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Ønsker du å utvikle egen golf? 

Ønsker du å ta din golfkompetanse til et nytt nivå?

Ønsker du å kunne bidra i treningen med ungdom og de 

som ikke lenger er helt nybegynnere?

Da er dette noe for deg!

Er du Trener 1, trives i 

trenerrollen og ønsker 

mer ?

Meld deg på det 

fleksible Trener 2 

kurset nå! 

NGF i samarbeid med Høgskolen Innlandet og fire særforbund!
FLEKSIBEL

TRENER 2

Les hva tre tidligere 
deltakere sier om kurset på 
siste side!

Jenter/kvinner 
oppfordres til å 
søke!



Ta fleksibel Trener 2 utdanning – 2018

Norges Golfforbund i samarbeid med Høgskolen Innlandet (tidligere Høgskolen 

Hedmark) og fire andre særforbund - Norges Skiforbund, Norges volleyball 

forbund, Norges bandyforbund og Norges Svømmeforbund - har gått 

sammen om et unikt tilbud der det beste fra trenerutdanningen og høgskolen 

er samlet for å utvikle deg til en best mulig trener innen din idrett.

Kurset er bygd opp rundt tre samlinger + 75 timer praksis i egen klubb.

Samlinger: Samling 1 – 5..-6. Mai, Terningen Arena, Elverum

Samling 2 – 9.-10.  juni, Østlandet/Oslo området

Samling 3 – 22.- 23. september, Terningen Arena, Elverum

Målgruppe: - Godkjente Trener 1 som ønsker påfyll og økt     

golfkompetanse.

- Trenere for ungdom 12-19 år.

- Trenere for voksne som akkurat er kommet over

nybegynnerstadiet. 

- Trenere som ønsker å kvalifisere til å bistå klubbens pro

med større oppgaver.

Studiet gir: - Trenerkompetanse på Trener 2-nivå i trenerløypen.

- Muligheter for 10 studiepoeng.

- Vil være interessant for trenere som ønsker å ta høyere

utdanning. Studiet kan inngå i sammensetning av en

såkalt fri bachelor.

Gjennomføring: 

Studiet gjennomføres i bolker med fellesidrettslig og 

idrettsspesifikk undervisning.  

Ansvarlig: Høgskolen Innlandet og NGF.

Kursavgift: Pris kr. 7500,-

Opphold: Reise og opphold bekostes av den enkelte/klubben.  

Påmelding: Høgskolen Innlandet direkte – se link nede til høyre.

Påmeldingsfrist: 1. april 2018.

Spørsmål: Rettes til Svein Erik Hansen, tlf. 918 09 531 eller 

direkte til Høgskolen Innlandet. 

Faglig kontakt Høgskolen: 

Jannicke Pettersen, jannicke.pettersen@inn.no

Opptak og søking høgskolen: 

Ida Solheim Tveiten, ida.tveiten@inn.no

Mer informasjon om kurset, studiet og påmelding:

https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-2

Bli med da vel!

Ta steget og nå et nytt nivå på din golfkunnskap!

NB! 

PÅMELDING SKAL DIREKTE TIL 

HØGSKOLEN!

PÅMELDINGSFRIST 1. APRIL

FOR MERE INFORMASJON OG 

PÅMELDING: 

Klikk her:

Trener 2 2018
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Les hva tre tidligere deltakere sier om Fleksibel Trener 2 : 

T2 har gitt meg nødvendig kunnskap til å bli trygg i trenerrollen i min 
klubb. Jeg har fått godt innblikk i de geometriske forholdene i det som 
skaper et godt golfslag. Denne forståelsen har jeg med meg på 
treningene.  
Viktigheten av å være trygg på GOBBS og ha en videre forståelse av 
trenerfilosofien til golfforbundet er blitt nødvendige verktøy for min 
trenerrolle nå. Jeg har utviklet meg som golfer og trener. 
T2 er et flott tilbud til den som vil bli en bedre trener. 
Anbefales på det sterkeste. 
Lykke til. 
Mvh. Kai Kalve, Mjøsen Golfklubb

For meg har Trener-2 utdanningen bidratt til veldig mye positivt i livet 
mitt.
Jeg har fått muligheten til å videreutvikle mitt eget spill i tillegg til at  

jeg også har lært meg om å coache og planlegge treningen for alle 
medlemmene i klubben.
Å få være en trener ressurs i Drøbak Golfklubb, hjelpe medlemmene 

til å føle seg trygge på banen og utvikle spillet sitt, gir meg så utrolig 
mye.
Gleden og jubelen i luften når mestringsfølelsen er til stede er en 

fantastisk gave du får som trener ressurs. 
Det er veldig sosialt og jeg har blitt bedre kjent med klubben og jeg 

har fått mange nye golfvenner.
Får du muligheten til å bli med på denne reisen - bare gjør det!

Mvh. Jessica Berngrim Løland for DRØBAK GOLFKLUBB

"Har du lyst til å øke din kunnskap om golf, coaching og ta neste steg i 
trenerløypa, anbefaler jeg Trener 2 på det varmeste. Utdannelsen gir 
økt kunnskap om sving og svingteknikk, samt forståelse for mange 
viktige områder for å jobbe med å utvikle golfspillere. Kurset er 
profesjonelt bygd opp sammen med Høgskolen på Elverum, og har 
motiverte og dedikerte forelesere. I tillegg vil du knytte kontakter med 
andre elever innen både golf og andre idretter".

Kim Røtnes Jensen, Sportslig koordinator Haga GK og Performance
Coach EDGE Performance


