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Bakgrunn 

• Kraftig vekst i Norsk golf fra 1996-2005. 

Fra 60.000-120.000 medlemskap. 

• Mange klubber sliter med å ivareta og 

utvikle spillere på alle nivåer. 

• Mange erfarne trenere faller fra grunnet 

manglende vekstvilkår. 

• Behov for å løfte golf-Norge til neste nivå 

gjennom å utvikle flere områder: 

• Flere og bedre trenere på alle nivåer 



 

 
Profesjonelle og frivillige hånd i hånd  

Vår ønskede situasjon! 
 



Fremtidlig trenerutdanning 
I henhold til virksomhetsplan 2010-13 

 

NGF og PGA of Norway skal SAMMEN utvikle og  

implementere en ny trenerutdanning for både: 

 

1: Frivillige trenere med oppstart våren 2012 . 

2: Profesjonelle trenere med oppstart høsten 2013. 
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Forutsetninger for Trener 1 

• Klubben melder på den 

som skal på kurs og 

deretter brukes i 

hverdagen 

• Aktiv relasjon til PGA-Pro 

lokalt eller regionalt. 

 

• Pro/Frivillig 



Trener 1 - Formelle krav 
45 timer utdanning – 45 timer praksis  

• Minimum fylt 16 år. 

• Tilfredstilt de kompetansekrav 

som er satt av NGF/PGA.  

• Deltatt på minimum 80 % av 

undervisningen. 

• Gjennomført obligatorisk 

praksis i klubb. 

• Bestått de prøver som kreves 

av NGF/PGA. 

•  NGF/PGA autoriserer. 



Felles krefter – Felles mål 

• Bilde inn av Østlendingen.. 



Hvem ser vi som studenter 

• Unge mennesker som ønsker 

utdanning innenfor idrett og 

som ønsker å være virksomme 

innen golfen spesielt. 

• Etablerte trenere som ønsker 

komplettere sin PGA-eksamen 

med en akademisk utdanning. 

• Bilde in av golftrener 



Milepæler videre 

• Studieplangodkjenning Nov 

2012 

• Søknad og opptak til studiet 

våren 2013 

• Oppstart august 2013. 

 

 

 



Avgjørende for å lykkes 

• NGF og PGA utvikler og 

implementerer utdanningene 

både for frivillige og 

profesjonelle. 

• Golfklubben må sørge for at 

ideelle trenerkrefter blir tatt i 

bruk. 

• Golfklubben, NGF og PGA  må 

skape forutsetninger for den 

NYE profesjonelle trenere at 

velge golfidretten som 

arbeidsplass. 

Metafor 



Hvilken verdi ser du at den fremtidlige 

trenerutdanningen vil skape for din klubb? 

 

 

 

 

 

Hva må være på plass for å 

lykkes i egen klubb? 


