
Talentutvikling på nasjonalt nivå

Golfforum 2016

Geoff Dixon - Head Coach Team Norway junior/amatør

Morten Hagen - Ansvarlig regional talentutvikling



Dagens struktur

• Team Norway Pro (Jon Karlsen)

-----------------------------------------------------------

• Team Norway Amatør (Jan Egil Nærland)

• Team Norway Junior(Geoff Dixon)

• NGF talentutvikling (Morten Hagen)



Hvorfor trenger Norge et talentutviklingsprogram?



Talentutvikling (TU), foreslått struktur

• TU lag

• Fortsette samarbeidet med 

WANG/NTG

• Utvikle talentutviklingsklubber-

/miljøer (TUK)



Talentutviklingsklubber-/miljøer (ideell situasjon)

• Klubber som er villige til å samarbeide med NGF om å utvikle 

juniorgolf

• Trenere med høy motivasjon 

• Trenere med høy kunnskap

• Treningsvillige barn

• Støtte fra styret i klubben

• Støtte fra juniorkomiteen

• Foreldre som stiller opp

• Treningsfasiliteter



Hva kreves av «TUK» klubb/samarbeidende klubber

• En trener som er ansatt av klubben 

(anbefalt)

• Organisere årlige trenersamlinger 

(sommer og vinter)

• Organisere regelmessige regionale 

treningssamlinger 

• Aktivt promotere juniorgolf 

arrangementer 

• Juniorer skal ha god tilgang på banen!

• Involvere trener 1 & 2.

• Utvikle et effektivt turneringsprogram 

(Titleist, Narvesen, klubb)

• TUK trener/trenerne får observert 

spillerne regelmessig på turneringer, og 

delta på TU møter

• TUK treneren/trenerne holder seg 

oppdatert

• TUK klubben utvikler og opprettholder 

gode treningsområder

• Ha fokus på NGF/Team Norway 

prosjekter og initiativ (f.eks U-13 prosjekt)

• Rapportere til NGF hver 14 dag, om 

hvilke aktiviteter som er gjennomført.



Hva kan NGF tilby TUK-klubber?

• Tett oppfølging av TUK-trener(e) av NGF/Team Norway trenerteam.

• En av Team Norway trenerne vil delta på et bestemt antall treninger 

gjennom året. 

• Utvikling for trener(e) som har ansvar for TUK.

• Regelmessig kontakt med TUK-spillere og trenere.

• Økonomisk støtte?

• Vintersamling

• Langsiktig satsning for å utvikle spillere



Coaching-prosjekter/initiativ

• U-13 prosjekt

• Oppstarts- og avslutningsdatoer

• Evalueringer underveis

• Noen få unge spillere

• Program - utvikle relevante skills

www.youtube.com/watch?

v=qw9s-VRjRI4

http://www.youtube.com/watch?v=qw9s-VRjRI4


Visjon

• Seks klubber/samarbeidende klubber med TUK-status.

• TUK-klubber samarbeider og deler ideer.

• Utvikling av spesifikke golfferdigheter fra tidlig alder.

• En stor økning av barn som er med på regelmessige treninger og 

som deltar i konkurranser.

• Et større antall juniorgolfere på elitenivå.



Det neste steget

• NGF vil gi detaljert informasjon

• Interesserte klubber må søke til (TU ansvarlig) Morten Hagen.

• Møter vil bli holdt.

• En kontrakt vil bli signert.

• Utvalgte klubber vil jobbe mot å få statusen (Talentutviklingsklubb for 

juniorgolf)



Spørsmål?


