
 TRENER 1 
Trener 1 er første nivå i trenerløypa.  
Fokus er på innlæring og deltakelse. 
Trener 1 er starten for alle som ønsker  
å påbegynne en trenerutdanning:

HOVEDMÅL:
à Ivareta utøverens behov i et sosialt,  
 spennende og trygt miljø.
à Utvikle utøverens fysiske, psykiske  
 og sosiale egenskaper
à Gi en innlæring av grunnleggende  
 tekniske ferdigheter 
Trener for:
Nybegynnere generelt, ekstra fokus  
på barn og ungdom 
Eksempel på aktivitet:
• Barn og golf
• Bistå hovedtrener (PGA pro) med  
 nybegynneropplæring
• Bistå klubbtrening for høy hcp’ere
• Bidra på VTG kurs
• Fadderrunder etc

 TRENER 2 
HOVEDMÅL:
à Vareta utøverens behov i et sosialt,  
 spennende og trygt miljø
à Ha en helhetlig forståelse av trenings- 
 prosessen

Trener for:
Ungdom og viderekommende i sam- 
arbeid med hovedtrener (PGA pro) 
Eksempel på aktivitet:
• Juniortrening
• Medlemstrening
• Bidra i Juniorkomité
• Bidra på VTG kurs

 TRENER 3 / PGA COACH 
HOVEDMÅL:  
à Være i stand til å analysere, reflektere  
 og benytte praksis og benytte praksis  
 og teori som er relevant for optimal  
 prestasjonsutvikling for morgendagens  
 toppidrettsutøvere. 
Trener for:
Barn, ungdom og voksne – alle nivåer 
Eksempel på aktivitet:
• Barn og golf
• Juniortreninger
• Gjennomføre nybegynneropplæring
• Holde klubbtrening for klubbens  
 medlemmer
• Gjennomføre på VTG kurs
• Leksjoner, individ og gruppe

Utdanningen legger til rette for 
å utvikle de beste golftrenerne 
i landet. Kunnskapen du trenger 
for å bokstavelig talt spille 
andre gode skapes igjennom 
konsentrasjon og fokus, både  
på og utenfor banen. Du vil dra 
nyt-te av den unike kompe- 
tansen som PGA of Norway 
(PGA) og Norges Golfforbund 
(NGF) har opparbeidet seg  
igjennom mange år.

Gjennom rammeverkene til 
Norges Idrettsforbund (NIF) og 
Confederation of Professional 

Golf (CPG) har NGF og PGA  
revidert trenerutdanningen 
med virkning fra 2021. 

Denne brosjyren gir deg en kort 
innføring hvordan du kan bli en 
PGA-sertifisert golftrener.  

 GOLF NORGE TRENGER FLERE OG BEDRE TRENERE PÅ  
 ALLE NIVÅ! VIL DU VÆRE MED Å FORME 

 FREMTIDENS GOLF-NORGE? 

BLI GOLF- 
TRENER!    

 FOR MER INFO:  



 NGF OG PGA HAR LAGT TIL RETTE FOR AT DET SKAL FINNES FLERE VEIER Å GÅ 
OM MAN ØNSKER Å BLI GOLFTRENER: 

TRENER 3 / PGA COACH

TRENER 2

TRENER 1

TRENERATTESTEN

PGA PROFESSIONAL PGA COACH

Bachelor i idrett  
– spesialisering i 
trenerrrollen på 
INN (Høgskolen 

i innlandet)

Samfunnet har behov for idrettsledere og 
trenere med god kompetanse på trening og 
tilrettelegging av idrett for mennesker i alle 
aldre. Fullført treårig studium gir rett til tit-
telen Bachelor i idrett – spesialisering i 
trenerrollen, og kvalifiserer blant annet for 
oppgaver som:

Trener på ulike alders- og prestasjonsnivå i 
idretten
Det er også mulig å arbeide som:
Trenerutvikler eller trenerveileder

 Idrettskonsulent
 Idrettspedagog

Koordinator, trener og sportssjef på pro-
gramfag idrett/skoler med toppidrettsfag
Koordinator og veileder i Norges idrettsfor-
bund og olympiske og paraolympiske komité 
og særforbundene
Sportslig og daglig leder

Med påfølgende praktisk-pedagogisk utdan-
ning (PPU) kvalifiserer studiet for arbeid som 
kroppsøvings- og idrettslærer.

Fullført og bestått studium kan gi grunnlag 
for opptak til masterstudier ved Høgskolen 
i Innlandet, og masterstudier i idrettsviten-
skap ved andre institusjoner i inn- og utland. 
Ved Høgskolen i Innlandet kan du fortsette 
på master i folkehelsevitenskap, master i 
idrettsfysiologi og master i kroppsøving og 
idrettsfag. Den organiserte idretten har behov 
for kvalifiserte trenere som kan skape grun-
nlag for aktive liv. 

Samtidig er det et ønske om stadig fornyelse 
og utvikling av prestasjoner i toppidretten.
Første studieår gir deg grunnleggende prak-
tisk og teoretisk kunnskap innen idrett. I andre 
og tredje studieår fordyper du deg innen en 
valgt idrett. Du får dermed praksis som trener i 
din idrett gjennom tre år.

Studiet vil også være tilgjengelig som desen-
tralisert der man tar det samlingsbasert over 
fire år. Studiet gir 180 studiepoeng

Søknad sendes via samordnet opptak. 
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Utdanningen er rettet mot deg som har spesifikk inte- 
resse for idrett og som ønsker å jobbe med læring 
og prestasjonsutvikling hos enkeltindivider og/eller 
grupper i idretten.

Studiet byr på stor variasjon i fagsammensetning, 
med tett kobling mellom teori og praksis.

Med en bachelor , spesialisering i trenerrollen vil du 
få stor dybde og spesialisering innen pedagogikk, 
psykologi, trening og ernæringslære, idrettssosiologi, 
anatomi, fysiologi, biomekanisk, organisering, ledelse 
og folkehelse.

 INN BACHELOR: 

Gjennom trenerløypa til NIF starter alle på samme nivå og du velger selv hvor langt de vil ta 
utdanningen:

Fullført Trener 3 gir tittel/status PGA Coach

Bachelor i idrett – spesialisering i trenerrollen på INN og 
fullført Trener 3 gir tittel/status: PGA Professional

Forskjellen: Med å dele opp i to PGA kategorier gir vi muligheten til de som ønsker å fordype 
seg i trenerrollen gjennom bacheloren spesialisering i trenerrollen via INN og i tillegg ta den 
samlingsbaserte trenerutdanningen i Norsk golf; Trener 1 til og med Trener 3 ende opp med  
en PGA Professional tittel: De som ikke har mulighet eller ønske om ta denne bachelorgraden 
kan gjennomføre Trener 1, Trener 2 og Trener 3 – og på denne måten få en PGA Coach tittel. 

Uansett hvilken vei du går skal du med stolthet bære Trener 3 og PGA- tittelen. 

 SPESIALISERING  
 I TRENERROLLEN 


