
   

 

Kursnavn:  PGA Bachelor utdanning 
 

NGFs kurs- og møtekalender   

 
Mål:  Treneren kan etter fullført studium: 

• Utvikle enkelte spillere og lag av spillere fra nybegynner til elitenivå. 
• Lede arbeidet med sportslig utvikling i klubb. 

 
Målgruppe: Personer som ønsker å kombinere profesjonell trenerutdanning og samtidig få en 

bachelorgrad i idrett med spesialisering i golf.  

Type kurs:  Utdanningen er basert på Høgskolen i Innlandet sin bachelorutdanning. Dette betyr at 

utdanningen gir 180 studiepoeng fordelt over 3 år. Omtrent 1/3 av utdannelsen er 

golfspesifikk. Fullført studium kvalifiserer til en bachelorgrad i idrett, kombinert med en 

Trener 3 fra Norges Golfforbund og en PGA-Professional tittel fra PGA of Norway. Sistnevnte 

krever en utvidet trenerpraksis tilsvarende 300 timer/år og at andre krav fra PGA of Europe 

er oppfylt. Utdanningen er et fulltidsstudium og det er mulig å søke om lån fra Statens 

lånekasse.  

Tid: Opptak skjer via samordnet opptak senest den 15.4 hvert år. 

Studieoppstart i august og med avslutning i juni påfølgende år. De fleste studenter som går 

utdanningen i dag arbeider som trenere i norske klubber fra midten av juni til midten av 

august og kan dermed få både nyttig erfaring og noe erstatning for å være trener i 

studieperiodens 3. år.  

Sted: Elverum 

Pris:  Gratis på linje med andre universitets- og høgskoleutdanninger. 

Innhold: Link til høgskolens studieplan - med forbehold om endringer: 

https://www.inn.no/studiehaandbok/studiehaandboeker/2017-2018-

studiehaandbok/studier/hihm/campus-elverum/bachelor/b1idt-bachelor-i-idrett-

spesialisering-i-trenerrollen  

Filmer som forklarer den nye PGA-utdannelsen:  

https://goanimate.com/videos/0aIzsyPQAFxA?utm_source=linkshare&utm_medium=linksha

re&utm_campaign=usercontent 

 

https://goanimate.com/videos/0Vg_cbmMuYcA?utm_source=linkshare&utm_medium=links

hare&utm_campaign=usercontent 

Annet: Denne bachelorutdanningen er med på å sette en ny standard for golfidretten i Norge. 

Utdannelsen skal skape en ny generasjon golftrenere med solide akademiske og praktiske 

røtter i tillegg til å utvikle studenten som menneske, golfspiller, trener og leder. 

For spørsmål:  Ta kontakt med Anders Thelberg i NGFs administrasjon, tlf. 913 25 135, eller på e- post 

anders.thelberg@golfforbundet.no 
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