


Hvordan ser Golf-Norge ut i fremtiden?

Visjon
«Fordelingen mellom kvinner og menn er blant de beste i idretten og 

antallet barn og unge er betydelig»

- Virksomhetsplan for Golf-Norge 2021-2023



Hvordan ser det ut i dag?

131926 medlemskap i norske golfklubber

10% av disse er under 20 år

80% av disse er gutter!



Tilbake til start - juni 2021

Vi håpet på dette:

• 4 områder
• 16 klubber
• 25 ressurspersoner
• 15 arrangement gjennomført
• 225 deltakelser 
• 100 unike jenter 



14 områder



68 klubber



golfjentene-ansvarlige
(hvorav 60% er kvinner)



Over 100 
arrangement



deltagelser



er helt nye golfere!



Golfjentene gjør en 
forskjell / generer:
• Flere trenere 

- 22% av kvinnelige 
deltakere på 
trenerutdanning i år var 
rekruttert gjennom GJ

• Nye vennskap
• Nye relasjoner
• Samhold/samarbeid 

mellom klubber 
• Inspirasjon/inspirerer 

hverandre
• Trygg læringsarena hvor 

du kan være den du er





ET SOLID BARNE- OG UNGDOMSLØFT MED SPESIELT FOKUS PÅ JENTER

Anders Thelberg

Barne- og ungdomsansvarlig

IMPACT



Fra VP for Golf-Norge

• Utvikle en solid barne-, ungdoms- og breddesatsing med 

fokus på trenerutdanning, arrangement- og turneringsaktivitet

• Skape aktivitet for barn og voksne og bidra til å løse 

samfunnets helsepolitiske mål



Golf-Norges behov – hvordan ta barne-

og ungdomsarbeidet til et nytt nivå?

1. Markedsføring av golfen som en sunn aktivitet for 

barn og unge

2. Gode treningskonsepter og hjelpemidler

3. Utvikle klubbene der de er, både utviklingsmessig 

og geografisk

IMPACT



For ett år siden...
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Bedre baksvinger og lavere scorer



IMPACT

En robust neste 

generasjon



Golfens grunnleggende ferdigheter

READ

PLAN

DO



Ærlighet og integritet

Spill ballen som den ligger



Hvordan golfen naturlig bygger neste generasjon:

1 dose ærlighet

1 dose selvledelse

1 dose utholdenhet

=ROBUSTHET



Dette er resultatet

IMPACT

POD



På linje med Golf-Norge og resten av verden sammen med andre….

READ

PLAN

DO

IMPACT



Golfsvingens kjerne - IMPACT



IMPACT

«Utvikle en robust neste generasjon»

UTVIKLING AV KLUBB

1. GOLFJENTENE (REKR)

2. FUTURE CAMP (IVARET/UTV)

KONSEPTER

Stjernejakt – NXTLVL Jr – (Aktivitetsbanken)

Satsningens navn

Visjon

Verktøy

UTVIKLE KLUBBENE

DER DE ER

OVERSIKT - IMPACT

1.Markedsføring av golfen som en sunn aktivitet for barn og unge

2.Gode treningskonsepter og hjelpemidler

3.Utvikle klubbene der de er, både utviklingsmessig og geografisk

Økonomi og marked

1. TRENERUTVIKLING

TRENINNGSKONSEPTER 

HJELPEMIDLER

ARRANGEMENT







Menneskelige ferdigheterTekniske ferdigheter



Første trinnet i Team Norway sin 

utviklingstrapp.

• Innhold basert på:

• 5 prosesser 

• Pyramiden

• Unicef «Life skills»

Fysisk
Teknisk

Mentalt

Sosialt

Strategisk



Stolt samarbeid med MOT

• MOT Norge

• Jobber med å styrke 

ungdommers robusthet, 

livsmestring og mot. 

• Setter fokus på både 

felleskapet og mennesket!



• Digitale, regionale og nasjonale 

samlinger (Srixon Tour)

• 13-15 år med hcp opp til 36

• 100 utøvere og ca. 160 foresatte



Fokus på foreldre

• Rollen som idrettsforeldre

• Foredrag

• Erfaringsdeling

• Diskusjoner



Idrettsglede + felleskap

Utvikling av mennesker og golfspillere



FILM OM FUTURE CAMP





IMPACT

«Utvikle en robust neste generasjon»

ARRANGEMENTIDRETTSUTV KLUBB

1. GOLFJENTENE BOOST (REKR)

2. FUTURE CAMP (IVARET/UTV)

KONSEPTER

Stjernejakt – NXTLVL Jr – (Aktivitetsbanken)

1. TRENERUTVIKLING

2. JUNIORLEDERUTD.

OVERSIKT - IMPACT

1.Markedsføring av golfen som en sunn aktivitet for barn og unge

2.Gode treningskonsepter og hjelpemidler

3.Utvikle klubbene der de er, både utviklingsmessig og geografisk

Satsningens navn

Visjon

Verktøy

UTVIKLE KLUBBENE

DER DE ER

Økonomi og marked

TRENINNGSKONSEPTER 

HJELPEMIDLER



JA!

En robust neste generasjon!





IMPACT i juniorarbeidet

• Barn og ungdomsarbeidet forankret i 

klubbens VP!

• Oppretthold trykk på jenter!

• Meld på deltakere til 

juniorlederutdanningen når den 

lanseres!

1.Markedsføring av golfen som en sunn aktivitet for barn og unge

2.Gode treningskonsepter og hjelpemidler

3.Utvikle klubbene der de er, både utviklingsmessig og geografisk

IMPACT



Future Camp (ivareta og utvikle)

• Innledet samarbeid med MOT Norge 

for å utvikle mennesket både på og 

utenfor golfbanen

• Styrket samarbeid med Srixon Tour for 

maks utnyttelse av turneringsarenaen

• Satt foreldrerollen i fokus

• 100 barn og ca 160 foreldre

• Nasjonale-, regionale- og digitale 

samlinger



Takk


