
Team Norway Golf er NGFs toppidrettssatsing. Vårt oppdrag er å forberede norske  
golfspillere til å bli topp 250 i verden. Vi ser på dette som å klatre de høyeste av fjell.  
Team Norway Future Camp ønsker å gi flest mulig norske spillere i alder 13–15 best  
mulig forutsetninger til å komme så høyt opp på fjellet som mulig.

En spillerutvikling som matcher de beste nasjonene i verden krever et godt og tett samarbeid mellom  
forbund, klubb, spilleres trenere- og spilleres foreldre. Med økt bevissthet om golfutvikling blant alle  
dem som møter spillene i hverdagen, bedres spilleres vekstvilkår og forutsetninger til å nå hele veien  
opp. Det er blant annet derfor Future Camp optimalt gjennomføres med spillerens og klubbens trener  
tilstede. Gjennom deltakelse av klubbtreneren kan også verktøy, metoder og kunnskap om golfutvikling 
spres til andre juniorer i egen klubb. På den måten utvikles hele miljøer av Future Camp - Ikke kun enkelt- 
individer og dem som fysisk deltar.

FUTURE CAMP  
– til treneren og klubben



HVORFOR FUTURE CAMP?
• Future Camp er Team Norways opplegg for norske golfspillere i alder 13-15 år som drømmer om og har en vilje til å ta et 

lite men viktig steg mot topp 250 i verden. 

• Future Camp er samtidig en utviklings- og samarbeidsarena for Team Norways coacher og klubbenes egne trenere.
 
HVA SKJER PÅ SAMLINGEN?
På Future Camp gis landets spillere og trenere mulighet til å utvikles seg mot neste nivå i Team Norways fem prosesser 
som grunnprinsipper. Det vil si fysisk, teknisk, strategisk, mentalt og sosialt. Her presenteres og demonstreres også Team 
Norways og NGFs arbeidskravsanalyse og utviklingstrapp for toppidrett og talent/spillerutvikling.
 
NÅR SKJER OG HVOR SKJER SAMLINGENE?
Future Camp består av 3 samlinger og gjennomføres regionalt og over hele landet. Samling 1 har så langt en spesifikk dato 
og sted. Hvilken plass/arena deltakere tilhører fremgår av oppsettet nedenfor. 
 

SAMLING NR ÅR DATO/PERIODE FUTURE CAMP ARENA REGION(ER) ANTALL 
PLASSER

1 2020 Uke 40 – tirsdag Gamle Fredrikstad GK Oslo Øst og Viken Øst* + Innlandet Maks 20

Uke 40 – torsdag Bærum GK Oslo Vest og Viken Vest Maks 20

Uke 41 – tirsdag Vestfold GK Vestfold Maks 20

Uke 41 – onsdag Byneset GK Midt Maks 20

Uke 41 – torsdag Sola GK Vestland Sør / Rogaland Maks 20

Uke 41 – fredag Fana GK Vestland Nord Maks 20

2 2021 April/mai Blir presentert senere Maks 20

3 2021 Oktober Blir presentert senere Maks 20

*) Øst = Øst om Lunner
 
HVEM HAR LOV TIL Å DELTA?
Det er spillerens klubb som står for uttak og påmelding til Future Camp. Noen krav må oppfylles for å kunne bli meldt på 
av klubben. Team Norway oppfordrer klubbene til å gjøre en nøyaktig vurdering av hvem man melder på ut fra kriterier som 
fremgår nedenfor, der flertallet av kriterier må være oppfylt. Team Norway kommer deretter til å ta imot påmeldingene,  
gjøre en helhetsvurdering av hvem som til slutt blir tatt ut. I denne uttaksprosessen arbeider også Team Norway ut fra å 
skape best mulig balanse mellom jenter og gutter og tillegg med nå ut til flest mulig klubber. Uttak blir til sist kommunisert 
til spillerens foresatte og spillerens klubb.

• Alder 13–15

• Spilleren har valgt eller på vei å velge golf som første idrett.

• Spilleren er gjennom sin glød og holdninger en kulturbærer for andre  
spillere i klubben. Helt enkelt et forbilde som klubben ønsker flere av.

• Spilleren konkurrerer kontinuerlig.

• Spilleren trener golf hele året, alternativt har som ambisjon om dette.

• Maks hcp for deltakelse:

13 ÅR 14 ÅR 15 ÅR

25 20 15

 
NB! Da maks antall deltakere/samling er 20 st er absolutt maks antall spillere som en klubb kan melde på 5 st.
 
HVA KOSTER DET Å DELTA PÅ FUTURE CAMP?
Det koster totalt 3000 kroner for klubben å ha med spillere og trener på de 3 samlingene. Klubben eller den enkelte deltaker 
dekker selv kostnader for reise til og fra Future Camp.  Lunsj er inkludert for alle deltakere. En faktura på 3000 kroner sendes 
ut etter samling 3 i 2021 (November)
 
ELEKTRONISK PÅMELDING OG FRISTER:
Skjer av klubbens trener, daglig leder eller sportslig ansvarlig via denne linken:  
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=VYEVWKDJJK16 
 
Påmelding fra klubb skjer senest 1. september. Uttak presenteres 15. september.
 
COVID-19 OG FORBEHOLD:
Team Norway Future Camp blir gjennomført etter gjeldende retningslinjer fra norske myndigheter og norsk idrett.

Lurer du fortsatt på noe om Future Camp? Kontakt  Team Norway ved Anders Thelberg  
på mail eller mobil: anders.thelberg@golfforbundet.no / 913 25 135


