GOLFKARUSELLEN
Rekruttering av barn og unge og synliggjøring av golf som et ordinært
idrettstilbud i nærmiljøet
Golfkarusellen er et lavterskeltilbud hvor vi ufarliggjør
og synliggjør golf gjennom å tilby barn, unge og voksne
å prøve golf i en uhøytidelig ramme. Vi viser i praksis
at golf er enkelt og moro! Kom som du er og prøv!
Tiltaket er i hovedsak et rekrutteringstiltak for barn og
unge, men i tillegg kan dette være en enkel og viktig
mulighet til å synliggjøre golf i nærmiljøet som et
ordinært idrettstilbud på linje med for eksempel fotball
og håndball.
Dette er et tiltak som bør innarbeides og arrangeres årlig på linje med andre
tilsvarende idrettstilbud i nærmiljøet som for eksempel skikarusellen. Alle klubber
bør kunne gjennomføre golfkarusellen i sitt område da behovene for anlegg,
utstyr og ressurspersoner ikke er store.

ANLEGG/BANE
For å tilrettelegge Golfkarusellen trenger man kun en bane med 3 til 6 hull. Dette skal
være enkle hull med korte avstander. Eksempelvis kan man bruke en gressplen, en
drivingrange,et avstengt område på banen eller et nærmiljøanlegg.

GJENNOMFØRING
Golfkarusellen kan gjennomføres 3 - 5 kvelder i løpet av våren, og kanskje med en
ny runde på høsten. Ved første gjennomføring bør klubben gi aktuell informasjon om
kurs og treningstilbud til alle barn og foreldre. Ingen forhåndspåmelding – kom og
spill som du er. Det er en fordel å blande etablerte og nye barn. Kanskje noen
kjenner hverandre? Utlån av utstyr med en kort og enkel innføring, og så rett ut å
spille! Premiering etter endt runde.

DIPLOM OG DELTAKERPREMIE
Avhengig av antall gjennomføringskvelder, foreslår NGF
1. gang : Diplom
2. gang : Bronsemedalje
3. gang : Sølvmedalje
4. gang : Gullmedalje
5. gang : Pokal til de som har deltatt alle gangene
Medaljer i stigende valør er populært og motiverende med tanke på deltakelse.

