
Ulrika Westin
Klubbchef



www.ojestrandgc.se

• Golfbana
○ 18 hål
○ PRO Robin Stålebring
○ Korthålsbana 9 hål
○ 1600 medlemmar
○ Golfhall

• Padel
• Bad
• Stugor
• Camping
• Restaurang
• Konferens



VVem är jag och vad har jag gjort?

13 år som VD
Clarion Sundsvall 6 år
SJ Callcenter Ånge 2 år
Folkets Hus Sundsvall 6 år

-Quality Hotel Sundsvall
-Filmstaden
-Söråkers Herrgård
-Fastighet och administration





Service och Värdskap 
enligt mig

Smittas inte
Gör det på ert sätt



Service och värdskap sänder vi ut, 
alltid



Sanningens minut



Service 
=

“En tjänst är en aktivitet eller funktion som tillför värde 
till en mottagare, betjänar denna, utan att i sig 

innebära att ett bestående fysiskt objekt med eget 
värde tillförs mottagaren.”



Värdskap 

=
“Värdskap är förmågan att få människor att känna sig 

välkomna – att känna sig väntade. 

Denna känsla ger oss glädje och trygghet samt lockar fram 

det bästa i oss. 

Det första och det sista intrycket av besöket/kontakten har 

mycket stor betydelse för upplevelsen och känslan.”



Bemöt andra som du själv vill bli bemött?



Bemöt andra som hen vill bli bemött?



Bemöt andra som ni bestämt 



Gemenskap
Glädje
Kvalitét

Har du koll på era värderingar - vision?
Bygg ditt värdskap och bemötande utifrån det.

Värderingar och vision - inte valbart



Värderingar skapar grunden till en kultur
Kulturen sätter nivån på värdskapet och service



-Människor vill vara där 
det verkar vara kul

-Människor vill känna 
tillhörighet

-Människor 
vill känna sig moderna

Skapa FANS



Tips för att skapa ett välkomnande och roligt 
värdskap



Visa att ni har kul
Skapa en spontan/öppen kultur

Hinder:
-Tar för sig på för 

stort allvar.

-Rädd för att inte 
bli sedd som seriös

-Överförberedelse
istället för spontanitet



Le och hälsa ALLTID på ALLA
Bakom kulisserna kan vi bryta ihop och ha kaos



Big NO NO

Låt inte kunden/gästen vänta medan ni pratar 
internt jobb.

Sluta direkt!



Överraska och gör det oväntade

-Bubbelincheckning
-Ha koll på födelsedagar/namnsdagar, ha ett kit redo

- DJ på rangen
-Stå på sista hålet tacka för dagen

-Fira alla speciella dagar och visa det
-kramens dag

-kanelbullens dag
-tvätta bilrutorna medan gästerna golfar

-Ställ ut klubbchefen att handhälsa på alla vid ett hål

Mer….?



Var själv det du vill se

Vänta inte

GÖR BARA



HA KUL
...och visa det



Tack för mig
ulrika@ojestrandgc.se


