
Et arrangementsbasert golfprogram for alle jenter opp til 
19 år med fokus på å bygge et godt sosialt- og lærings-

miljø gjennom 50/50 golfaktivitet og annen aktivitet.



Hvordan fungerer det?

• Klubber samarbeider i områder det faller naturlig.
• En aktiv ressursgruppe bestående av Golfjentene 

ansvarlige fra hver samarbeidsklubb.
• Golfjentene arrangement rullerer mellom klubbene.
• Ressursgruppen planlegger, organiserer og holder i 

arrangementene.
• Klubben som har besøk av Golfjentene disp. anlegg og 

stiller med ekstra ressurspersoner denne dagen.



Golfjentene har fokus på å:

• skape miljø på tvers av klubber og regioner

• være en kilde til samhold, utjevning og integrering

• inkludere jenter med ulike funksjonsnedsettelser

• inkludere jenter som står i fare for å falle utenfor felleskapet.

• også ha et godt idrettstilbud til jenter som ikke vil spesialisere seg eller satse i 
konkurranseidretten

• møtes på idrettsarenaer og andre arenaer som er trygge møteplasser for barn og unge

• ha bred rekruttering og ordninger som sikrer at alle barn kan delta uavhengig av 
økonomi og øke deltakelse blant barn og unge fra lavinntektsfamilier

• Inkludere venner og familie ved flere arrangement

• Inkludere, fremme og utvikle gode ambassadører, mentorer, coacher og ledere



Hva så vi for oss?

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



55 klubber



golfjentene-ansvarlige
(hvorav 73% er kvinner)



golfjentene-ansvarlige
(hvorav 47 er kvinner)



42 arrangement
(– NGF har besøkt 37)



42 arrangement
(– NGF har besøkt 37)



deltakere



er helt nye golfere!



Golfjentene – CREW 
COACHER SOM BRYR SEG

• Har tid
• Minimum to ører og maks 

en munn
• «Alle er like viktige»-Innstilling
• Ha evne til å inspirere
• Helhetsinnstilling (kan både 

aktivitet, org og ledelse)
• Kan gjøre det enkelt
• Pedagog
• Håndtere semiprofesjonell

arena
• Hel ved – Må være bærere 

av GJ-DNA



Vi har blitt kjent med Golf-
jentene-ansvarlige:

- Vil ha rollen i snitt 2,5 år
- Veldig mange har tatt 

trenerutdanning
- De som ønsker trener-

utdanning er nok til å
fylle et eget kurs



Den perfekte Golfjentene-dagen 
Jenter 13-19 år – for de som spiller aktivt

Rebus

Turneringer
Nattgolf

Mat!
Speed-

golf

Frihet 
og gøy

Lagspill/
konkurranser

Tennisball-
golf

Quiz

Mini-
golf

Spill på 
banen

Hjelpe andre 
slik at de føler 

mestring



Hva har du lært av golfen som du kan bruke 
ellers i livet? Jenter 15-19 år

Ting er ikke så 
alvorlig som 
det kan virke

Viktig å 
tenke 

positivt

Å respektere 
andre 

Tålmodig-
het x 4

Mentaltrening og 
det å håndtere 

motgang og 
frustrasjon bedre

Jobbe hardt 
for det du vil 

oppnå

Jobber du 
hardt vil du få 
betalt (hjulpet 

på skolen)

Hvordan bli 
kjent med nye 

mennesker

Håndtere 
følelser



Hva vil du gi tilbake til golfen og nye jenter som 
ønsker å spille golf? 

Heie på 
dem

Bidra ved å være 
engasjert, og 
spille en slags 
treningsrunde 

med dem (være 
hjelpetrener)

Være 
hyggelig 
og snill

Gi ros 
og gode 

råd

Spille 
med dem

Hjelpe til i 
klubb ved 
anledning

Arrangere 
treningsopplegg 
slik at de yngre 

kan lære

Vise mulighetene for 
å bli god ved å 

introdusere dem for 
treninger 

og turneringer

Vise dem nye 
skills og lære 
dem nye ting

Legge 
merke 
til dem

Være et 
forbilde 
for de 
yngre

Fortelle at vi alle 
startet et sted, en er 

ikke bedre bare 
fordi man spiller på 

en høyere nivå, 
alle nivåer kan lære 

av hverandre

Få dem til 
å føle seg 
inkludert

Stille opp på 
juniorarrange-

menter

Være et 
forbilde 
for de 
yngre



Fra der ute

Hvis familietur 
til Danmark 

kræsjer med 
Golfjentene 

neste gang, blir 
jeg hjemme!

Jente 8 år fra Sørlandet til en venninne (på Sørlandet henger Danmarksturer høyt) 



Fra der ute

Neste gang 
skal jeg invitere

med alle jentene
i klassen. Er det 
lov å invitere så

mange forresten?

Jente 9 år fra Haugalandet



Fra der ute

Det jeg lært
meg idag, er at 
man aldri skal

gi opp

Jente med funksjonsnedsettelse, Østlandet



Fra der ute

Jeg er så begeistret, 
både for opplegget 

og godt samarbeidet 
mellom klubbene. Nå 

må bare NGF fortsette 
med dette, nå må det 
være fokus på jenter 

fremover

Gavin Hinds, DL Sveio Golfpark



Fra der ute

Jentene mine gråt i 
bilen på vei hjem da 
de hørte det var siste 

Golfjentene-
arrangement i år

Moren til to golfjenter



Fra der ute

Golfjentene 
har vært en 
redning, for 

det har vært 
ensomt til tider

Jente 17 år, Innlandet



Hva har vi gjort?

Konseptutvikling 
og ledelse av 

prosjektet

• Bygget et team
• Kartlagt hele Golf-

Norges junior-
virksomhet

• Bygget relasjoner 
• Konseptutseende
• Digitalt materiell til 

alle klubber/områder

Implementering 
i klubb og 
områder

• Dannet områder
• Etablert 

ressursgrupper
• Deltatt på alle 

ressursgruppe-
møter

• Delaktige i 
planlegging av 
arrangementer

Gjennomføring 
og evaluering av 
arrangementer

• Vært tilstede på 
nesten alle 
arrangementer

• Alltid tilgjengelig
• Markedsføring
• Evaluering av 

sommersesongen
• Planlegging og 

oppstart av videre 
fremdrift



Vi er klare til å bli flere!



Golfjentene 
er for alle!


