FLEKSIBEL
TRENER 2

NGF i samarbeid med Høgskolen Innlandet og 5 særforbund!

Jenter/kvinner har mulighet til
å søke refusjon tilsvarende
deltakeravgift – se kriterier!
https://www.golfforbundet.no
/klubb/aktivitet/kvinnegolf/

Er du Trener 1, trives i
trenerrollen og ønsker
mere kompetanse?
Meld deg på det
fleksible Trener 2
kurset nå!

« dette har vært veldig moro, lærerikt
og gjør meg bedre rustet til treningene
mine hjemme i egen klubb!»
Tilbakemelding fra tidligere deltager!

Fleksibel Trener 2

2020
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!

Ta fleksibel Trener 2 utdanning – 2020
Norges Golfforbund i samarbeid med Høgskolen Innlandet (tidligere Høgskolen
Hedmark) og fem andre særforbund - Norges Skiforbund, Norges
Volleyballforbund, Norges Bandyforbund, Norges Friidrettsforbund 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 – 25.-26. april, Terningen Arena, Elverum
Samling 2 – 8.- 10 mai. Østlandet – Bærum GK
Samling 3 – 26.-27. 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, eller ordinært kurs.
- 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,- + semesteravgift

Opphold:

Reise og opphold bekostes av den enkelte/klubben.

Påmelding:

Høgskolen Innlandet direkte – se link nede til høyre.

NB!

Påmeldingsfrist: 15.februar 2020.

PÅMELDING SKAL DIREKTE TIL

Spørsmål:

HØGSKOLEN!

Rettes til Svein Erik Hansen, tlf. 918 09 531 eller
direkte til Høgskolen Innlandet.
Faglig kontakt Høgskolen:
Ingvild Riise Midtun ingvild.midtun@inn.no
Opptak og søking høgskolen:
Trude Andersen trude.andersen@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!

PÅMELDINGSFRIST 15. Februar

FOR MERE INFORMASJON OG
PÅMELDING:
Klikk her:
SØK Trener 2 2020

