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TEAM NORWAY FUTURE CAMP 

Med Future Camp ønsker Team Norway å 
skape en arena hvor idrettsglede og nys- 
gjerrighet skal ligge til grunn for utvikling 
av utøverens evner både som golfspiller  
og menneske. 

Future Camp er det første trinnet i Team 
Norway sin spillerutviklingstrapp. 

Spillerutvikling handler om å gjøre utøveren 
til den beste mulige versjonen av seg selv. 
Å bli den beste versjonen av seg selv krever 
langsiktig og målrettet arbeid med høy 
kvalitet over lang tid. 

På Future Camp vil du som utøver få mer 
innsikt i hva det innebærer å jobbe både 
langsiktig, målrettet og med høy kvalitet. 
Du vil bli guidet inn i Team Norway sine 
fem utviklingsprosesser. På Future Camp 
vil også Future Camp-coachene jobbe 
sammen med klubbtrenere og foreldre for 
å sikre et godt utviklingsmiljø rundt utøv-
eren både under campdagene, men også 
i hjemmemiljøet. 

Til Future Camp kommer spillere fra hele 
landet i aldersgruppen 13-15 år (født 2008- 
2010), som har store drømmer.

Er du en spiller som har høy motivasjon og 
stort driv til å gjøre jobben som kreves for  
å utvikle deg videre og nå ditt potensial,  
da er Future Camp noe for deg! Les videre 
og ta kontakt med din trener eller junior- 
ansvarlig på klubben! 



MÅLET MED FUTURE CAMP? 
• Inspirere og motivere ungdommen til å ville spille og trene mere golf.
• Skape en arena for relasjonsbygging mellom utøverne.
• Gi/øke kunnskapen til utøverne om hva som er viktig for deres egen utvikling.
• Skape gode trenings- og utviklingsarenaer i utøverens nærmiljø (region).

HVA SKJER I 2023?
Etter et veldig bra 2022 for Future Camp med mye og god feedback gjør vi følgende 
tiltak til 2023 sesongen:
• Vi fortsetter med vår samarbeidspartner MOT Norge for å sette fokus på ungdom-

mers robusthet.
 –  Vi innleder et nytt samarbeid med Leading Edge som vil hjelpe oss at øke fokuset  

 på den «mentale prosessen».
• Vi deler samlingene i «Regionale», «Nasjonale» og «webinarer».
• De nasjonale samlingene blir arrangert i forbindelse med Srixon Tour-Future Camp (U-15).
• De regionale samlingene blir arrangert i (starten?)- og slutten av utesesongen.
• Vi fortsetter å sette fokus på foreldre i 2023 og vil ha et eget program for dem.

NÅR, HVOR OG HVA SKJER PÅ SAMLINGENE?

Dato Samling Sted Region/Nasjonalt Tema

29.mars 1 Teams Digitalt Intro og info fra TN

Uke 18 2 Webinar Digitalt (Leading Edge) «I hodet på en mester»

12-13.mai 3 Bjaavann GK Nasjonalt Turnering og utvikling (MOT)

22-23.juni 4 Bærum GK Nasjonalt (Ungdoms-
mesterskapet) Forberedelser og turnering

Uke 35 5 Webinar Digitalt (Leading Edge) «Strategier for å  
håndtere motgang»

9-10.sept 6 Romerike GK Nasjonalt Utvikling (MOT-pris,  
hemmelig gjest)

Uke 39/40/41 7 I 6 regioner Regionalt Utvikling og evaluering



HVA SKJER PÅ DE REGIONALE SAMLINGENE?
De regionale samlingene vil bli arrangert i 6 regioner, inndelingen av regionene er den 
samme som for Narvesen Tour. èKlikk her for å lese mer om Narvesen Tour.

Informasjon og program for spillere og foreldre kommer senere.

HVA SKJER PÅ DE NASJONALE SAMLINGENE?
De nasjonale samlingene skjer i forbindelse med Srixon Tour-Future Camp (U15). 
èKlikk her for å lese mer om Srixon Tour.

Srixon Tour-Future Camp har et maks deltakerantall på 84 utøvere og spilles over to 
dager. Viktig at notere seg at man må melde seg på til disse turneringene separat. 
Future Camp er et tilbud som vil ta plass etter avsluttet runde på turneringen.

På Srixon Tour-Future Camp samlingene vil Future Camp bruke ettermiddagen (frem  
til ca kl 18) på den første turneringsdagen til sin aktivitet med utøverne.

Det vil også bli lagt opp til øvelser som gjennomføres på individuell basis (frivillig)  
dagen før turnering.

For utøvere som er tatt ut til Future Camp 2023, men som ikke kvalifiserer seg eller  
ikke er til stede på en eller flere av Srixon Tour turneringene, vil det bli holdt en digital  
gjennomgang av innholdet til campen med presentasjoner og øvelser på formiddagen  
av første turneringsdag.

HVEM HAR LOV TIL Å DELTA?
Det er utøverens klubb som står for uttak og påmelding til Future Camp. Team Norway 
oppfordrer klubbene til å gjøre en grundig vurdering av hvem man melder på, ut ifra 
kriterier som fremgår nedenfor. NB! Flertallet av kriterier må være oppfylt. Team Norway 
kommer deretter til å gjøre en helhetsvurdering av hvem som får plass på Future Camp. 

Denne vurderingen handler blant annet om å skape best mulig balanse mellom antall 
jenter og gutter i tillegg til et ønske om å nå ut til flest mulig klubber. Når uttaket er klart, 
blir det kommunisert til utøverens foresatte og klubb via e-post. 

• Alder 13–15 (født 2008-2010)
• Spilleren har gode holdninger og et stort driv til å utvikles videre.
• Spilleren trener golf hele året, alternativt har som ambisjon om dette.
• Spilleren konkurrerer kontinuerlig.
• Spilleren har valgt eller er på vei å velge golf som første idrett.

Fødselsår Gutter hcp Jenter hcp

2008 18,4 25,4

2009 23,4 30,4

2010 28,4 35,4

HVA KAN DU SOM SPILLERE GJØRE FOR Å BLI MED?
Meld din interesse til din trener eller junioransvarlig på klubben. Fortell dem hvorfor du 
ønsker å være med på Future Camp i 2023. Hvis du ikke har noen å kontakte på klubben 
din, send en mail til jonas.lilja@golfforbundet.no.

https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/narvesen-tour
https://www.golfforbundet.no/spiller/turneringer/srixon-tour


HVA KOSTER DET Å DELTA PÅ FUTURE CAMP? 
Det er ingen påmeldingsavgift til Future Camp. Utøveren står selv for kostnader knyttet 
til transport og eventuelt hotell. 

ELEKTRONISK PÅMELDING OG FRISTER: 
Påmelding må gjøres av klubbens trener, daglig leder eller sportslig ansvarlig via denne 
linken: https://surveys.enalyzer.com?pid=2d4f4bes 

Alternativt kan man scanne denne QR-koden:

Påmelding fra klubb små skje senest 26. februar. Uttak presenteres 10. mars. 

Vi håper vi 
ser 

    deg på s
aml ing!


