffe sponsorer
At holde banen i god skik med alle de kronhjorte som
går frit omkring

Hvad synes du GAF kan gøre bedre:
- gode tilbud fra leverandører
- vidensdeling
- relevante kurser

Gode råd til andre klubber:
Omkostningsstyring, hele tiden at være opmærksom på
at gøre tingene billigere og finde de rigtige
leverandører, uden at gå på kompromis med kvaliteten.
Service, den personlige service er vigtig for at give alle
golfspillere den gode totaloplevelse alle steder i
golfklubben; træner, shop, restauration og
administration arbejder sammen for at skabe en
sammenhængende god oplevelse.
Forretningsorden. Vi har gjort meget ud af beskrive alle
roller så alle ved hvor grænserne går, mellem
bestyrelse og administration.
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