
Hvordan skape et bedre trenings- og 

aktivitetstilbud for alle i klubben din?



Drømmeklubben?



Sosialt!

Tilpasset 
Golf-

bane!

Økonomi

Mestring!

Hvordan få dette til, mange ulike behov og ønsker?

Målet er langvarig medlem !

Trening!

Golfvenner

Klubb 
tilhørighet!Konkurranse 

tilbud
Moro! Pris



Sportslig plan kan bidra til å strukturere og ivareta de ulike behovene

Rekruttere

Ivareta 

Utvikle
Prestere

Aktiv start

Lære å spille

Trene for å spille

Lære å konkurrere

Trene for å konkurrere
Aldersrelatert trening

Aktiv livet ut

Helhetlig idrettslig struktur

Trenerteam

Anleggstilpasning



Sportslig plan og idrettslig struktur (Forenklet bilde)

Sportslig 

plan

Aldersrelatert

trening

Aktiv start og

Lære å spille

Trene for å 
spille

Lære å 
konkurrere

Trene for å 
konkurrere

Aktiv livet ut

Rekruttere og 
ivareta

Utvikle

Trening og konkurranse

Trenerteam

Suksesskriterie

Bytt ut plan med komité 

=

Idrettslig struktur i klubb

Juniorkomité «Voksen komité»



For å lykkes trenger vi flere hender og 

økt frivillighet!



Noen er allerede godt i gang



Trener 1 

Erfaringer fra Borregaard GK



Kort om klubben
• 9 Hull , ligger i Sarpsborg

• 800 medlemmer ( ca 100 juniorer)

• Omsetning på ca 5 mill NOK

• Få ressurser, avhengig av å få mye ut av lite

• Alltid plass til juniorene, mange «gode» 
golfspillere

• Til Glede For Alle



Våre Trener 1
Niklas Ljungberg – HCP 2, jobber som vernepleier og har pedagogisk utdanning. 
Kjører alle VTG Kurs + «Torsdagstrening» for medlemmer 36-54. Kun fokus på enkle 
grunnprinsipper.
Totalt antall undervisningstimer 2016: 
10 VTG Kurs a 12 timer + 26 timer medlemstrening. Totalt 136 Timer.

Mats Strand – Hcp 3, tidligere elitespiller på BOGK. Jobber på Rema 1000.
Trener «Team BOGK» 1 gang pr uke 2 timer med fokus på tester og nærspill.
Totalt antall undervisningstimer 2016: 80

Fredrik Fjæraa – Hcp 2, arbeidsledig og en karakter.
Har 4 timer trening pr uke med Grupper 7-12 og 13-19 år.
Totalt antall undervisningstimer 2016: 150

William G.Jensen – Hcp 5, tidligere elev ved Wang Toppidrett Golf.
Trener barn og golf 4-7 år. «Barnas favoritt»
Totalt antall undervisningstimer 2016: 30



Trener 1 skaper ca 400 timer med aktivitet på Borregaard GK!

Gir oss mulighet til å tilby aktivitet for store og små…

Alle kostnader og kursavgift for 5 stk Trener 1 er refundert av Sarpsborg Idrettsråd / 
Østfold Idrettskrets (Ref Åge Wedøe)



IVARETAKELSE HCP 54-36

Hovedansvarlig : Niklas

Mål: Trening for de som er helt ferske og de som kommer fra VTG Kurs. Mest repetisjon 
av grunnprinsipper.

Kurset er gratis for fullt betalende medlemmer av Borregaard GK

Dato Gruppe 1 Gruppe 2

28.apr
18.00-
19.30

19.30-
21.00

12.mai
18.00-
19.30

19.30-
21.00

26.mai
18.00-
19.30

19.30-
21.00

09.jun
18.00-
19.30

19.30-
21.00

23.jun
18.00 –
21.00

18.00 –
21.00

Avslutningsturnering 9 hull scramble med 
sosialt

Det vil bli lagt opp til egentrening via 
spill og treningskortet

Maks 8 Personer pr gruppe

*Spill og treningskortet er noe vi presenterer på første trening. Det er et enkelt kort hvor de skal trene 1 gang og spille 9 hull 1 gang 
mellom hver av gruppetreningene. Vi stiller ikke krav, men ønsker å motivere til egentrening.



Hvilke fordeler gir en Trener 1?
• Hovedtrener kan bruke tiden til det han er best på og der hvor han 

trengs!

• Hverdagen er annerledes enn før, juniorene må ha en grunn til å sykle 
til golfbanen! 

(Mange av de voksne må ha en grunn til å kjøre dit også …..)

• Kjernetid Mandag til Torsdag 17 – 20. 

• Vi er ikke lenger prisgitt gode PGA trenere på alle klubber…

Hva må klubben sørge for å gi tilbake?
• Vi MÅ bidra i oppstartsfasen

• Vi MÅ kvalitetssikre og koordinere

• Vi MÅ være tilstede for å gi feedback og hjelp



Sparta Hockey (IHK Sparta Sarpsborg)

• 200 «juniorer» under 19 år – Fordelt på 13 lag + Hockeyskole

• 1 Adm. leder på 50% - 1 Trenerkoordinator på 100% - Sportssjef 50%

• Trenere hentes primært fra «A-Lags» hockey

• Alle lag har 1 hovedtrener og 2 assistenttrenere.Det er også 4 
ressurstrenere på taktikk,motorikk,fysikk og mentalt/sosialt. Totalt er 
det over 30 trenere involvert.

• Eksempel Jonas Andersen #21 ( 3-4 økter pr uke, kamp i tillegg)

• Hockeyskolen har kickoff og påmeldingsdag på det lokale 
kjøpesenteret som tradisjon, hatt i over 15 år. 

• Trenerkoordinatoren har ansvar for den røde tråden… Jobber 
hovedsakelig 08 – 16. Sportssjef er med og gir feedback. Alt ligger til 
rette for trenere når de kommer.



Uke 39 
Borregaard GK 12 år VS Sparta U12 

Borregaard GK 
Tirsdag 17-18 Golftrening med Hasse

Onsdag 18-19 Golf og lek med Fredrik F.

Fredag 17.00 Bollegolf med foreldre

Lørdag/Søndag  Juniorturnering eller fri 

Spartas U12
Mandag 13.30–15.40 Åpen ressurstrening med Sportssjef

Mandag 19-20 Trening

Tirsdag  14.40-16.20 Åpen ressurstrening med Sportssjef

Tirsdag 19.00 – Kamp mot Ski

Onsdag19-20 Trening

Fredag 19-20 Trening

Lørdag 11.00-12.30 Trening



Den dummeste påstanden jeg hører…
«Våre medlemmer tar ikke protimer, så vi trenger 

heldigvis ikke noen pro» 

• Du skal selvsagt treffe med «riktig personer» - Men ikke avskriv folk automatisk
• Golftrening for barn under 12 år er vanskelig – Finnes veldig lite kompetanse….
• Golftrening for nybegynnere er enkelt, 50% av de kan ikke engang grepet…
• Ikke glem det sosiale – Mange trenger en liten dytt i rompa!

KLUBB

Aktivitet

Miljø

Medlemmer

Økonomi



GOLFFORUM 2016

SKREDDERSYDD TRENING FOR MEDLEMMENE



SOMMERFULGER I MAGEN



GRØNT KORT 

Hjelp!

HVA GJØR JEG NÅ?



SVARET FINNES I DRØBAK GK



LITT OM MEG
Jessica Berngrim Løland



HVORFOR TRENER?



ELSKER GOLF



KAN JEG BIDRA?



KJÆRT BARN HAR MANGE NAVN



TRYGGHET PÅ BANEN



FADDER RUNDER



SOSIAL LYKKE !



IVARETA

DET SOSIALE GIR 
TRYGGHET  

FADDER RUNDER

9 HULLS TURNERINGER

SKAPER EGNE GRUPPER

FØRSTE GANGS PREMIE DELTA PÅ 
TURNERING

BLIR KJENT MED KLUBBEN

BRUKER TRENINGS FELTEN



VENNSKAP FOR LIVET!



NOEN UTFORDRINGER PÅ VEIEN



KONKLUSJON

ANGRER IKKE ET MINUTT

VARMEN 

VENNSKAPEN 

MESTRINGSFØLELSEN

JUBEL OG LATTER

JA MEN DETTE ER JO GØY!



TAKK FOR MEG!

Golfglede på den hyggelige banen!



Drømmeklubben?



NGF og ivaretakelse i dag

Kurs

E-læring
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Prosjekt ivaretakelse



Sagt med få ord 

NGF vil i samarbeid med 

ressurspersoner i deltakerklubbene, 

bidra til at klubben selv skal kunne 

legge til rette for et godt og tilpasset 

aktivitetstilbud til sine medlemmer.

Ivaretakelse (hcp >26):

Barn 6-12 år, Ungdom 13-19 år, Unge voksne 

20 - 35 år, Voksne 36 år +, Jenter og kvinner 

som spillere og ressurser



Gjennom prosjektperioden etablere og utvikle:

• Et attraktivt og lavterskel trenings- og konkurransetilbud. 

• Et treningstilbud ledet av klubbens trenerteam.  

• Samspill mellom frivillige/profesjonelle trenere.

• Et inspirerende og tilpasset golfanlegg.

• Oppmerking av treningsfelt og små eller større justeringer på 

golfbanen, etter klubbens behov og tilgjengelige midler.



Hvem kan søke?

• Vi ønsker at alle typer golfklubber er representert. Små og store, 

frivillig eller profesjonelt driftet. Felles er forpliktelsen til å prioritere 

en eller flere av målgruppene og vi stiller følgende krav:

• Dokumentert styrevedtak

• En ivrig prosjektleder

• Minst 2 tilgjengelige Trener 1 ressurser (utdannet eller under 

utdanning i 2017)



Nysgjerrig?

Invitasjoner er sendt ut til klubbene via NGF nytt, eller 

sjekk hjemmesiden til golfforbundet: 

http://www.golfforbundet.no/nyheter/2016/10/trenger-din-golfklubb-flere-medlemmer

http://www.golfforbundet.no/nyheter/2016/10/trenger-din-golfklubb-flere-medlemmer

