
 

 

Rapport, treneransvarlig/ressursgruppa 
– Salten Golfklubb, sesongen 2022 

 

 

Rekruttering og ivaretakelse 

 

Klubben gjennomførte i 2022 ni Veien til golf-kurs, med tilsammen 50 deltagere. Ressursgruppa 

har tatt ansvar for å gjennomføre kursene med stor suksess. 

 

Barn og ungdom 

 

For de yngste har vi i 2022 videreført Narvesen Minicup. Barna spilte 

firehullsrunder med hull fra 10 meter, og rykket lenger bak for hver 

runde. Treningsgruppa Barn og Golf er delt i to; barneskolealder i én 

gruppe, og ungdomsskolealder i en annen. Dette betyr større press på 

frivillige trenerressurser, men vi mener det er viktig å ha et forsvarlig 

tilbud for barna. Tron Enger har hatt ansvar for de eldre juniorene og 

Hanne Veland for de yngre. I tillegg gjennomførte vi den årlige 

Golfskolen første uken i skoleferien med 12 deltakere 

 

Ungdomsgruppen (13-19 år) 

Ungdomsgruppen har hatt jevnlige treninger gjennom hele sesongen, med Tron E. Enger og 

Torstein Mentzoni som de ansvarlige for aktiviteten. Vi startet med organisert trening 30. Mai, 

og bortsett fra juli måned, så har vi hatt ukentlig trenig gjennom hele utesesongen, med 

avslutning sesongavslutning på klubbhuset 3. oktober.  

I midten av november startet vi med ukentlig innetrening på Bodø Golfsenter.  

Gruppen har bestått av ivrige juniorer, men vi skulle gjerne vært flere. 6-7 ungdommer har vært 

innom gruppen, hvorav 4 er de som er med stabilt gjennom vinteren. 

Ungdomsgruppen forsøkte seg på et rekrutteringstiltak på Bodø Golfsenter, som vi kalte for 

« Velkommen til golf », hvor vi inviterte ungdom til et møte med golfen. 

En vellykket kveld, hvor vi hadde et 15-talls ungdommer inne for å teste golfen, men uten at vi 

direkte klarte å rekruttere noen nye inn i gruppen vår, men vi gir ikke opp av den grunn. Vi ser 

på denne gruppen som en viktig funksjon for klubben, og for å gi ungdom en inngang til 

golfaktivitet, og håper å bli større og kunne rekruttere flere i aldersgruppen inn i vår aktivitet. 

En målsetning for neste sesong vil være å få disse ungdommene jevnlig inn i turneringene i 

klubben, og ser for oss å bruke f.eks turneringer som DNB serien til en ukentlig spilledag, i 

tillegg til den ukentlige treningen. 

 

Mvh 

Tron E. Enger og Torstein Mentzoni 



 

 

 

Trener 2 – Heather Hebbert 

Aktivitet 2022 som treneransvarlig : 

• 6 kurs med 6 timer ble gjennomført i mars og april for 27 damer med stor suksess  

• Fadderording ble etablert ved sesongstart, økt kunnskap til faddere og fikk alle til å føle 

seg trygge og mer komfortable på banen. Grønt utslags sted etablert på alle hull, bidrar 

til økt mestringsfølelse. 

• Oppfølging via telefon og email til aktive damer 

• Aktivitetsplaner ble laget for å vise aktivitet fra uke til uke  

• Oppfølging av ressursgruppen. Består av ca 10 ressurspersoner og det avholdes jevnlige 

samlinger for kompetansbygging og sosialisering. Behov for flere ressurser.  

• Oppfølging av VTG kurs deltakere via telefon, mange setter pris på personlig oppfølging. 

Gjennomført VTG turnering som ble godt mottatt. 

• Inkluderingsprosjekt med støtte fra Bodø kommune. Minioritets ungdommer deltok på 

VTG kurs. 

• NTG samarbeid – ansvarlig trener for en elev ved NTG 

• Faste treninger for 2 deltakere fra Vardesenteret 

• Tilbyr trenertimer båd inne og ute 

 

Sesongen 2023 

Fortsette arbeidet med VTG kurs og ressursgruppen. Oppfølging av nye golfere og tilby 

trenertimer for videre utvikling. Utvikle fadderordingen videre, både for damer og herrer.  

2 medlemmer på trener 1 kurs i 2023 

      


