
UNGDOMSDRIVEN 2023

NGF INVITERER TIL  
UNGDOMS• 
DRIVEN 2023 

 
Trener 1 golf + «Lederkurs  

for ungdom»

FOR UNGDOM
I ALDEREN  
15-19 ÅR!

 Redusert kursavgift  
– gutter får også mulighet for  

å søke refusjon tilsvarende  
som i Jenteprosjektet!

 FOR MER INFO,  
SE SIDE 3SØKNADS- 

FRIST  
12. MARS



Norsk golf trenger ungdom som trenere 
og ledere – som all annen idrett!
 UNGDOMSDRIVEN 2023  er et av NGFs satsingsområder og utviklings- 
program for å engasjere ungdom i alderen 15–19 år til en trener og leder-
funksjon i klubb. Utviklingsprogrammet består av tre helgesamlinger, to 
samlinger regionalt og en samling sentralt + praksis i egen klubb. 

Programmet er satt sammen av Trener 1 og «Lederkurs for ungdom».  
Kurset skal forberede deltakerne på trener- og lederverv i ulike deler  
av klubb og organisasjonsarbeid. Utviklingsprogrammet for ungdom er 
unikt i golf og norsk idrett for øvrig. 

TID OG STED: 
Samling 2 gjennomføres Hafjell Golf, 3.–5 juli. (felles buss tur/retur Oslo).
(NGF dekker overnatting samling Hafjell)

GJENNOMFØRINGSPLAN:
Fana GK: Samling 1: 14.–16. april Samling 3: 26.–27. august

Utsikten GK: Samling 1: 21.–23. april Samling 3: 9.–10. sept

Losby GK: Samling 1: 12.–14. mai Samling 3: 2.–3. sept

Grenland GK Samling 1: 19.–21. mai Samling 3: 30. sept – 1. okt

Asker GK Samling 1: 26.–28. mai Samling 3: 16.–17. sept

Stjørdal GK Samling 1: 2.–4. juni Samling 3: 30. sept – 1. okt

Hafjell GK Samling 2: 3.–5. juli

DELTAKERE 
Ungdom i alderen 15-19 år. Ungdom anbefales å søke Ungdomsdriven  
(T1 + Lederkurs for ungdom) istedenfor kun Trener 1. Maks 25 deltakere 
– førstemann til mølla gjelder.

KURSAVGIFT 
Kr. 4500,-  pr deltaker. Prisen inkluderer undervisning, kursmateriell og 
lunsj. Kost og losji dekkes av den enkelt deltaker/klubb for samling 1 og 3. 

Samling 2: NGF dekker overnatting på Nermo hotell 3-5. juli ink frokost, 
lunsj og middag. Samt felles busstransport tur/retur Oslo–Hafjell.

ANSVARLIG/SPØRSMÅL: 
Norges Golfforbund v/Svein Erik Hansen: 
svein.erik.hansen@golfforbundet.no / 918 09 531 

 PROGRAM: 
65 timer undervisning med kurs- 
lærer, fordelt tre samlinger og 45 
timer praksis i egen klubb. I tillegg 
kommer e-læringsmoduler, samt en 
liten avsluttende kunnskapsprøve.

 AUTORISASJON: 
Tilfredsstille de kunnskaps- og  
kompetansekrav som er satt og 
ha deltatt på minimum 80 % av  
undervisningen.

All påmelding må  
skje gjennom klubb! 

FÅ MED UNGDOM 
FRA DIN KLUBB!

 KLIKK HER  
FOR  

PÅMELDING! 

Er du ungdom i alderen 15-19 år? Ønsker du en tjuvstart på en spennende Leder- og trenerutdanning? 
Ønsker du at klubben din skal bli et enda bedre sted å være for barn, ungdom og voksne? Ønsker du  
å utvikle egen golf? 

FRIST FOR PÅMELDING: 
Søndag 12. mars 2023 

NGF benytter Check-in for på- 
melding, Påmeldingen er bindende 

og registrert ved betaling. 

Gjør klar informasjon om kontakt- 
person og deltaker/e (deltaker  
med fødselsdato) før du starter 

påmelding. 

https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-utdanning/trenerutdanning/trener-1a/pamelding-trener-1-og-ungdomsdriven-2023


UNGDOMSDRIVEN 2023:
Golf-Norge trenger flere og bedre trenere og ledere på alle nivåer! Ungdom er en naturlig ressurs, 
ikke bare for at de er ungdom, men for at de besitter en kunnskap og kompetanse som norsk golf 
har behov for – selvfølgelig for å kunne bistå sin egen aldersgruppe og de yngre, men også klubbens 
øvrige medlemmer generelt! 

Vi vet at det finnes mange ungdommer som både vil, kan og våger hvis det blir lagt til rette for dette. 

Ungdomsdriven er et utviklingsprogram som har som mål å gi ungdom muligheten til å 
delta samt synliggjøre ungdom som ressurs!

Ungdom i alderen 15-19 år oppfordres sterkt til å søke. Redusert kurs- 
avgift, gutter får også muligheter for å søke refusjon tilsvarende  
som i JENTEPROSJEKTET!  KLIKK HER FOR Å LESE MER! 

 
Ungdomsdriven skal gi deltakerne relevant kompetanse til å delta aktivt der beslutningene tas i de ulike 
organisasjonsleddene, samt bidra i klubbens aktivitetstilbud som leder og Trener 1 ressurs.
 
UTVIKLINGSPROGRAMMET ER DELT INN I FIRE HOVEDOMRÅDER:

 Grunnleggende idrettsfaglig kompetanse.
 Grunnleggende pedagogisk kompetanse.
 Grunnleggende organisatorisk kompetanse.
 Gjennomføring/praksis i egen klubb.

 
45 TIMER PRAKSIS I EGEN KLUBB 
Deltakeren skal blant annet planlegge og gjennomføre rekrutteringstiltaket stjernejakt i egen klubb, bidra i 
klubbtreningen, golf for barn, skolebesøk og initiere til ”triksekonkurranse” blant klubbens ungdommer.  

NB! Innen en deltaker meldes på, anbefaler vi sterkt  at følgende er avklart mellom klubb, pro og deltaker:
 Muligheten for å gjennomføre de obligatoriske 45 timers praksis på egen klubb
 At deltaker er gjort kjent med arbeidskravene og forventninger for å få bestått
 At man har mulighet til å være med på alle samlingene og datoer er lagt inn i kalenderen 
 At deltakeren får mulighet til å være med i Golfens ungdomsnettverk som er under etablering 
 At klubb og hovedtrener må ta ansvar for at ungdommen får relevante oppgaver både i praksisperioden   

 og når kurset er gjennomført.
 

 VELKOMMEN MED PÅMELDING! 

 UNGDOMMENE FÅR: 
 Autorisert trener 1 Golf
 Lederkurs for ungdom
 Praksis i egen klubb (45 timer)
 Trener/Ledelserskolering
 Prosjekt- og praksiserfaring som 

 trener og leder
 Bli en del av NGFs kommende  

 Ungdomsnettverk 

 KLUBBEN FÅR:  
 Ungdom som ressurs i klubben
 Flere trenere og ressurspersoner
 Mer aktivitet gjennom praksis på  

 rekruttering og ivaretakelse
 Bistand til klubbtreninger, Golfkarusellen,  

 NXT LVL jr, golf for barn,  Stjernejakt,  
 Familiedager,  golfcamp og Golfmerkene,  
 for å nevne noen sentrale aktiviteter

https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-utdanning/trenerutdanning/trener-1a/pamelding-trener-1-og-ungdomsdriven-2023
https://www.golfforbundet.no/klubb/utdanning/kurstilbud-og-utdanning/trenerutdanning/ungdomsdriven1

