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Silkeborg Ry Golfklub har en proshop, hvor deres medlemmer og gæster kan købe  
golfudstyr og bestille lektioner hos klubbens professionelle trænere. Den nuværende 
butik blev opført for fem år siden som en del af det nye golftræningscenter, og 
i 2014 overtog klubben selv driften af butikken. På baggrund af erfaringerne fra 
det første år har Silkeborg Ry Golfklub ønsket at skabe en bedre sammenhæng 
mellem golfanlægget og butikken, og derudover skulle den give kunderne en ny 
og anderledes oplevelse sammenlignet med traditionelle golfbutikker.

Løsningen blev et koncept, hvor golfbanen var trukket ind i butikken, så man får 
en helhedsoplevelse imellem sporten og anskaffelse af udstyr. Det skulle være  
en kombination af det rå og det naturlige med det mål, at når man kommer ind  
i butikken, bliver man mødt af et miljø, man ikke oplever andre steder.

Helt konkret blev der brugt fysiske elementer som træ, rustikke overflader og metal.  
I et samspil skulle de give et outdoor miljø i butikken frem for et miljø af klinisk 
karakter. Vandrør blev brugt til at fungere som stativer til bøjler, og fotoplancher med  
græs som motiv og vha. farver og strukturer skulle give butikken et præg af natur.

Med base i viden om detailhandel blev der også lavet logistiske forbedringer.  
Det skete ved at lave forbedringer i ganglinierne og nye prøverum. Samtidig er 
proshoppen blevet kontaktpunkt for klubbens green fee-gæster, som dermed 
ledes ind i butikken med henblik på service, vejledning og salg af golfprodukter.

Golfklubben har tidligt opnået et godt udbytte af forandringen i shoppen. Alene  
i april måned havde de en samlet vækst på 79% i nettoomsætningen (omsætning 
fratrukket rabatter) sammenlignet med 2014. 

Direktør for Silkeborg Ry Golfklub, Mads Rugholm fortæller: “Vores kunder,  
medlemmer og gæster er begejstrede for vores renoverede proshop. Det er tydeligt,  
at kombinationen af butiks-layout, et bredere attraktivt sortiment og forøget salgs-
fokus har medført en massiv vækst i salget af især golftøj, golfsko og accessories.”

Udfording

Ville gerne skabe en golfbutik, der bar karakter  
af at være medlemmernes shop og samtidig 
gav en anderledes oplevelse til kunderne.

Tiltag

Konceptet blev realiseret ved at trække 
golfbanen ind i butikken og dermed skabe et 
naturligt og samtidig råt miljø. Derudover blev 
der udviklet forbedringer, der skaber bedre 
logistik i butikken.

Udbytte

I første måned med den nye indretning har 
proshoppen i Silkeborg Ry Golfklub oplevet 
en vækst på 79% i nettoomsætning.


