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GLEDE. SAMHOLD. HELSE.



HVORFOR 
GOLF?
GLEDE. 
-Golf er først og fremst gøy! 
-Det gode balltreffet, putten
som går i, og følelsen av
mestring som dette
medbringer. 
-Fysisk aktivitet fostrer lykke. 
-Lek bringer frem kreativitet i
oss mennesker. 

SAMHOLD.
-Golf er en sosial sport. Ofte
spiller du med både kjente og
ukjente mennesker. 
-Sporten knytter oss sammen.
Dette er en fin arena for å
skape nye kontakter, eller holde
på de etablerte. 

HELSE.
-Dette strategispillet utfordrer og
stimulerer hjernen.
-Hele kroppen brukes til å slå
slaget, noe som er bra for å utvikle
og bibeholde koordinasjon og
motorikk. 
-Hurtige steg i kupert terreng øker
både puls og behovet for O2. 
-Denne sporten trener utøvernes
fokus og konsentrasjon.
-Den byr på masse frisk luft og
naturlig tilskudd av vitamin-D.



HVA ER ET 
VEIEN TIL GOLF 
KURS?
Om
-Et Veien til golf-kurs, forkortet VTG, er det
obligatoriske kurset alle som ønsker å
starte med golf i Norge må gjennomføre.
VTG erstatter det som tidligere var kjent
som «grønt-kort», i en fornyet og forenklet
utgave. Våre kurs følger NGFs
retningslinjer og bestemmelser. Det gir en
grunnleggende innføring i spillets ulike
komponenter, men skal i hovedsak
informere og utdanne deltakerne i
hvordan de skal få den beste starten på
banen. 

Essensen
-Golf er et forholdsvis stort og sammensatt
spill. Størrelsesomfanget er med på å
nettopp gjøre dette til noe spennende og
fascinerende. Du kan lære noe nytt så lenge
du spiller det: om teknikken, strategien,
etiketten, reglene, og om deg selv. Listen
kunne ha fortsatt. Uansett, det mest
essensielle å ta med seg i fra et VTG-kurs, er
etter vår erfaring disse tre komponentene: 

1) Sikkerhet – For deg selv og dine
medspillere.
2) Banepleie – Hvordan ta vare på anlegget
og spilleoverflatene. 
3) Spilletempo – At vi som spiller
opprettholder et normert tempo, slik at
spilleopplevelsen og avviklingen for alle som
spiller blir best mulig.



GJENNOMFØRING
Inndeling
-Nå i 2023 har det kommet noen endringer
til VTG-kursets struktur. NGF har gjort det
tydeligere på hva de ønsker fra kursene, og
samtidig bibeholdt mye av fleksibiliteten: 

1) Teori - hver deltaker gjennomfører teori
på web via et e-læringskurs. 
2) Ferdigheter - et obligatorisk kurs på 5
timer gir deltakerne en innføring til spillets
ulike deler. Altså «selve» VTG-kurset. 
3) Spill - hver deltaker må fullføre 4 timer
med obligatorisk spill. Dette kan nå gjøres
med en venn, fadder eller på en organisert
trening i regi av en klubb. 

GOLFFORALLE teamet 
-Vårt lille trener-team består av flere
imøtekommende og pedagogiske
instruktører, alle med hver sin unike erfaring
fra et liv med golf. Vi underviser alle på hver
vår måte, men etterstreber alltid en rød tråd
av kvalitet i vår gjennomføring. 

Anlegget 
-Våre kurs gjennomføres ved Groruddalen
golfklubb. Dette er et supert anlegg å starte
sin golfkarriere på. Som Oslo-områdets mest
tilgjengelige bane kommer man seg enkelt til
anlegget via kollektivtransport, sykkel eller
med bil. Dette er en folkelig, avslappet og
upretensiøs klubb, hvor man kan komme
akkurat som man er uten de tradisjonelle
kravene til kleskode. 



KONTAKT OSS
Kursavgift
-For å gjøre ting mest mulig oversiktlig og
enkelt finner dere her våre gjeldende priser
med rabatter etter størrelsen på
kursgruppene. For å gjennomføre et kurs må
det være minimum 5. stk. deltakere, vi kan
også sette flere bedrifter sammen og gi alle
samme rabatt. Ved gruppestørrelser opptil
+/- 20 personer så kan vi gjennomføre kurset
i en samlet gruppe. Er dere flere, for
eksempel 36, deler vi dere opp i en A og B
gruppe og gjennomfører i to kurs. 

Priser er oppgitt per deltaker:
5 personer – Kr1995,- 
6-9 personer – Kr1695,-
10-15 personer – Kr1495,- 
16 personer eller mer – Kr1395,- 

Spørsmål
-Har du spørsmål eller ønsker mer
informasjon ta gjerne kontakt med
Torbjørn Johansen på tlf: 47 61 02 84
eller e-post: pro@grorudgk.no  

Sosiale medier
-Instagram, TikTok & YouTube:
@golfforalle 

Vi er også behjelpelige med
-Ukentlige gruppetreninger rettet mot
etablerte golfspillere av alle nivåer
-Kick off / after work med golf
-Turneringer, klinikker og firmadager
-Reiser 

Velkommen




