
   
 
 

NGF og PGA ønsker alle golftrenere i Norge  
hjertelig velkomne til årets Trenerkonferanse! 

 
Som i fjor arrangeres konferansen på det vi kaller «Fagdagen» som i år er i 

forbindelse med Golftinget. Dagen for Trenerkonferansen er fredag 8. november. 
 

Påmelding og mer informasjon om denne dagen: 
https://www.golfforbundet.no/om/golftinget-og-golfforum/golftinget/golftinget-2019-fagdag 

 

ÅRETS FOREDRAGSHOLDERE: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fra 7 til 90 juniorer v/Helge Pettersen og Harald Haraldsen 

Overskriften "Årets Grasrotprisvinner" er kjent for mange fra 2018. 

Kristiansand GK gjorde det mange ønsker å få til, nemlig å bygge opp en 

junioravdeling fra veldig få til mange deltagere. Nå har vi sjansen til å høre 

mer om hva de faktisk gjorde, «voksesmertene» og samarbeidet med 

klubbens trenere. Her er det også nyttig lærdom for trenere/klubber som 

allerede har mange juniorer. 

 

En vellykket Åpen Dag v/Karsten Røssland 

Flere i Vestfold GK hadde snakket om å gjøre noe på juniorsiden. Karsten var 

en av dem som gjorde noe. Da Åpen Dag stod for døren stod et team med 15 

frivillige klare til å bidra og 100+ barn møtte opp. Hva som var nøklene til 

dette får du vite her. 

Nok en vellykket Åpen Dag v/Geir Gjelten 

Losby GK har også satset på Åpen Dag som en rekrutteringsarena. De har på 2 

år bygget opp arrangementet til i 2019 kom det 200+ barn til klubben. 

Juniorkomitéleder Geir forteller hvordan de har fått det til, tross at klubben 

ligger litt utenfor barnas allfarvei. 

Changing the lives of people with disability through the power of Golf 

v/Mark Taylor 

Mark Taylor er PGA Professional og har lang erfaring som trener i klubb, samt 

innen utdanning og utvikling, noe som inkluderer fagfeltet tilrettelagt golf. 

Mark er medlem av CPG Golf Development Team, er PGA Tutor og Golf 

Development Professional for R&A ‘Working for Golf’. Fra 2017 er han også 

Development Director for European Disabled Golfers Association (EDGA).  

https://www.golfforbundet.no/om/golftinget-og-golfforum/golftinget/golftinget-2019-fagdag
https://www.golfforbundet.no/om/golftinget-og-golfforum/golftinget/golftinget-2019-fagdag


   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI HÅPER PÅ Å SE DEG! 

    

Toppidrett har ordet: "Sammen lykkes vi" v/Rickard Lindberg & co 

At fremtidige norske Tour-spillere har mye å vinne på at juniorarbeidet i 

klubbene og Team Norway Golf fungerer godt sammen er logisk. At det er 

lettere sagt enn gjort har fortiden bevist. Hvordan ser Team Norway for seg at 

vi skal samarbeide bedre enn før? 

 

Trenerverktøy 1 v/André Jåtog 

Golfspilleren i Sentrum er et system som forteller deg hvordan 

treningstilbudet på klubben blir oppfattet, inkludert deg som trener. Hvor bra 

er det? Hva burde du fokusere på for å bli bedre? Det er rett og slett som en 

Trackman som analyserer deg. André viser deg hvordan det funker. 

Trenerverktøy 2 v/Casper Lindenmayer 

GolfBox Proplanner. Ønsker du å optimalisere din Provirksomhet? Ha god 

oversikt over din kalender, økonomi og dine kunder, samt komme i kontakt 

med nye kunder? 

I sofakroken med Andreas Thorp og Magnus Sveen 

Etter mange år som caddie på LPGA Touren har Andreas en drøss med 

erfaringer vi gjerne kan lære av her hjemme. Hva kan vi trenere på norske 

klubber lære? Magnus fra Norsk Golf og publikum tar seg av spørsmålene. 

 

MELD PÅ HER 
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