
Har din klubb tilstrekkelig og riktig 

trenerkompetanse til deres 

aktivitetstilbud?

Hvordan er det i din klubb? Har du funnet nye kandidater eller har 

du nåværende trenere som trenger påfyll og ny kompetanse, 

motivasjon, eller ønsker å ta det neste steget for nye oppgaver?

Riktig kompetanse og tilpasset nivå er avgjørende for at klubbens 

medlemmer og Treneren skal bli værende over tid!

Finn deres nye kandidater og 

sjekk med deres nåværende Trenere i dag!

Finn nye kandidater, men sørg også for påfyll

og videreutvikling av de du allerede har!

Behov for flere 

Trenere?

Trenerutdanning
For økt aktivitet og bedre 
ivaretakelse av klubbens 

medlemmer!
Finn dine nye trenerkandidater for 

2019 allerede nå!
Innbydelsen kommer snart!

-

Det oppfordres sterkt til å finne ungdom og 
jenter /kvinner! Norsk golf har et stort behov 
for flere ungdommer og kvinner trenere!!



Trenerutdanning 
For å nå norsk golfs mål om å få flere og bedre spillere i sunne 

klubber, trenger vi flere og bedre trenere på alle nivåer. I 

fremtidens golfklubb arbeider profesjonell og frivillig hånd i 

hånd. Pro`en kan ikke lenger være alene for å dekke all 

aktivitet og behov for ivaretakelse av klubbens medlemmer, 

spesielt barn og unge. Proen trenger flere hender, og her som 

i all annen idrett, er det frivillige trenerkorpset viktig!

Er din klubb aktuell som 

kurssted eller har noen 

spørsmål, ta kontakt:

Norges Golfforbund 

v/Svein Erik Hansen

svein.erik.hansen@golfforbundet.no

Tlf. 918 09 531

I SØKEN ETTER NYE 

RESSURSPERSONER, 

TENK IGJENNOM :
Er dette en person du har tro på 

vil treffe målgruppen de er tiltenkt?

De trenger ikke kunne alt, kursene  

er jo for å gi ny kunnskap og 

bekreftelser.

- Har personen tid og lyst til å 

bruke tid på dette, nå og i tiden 

fremover?

- Er forventninger til 

praksisperiode og det som skal 

skje deretter avklart?

- Er det samstemthet mellom 

pro/klubb/Trener om at han/hun er 

den rette personen til de rette 

aktivitetene?

Klubben og hovedtreneren må ta 

ansvar for at Treneren blir brukt og 

får sin praksis i klubben i løpet av 

sesongen.

Frivillighet er ikke gratis, og krever 

både oppfølging og ivaretakelse.

Kandidatene er ofte nærmere enn du 

tror og leter, gjerne rett foran deg!

Trener 1

Trener for :

Nybegynnere generelt, 

ekstra fokus barn og unge

Øvelsesbasert trening

GOBBS

Eksempel aktivitet:

- Barn og golf

- Bistå pro med 

nybegynner-

opplæring

- Bistå klubbtrening 

for høy hcp’ere

- Bidra på VTG

- Fadderrunder etc.

Ungdomsdriven 

Trener for :

Som på trener 1,

Nybegynnere, høy hcp`re

, Barn, ungdom og voksne 

Ungdomsdriven har tettere 

oppfølging på organisering, 

gjennomføring og øvelsesbasert 

aktivitet. men i tillegg har disse 

en også lederskolering 

«Lederkurs for ungdom». 

Eksempler aktivitet:

- Som trener 1 men i 

tillegg:

- Organisasjons-

arbeid, ledelse, 

styre- og 

komitearbeid

- NGF konsepter 

som for eksempel 

Narvesen MiniCup 

og NXT LVL.

Trener 2

Trener for:

Ungdom og 

viderekommende i tett 

samarbeid med pro

Eksempel aktivitet:

- Juniortrening

- Medlemstrening

- Bidra i Jr-komite

- Bidra på VTG

Trener 3

Trener 3:

Som trener 1 og 2 og i 

tillegg utøvere på vei til, 

eller på elitenivå

Eksempel aktivitet:

- Lav Hcp`ere

/elitegruppe

- Treningsveileder

- Helhetscoach

- Assistent for Pro

- Lede komitearbeid

Pro - utdannelse/ 

Bachelor idrett -

3-årig høgskole-

utdanning

Trener/leder for: 

Utvikler og oppfølger av 

alle spillere, frivillige 

trenere og golfklubb.

Eksempel aktivitet:

- Helhetlig golfidrett og 

utvikling av 

golfsporten.

NB! Husk å svare på behovskartleggingen 
for 2019, som sendes ut til alle klubber 

primo desember. Danner hovedgrunnlag 
for kursoppsett 2019!
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