
Det vil bli gjort opptak

Skru av lyd og kamera 

Spørsmål i slutten av møtet

Starttid
12:03
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Agenda

• Kort bakgrunn

• Oppdaterte VTG-verktøy

• Måter å gjennomføre VTG på

• Fleksibel VTG

• En ny bestemmelse og en påminnelse

• Spørsmål?



Bakgrunn/ oppdraget 

• Enklere og mer fleksibel inngang til golfen



Hva vet vi om nybegynneropplæringen? 

• At selve opplæringen fungerer

• Relativt høy tilfredshet blant de som tar kurs

• Men vi vet at tilfredsheten synker etter kursslutt.

• Vi vet også at det er viktig å få nybegynnere inn i klubben og jobbe 

med dem de første to sesongene.
• Denne fasen er kritisk

• Forblir man i golfen mer enn 2 år, så er sannsynligheten stor for at 
man blir golfer livet ut. 



Dette er nå oppdatert





Måter å gjennomføre VTG-kurs på: 

«Gode gamlemåten»

Inkludert E-læring 

Fleksibel VTG

«Hele VTG pakka»
12 timer

Praksis på klubb
9 timer

Teori
E-læring

3 timer

Basiskurskurs
5 timer

Kan også gjøres innendørs

Banespill
Totalt 18 hull 
Kun utendørs

Teori 
E-læring

3 timer



Kapittel 11 FLEKSIBEL VTG



Basiskurskurs
5 timer

Kan også gjøres innendørs

Banespill
Totalt 18 hull 
Kun utendørs

Teori 
E-læring

3 timer



VTG Teori E-læring

To versjoner, samme innhold:

NIF E-læring – minidrett.no                                Klubbens egen link



Klubbens egen link



Basiskurskurs
5 timer

Kan også gjøres innendørs

Banespill
Totalt 18 hull 
Kun utendørs

Teori 
E-læring

3 timer



Kjernen i VTG-opplæringen



VTG Basiskurs

• Opplæring i golfslagene

• GOBBS og teknikk

• Bruk kyndig trener

• Minimum 5 timer 

• Anbefalt 6 deltagere pr trener, maks 8

• Kan gjennomføres innendørs

Forslag i Veilederen



Basiskurskurs
5 timer

Kan også gjøres innendørs

Banespill
Totalt 18 hull 
Kun utendørs

Teori 
E-læring

3 timer



VTG Banespill



VTG Banespill



VTG Banespill



VTG Banespill





Barn og unge

Anbefaling som tidligere:

• Ordinær trening på klubb

• Golf camp eller lignende

• VTG med familien



Ny bestemmelse 4a (6.)

• «En klubb som avholder VTG-kurs, eller er 
ansvarlig for kurs som leveres av ekstern 
leverandør, skal tilby samtlige 
kursdeltagere medlemskap i en golfklubb. 
Informasjon om medlemskapet skal være 
tilgjengelig ved påmelding. Medlemskapet 
skal være tilgjengelig fra og med kursdato.»



… og en påminnelse

• Klubbens fungerende VTG-ansvarlig og minst én 
av klubbens involverte trenere skal ha gjennomført 
og bestått e-læringsmodulen for VTG-ansvarlige 
og til enhver tid være oppdatert på gjeldende 
bestemmelser. VTG-ansvarlig føres opp under 
«funksjoner» i GolfBox

• ….Fristen for å ha bestått e-læringsmodulen er før 
man planlegger kurs og senest 1. mai.

• Send diplomet til post@golfforbundet.no
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