VIL DU VÆRE MED PÅ Å FORME FREMTIDENS GOLF-NORGE?
Høsten 2013 lanserte Norges Golfforbund og PGA of Norway en helt
unik bachelorutdanning på Høgskolen i Hedmark. 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 nytte av den unike kompetansen som PGA og Norges Golfforbund har opparbeidet seg igjennom
mange år.

FASILITETER
Terningen Arena på Campus Elverum sto ferdig
i januar 2011 og tilbyr et toppmoderne anlegg
som gjør det enklere å oppnå målene dine. Selve
golfspillet skjer på flotte gressmatter på Elverum Golfklubb som ligger rett i nærheten.
PRAKTISK INFORMASJON
• Studiet krever generell studiekompetanse
eller realkompetanse.
• Studiet er en del av Høgskolen i Hedmarks
bachelorprogram i idrett med spesialisering i
trenerrollen, med golf som fordypningsidrett.
• Studiet er et fulltidsstudium som gir 180
studiepoeng, fordelt på tre år.

• Norges Golfforbund og PGA of Norway er
ansvarlige for å levere den golfspesifikke delen
av studiet som er cirka 1/3 av utdannelsen.
• Studiet kvalifiserer til lån og stipend fra Statens Lånekasse.
• Godkjent eksamen kvalifiserer til en bachelorgrad fra høgskolen i Hedmark og en trener-3-godkjenning fra Norges Golfforbund/
Norges Idrettsforbund.
Søknad sendes via samordnet opptak.
Søknadsfrist er 15. april.

PGA CLUBPROFESSIONAL-TITTEL FRA PGA OF NORWAY
I tillegg til en bachelorgrad og en trener- For å få tittelen må du oppfylle følgende krav:
3godkjenning, kan du få en internasjonal • Utføre en utvidet trenerpraksis på minimum
PGA Clubprofessional-tittel fra PGA of
300 timer på ett år i en golfklubb. NGF og
PGA tilrettelegger praksisen der det åpnes
Norway. Som sertifisert PGA Clubprofessional
for at studenten kan ha en inntjening i somåpner du opp muligheter for å jobbe som golfmermånedene.
trener også utenfor Norge. PGA-tittelen gir
deg i tillegg tilgang til videreutdanning innenfor PGAs eget utdanningssystem og retten til
å benytte deg av PGAs medlemsfordeler.

• Oppfylle ferdighetskrav som spiller ved å
spille til maks 15 slag over banens par i en
NGF-/PGA-godkjent turnering over 36 hull.
• Oppfylle spesifikke trenerferdighetskrav
satt av PGA of Europe.
• Være trygg i trenerrollen og kunne demonstrere golfteknikk for fremtidige elever.

VISJON
Studiet skal være norsk idretts beste
trenerutdanning.

Bli med på å utvikle fremtidens golfidrett i
Norge og Skandinavia
Denne bachelorutdanningen er med på å sette en ny standard
for golfidretten i Norge. Utdannelsen skal skape en ny generasjon
golftrenere med solide akademiske og praktiske røtter i tillegg
til å utvikle studenten som menneske, golfspiller, trener og leder.

MÅL
Vårt mål er å utvikle trenere som kan
skape golfglede på alle nivåer, og i
tillegg bidra til å løfte frem Norges nye
golfprofiler.
HVEM ER VI PÅ JAKT ETTER?
Vi ønsker deg som har en stor lidenskap
for golf, og som ønsker å jobbe for å ta

idretten til neste nivå sammen med
Norges Golfforbund og PGA of Norway.
SPØRSMÅL?
Mer informasjon om studiet finner du her:
www.golfforbundet.no/klubb/
utdanning/golftrenerutdanning
Du kan også ta direkte kontakt
med Norges Golfforbund:
Tlf:
21 02 91 50
E-post: post@golfforbundet.no

Nå er vi på jakt etter et nytt årskull. Er du den vi søker?
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