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Gjør ferdig din trener 1 utdannelse! 
 

Oppfølgingstilbud til dere  

som ikke er registrert med fullført Trener 1  

eller Ungdomsdriven 
 

Ved en gjennomgang av tidligere Trener 1 kandidater og Ungdomsdriven ser vi at enkelte tidligere Trener 1 

kandidater av ulike årsaker kun har små mangler, eller mangler kun siste samling for å få fullført Trener 1. 

Uavhengig av årsaker ønsker NGF at flest mulig får fullført sin påbegynte skolering, og uavhengig av 

årsaker sender vi derfor ut et tilbud til dere alle som står registrert som ikke fullført Trener 1.  

Ønsker du å fullføre ditt Trener 1 kurs og bli autorisert Trener 1 nå i høst 2018?  
 

Kravet for godkjent Trener 1 er: 
 

• Deltatt på samling 1 og 2, minimum 80 % av undervisningen.  

• 45 timers praksis i egen klubb. 

• Tre E-læringsmoduler; Aldersrelatert trening, Trenerrollen og Barneidrettens verdigrunnlag. 

• Avsluttende kunnskapsprøve.  
 

Er du en av de som mangler noe av dette for å få fullført Trener 1 kurset, ta kontakt snarest.  

Nå er det mulighet! 
 

Frist for tilbakemelding/påmelding er fredag 31. August 2018. 
 

For dere som mangler samling 2 (samling 3 Ungdomsdriven) er det følgende muligheter 2018: 
 

Tid og sted: 

Onsøy Golfklubb   07.- 09. september (Trener 1 og Ungdomsdriven) 

Drøbak Golfklubb   21.-23 september 

Grenland Golfklubb  28.-30. september 

Hvam Golfklubb  28.-30. september    
   

  Kurshelgen vil starte fredag kl. 10:00 og avsluttes søndag kl. 16:00.  
 

Trener 1 autorisasjon: 

 45 timer undervisning med kurslærer og 45 timer praksis i egen klubb med tett relasjon til PGA- 

utdannet trener. I tillegg kommer tre e-læringsmoduler; Aldersrelatert trening, Trenerrollen og 

Barneidrettens verdigrunnlag, samt avsluttende kunnskapsprøve. 
 

Autorisasjon:  Tilfredsstille de kunnskaps- og kompetansekrav som er satt, og deltatt på minimum 80 % av 

undervisningen.  

    

Ansvarlig:  Norges Golfforbund v/Svein Erik Hansen. 
 

Kursavgift:  Deltakelse på samling 2 er kr. 1550,-. Prisen inkluderer undervisning, lunsj og materiell for 

samlingen. Det er kun selve samling 2 som har kursavgift, resten er gratis å fullføre! 
 

Spørsmål:  Eventuelle spørsmål rettes til Svein Erik Hansen, tlf. 91809531.  

 Svein.erik.hansen@golfforbundet.no  
 

Påmelding:  Til NGF på vedlagte link:   

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GAD1E9VYC19P  

mailto:Svein.erik.hansen@golfforbundet.no
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=GAD1E9VYC19P
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Trener 1 
 

 
Trener 1 er første nivå i TRENERLØYPA. Trener 1 er starten for alle som ønsker å påbegynne en trenerutdanning 

og bli frivillig trener i klubben. Målgruppe for Trener 1 er nybegynnere på barne-, ungdoms- og voksennivå. På 

Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter. 

 

NB: All påmelding må skje gjennom klubb. 

 

Grunnleggende idrettsfaglig kompetanse  

 

• Ha kunnskap om treningsplanlegging. 

• Forstå, forklare og vise de grunnleggende ferdighetene i golf, GOBBS. 

• Kunne bruke metodisk progresjon av grunnleggende ferdigheter, NXT LVL (treningskortene). 

• Ha forståelse for praktiske konsekvenser av menneskets vekst og utvikling. 

• Ha kunnskap om funksjonell anatomi, fysiologi og biomekanikk relatert til golf. 

• Kunne ivareta sikkerhet under trening og kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging av 

idrettsskader. 

 

 

Grunnleggende pedagogisk kompetanse 

 

• Være et godt forbilde og skape trygghet og trivsel for utøverne. 

• Bli kjent med coaching som strategi. 

• Være i stand til å gi konstruktiv veiledning til utøverne. 

• Kunne kommunisere med forskjellige målgrupper. 

• Kunne tilpasse øvelser for forskjellige målgrupper. 

• Være i stand til å anvende grunnleggende pedagogiske prinsipper. 

• Kunne lage mål og handlingsplaner. 

• Kunne vurdere egen trenerrolle med hjelp av X-modellen. 

 

 

Grunnleggende organisatorisk kompetanse  

 

• Ha kjennskap til organisasjonsleddene i norsk idrett.  

• Kjenne idrettens viktigste retningslinjer. 

• Kjenne idrettens verdigrunnlag. 

• Følge opp idrettens barnerettigheter og bestemmelser. 

• Kjenne golfens strukturer. 

• Kjenne NGFs virksomhetsplan. 

• Være klar over ansvaret som trener i forhold til klubb, utøvere, andre trenere og foreldre.  


