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Team Norway Golf – NGFs toppidrettssatsing

Hovedmål:

Utvikle profesjonelle spillere som hevder 

seg topp 250 på verdensrankingen.

Oppdraget?

• Regionale trener og spillerutviklingssamlinger

• Utvikle elitespiller i samarbeid med støtteapparatet

• Samlinger

• Internasjonale turneringer

• Individuell oppfølging
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Team Norway struktur:

Den norske «klatringen»!
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2020 og 2021

• Utfordringer med toppidrett i en pandemi!

• Stengte grenser, avlysninger, reiserestriksjoner, ulike regelverk osv..

• Administrasjon i forhold til restriksjoner vs muligheter!

• Kun mulig med elektroniske møter, treningsdager, samlinger og 
oppfølging nasjonalt

• 2021 – endelig mulig med fysiske samlinger og turneringsoppfølging 
utenlands

• Den ekstreme interessen for golf har ledet til at klubbtrenerene har 
mindre tid til å utvikle de beste junior og elite.

• Flere gode resultater

• kun positive kategori endringer på proffnivå.



2022

• Endrede forutsetninger - budsjetter – tøffere prioriteringer

• Fortsette med Team Norway Golf satsing på alle nivåer (kort/lang sikt)

• Færre coacher - gjennomføre smartere

• Færre utøvere

• Tøffere krav

• Evaluering/Idemyldring

• Sterkere fokus på kvalitet og mengde – nivået må forbedres

• Kvinnelig trainees program fortsetter

• Samarbeide med utøvernes trenere på klubb og vgs – dele 
kompetanse/erfaring = utvikle oss

• Utfordringer?
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Antallet bookede runder vs utvikling

18 år
17år
16år
15år
14år
13år
12år



De som er på vei opp den 
norske «klatringen»!



Turneringer  

Veien til toppidrett



Topp 
250 

Utviklingstrapp turneringer



Narvesen Tour er åpne klubbturneringer i golf 

for barn og juniorer, og arrangeres av 

golfklubbene i hver region.

Alle jenter og gutter i alderen 6-19 år er vel-

kommen til å delta på Narvesen Tour, 

uavhengig av tidligere turneringserfaring.





Srixon Tour er den øverste turneringsserien 

for juniorer i Norge. 

Srixon Tour skaper en god arena for utvikling

og forbereder spillerne på internasjonal 

turneringsdeltagelse.



Målgruppen til Garmin Norgescup er primært spillere over junioralder som 

ønsker å konkurrere på et høyt nasjonalt nivå og spillere som ønsker å 

utvikle seg til å kunne ta steget opp til et internasjonalt nivå.



2020 og 2021



2022

Ta tilbake:

• Økt fokus på arrangement

• Gi mulighet til deltagelse for flere på nasjonalt nivå

• Nordic Golf League (herrer) Swedish Golf Tour (damer)

• Utrede internasjonale turneringer på høyere nivå



Tusen takk til:

• Alle som har søkt forbundsturneringer

• Alle som har arrangert forbundsturneringer

• Takk til alle klubber og frivillige 



Dommere

• 80 dommere/regelveiledere
• Dommervirksomhet
• Merking av banen
• Lokale regler
• Turneringskomiteen

1500
dagsverk


