
Ansökan ti l l  HTU 18-21  
 

Högre Tränarutbildningen 2018 - 2021 
 

Obligatoriska uppgifter 
 
Personuppgift 
 
 
Efternamn   Tilltalsnamn  Personnummer 
 
 
Utdelningsadress  Postnummer  Postort 
 
 
Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete Mobiltelefon 
 
 
E-mail     Klubb 
 
____________________________________________________________________________ 
Fakturaadress, om annan än utdelningsadress som anges ovan 
 
Formella krav  
 
Utbildning 
Jag har genomgått Tränarassistentutbildning, TAU 20….  Bilaga nr:_______________ 
 
Spelstandard krav 
 
Har uppfyllts genom att sökande har fullföljt TAU enlig ovan.  
 
Grundläggande/allmän behörighet 
                   
Läst gymnasielinje_______________________Avslutningsår_____Bilaga nr:_________ 
 
Särski ld behörighet krävs i nedanstående ämnen,  
För detaljerad information se PGAs hemsida.  
 
Idrott o Hälsa Lägst betyg E från minst åk 2 på gymnasiet i Idrott och Hälsa 1. Alternativt 
Lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, alternativt betyg G i Idrott o Hälsa A kurs. 
 
Engelska Lägst betyg E i Engelska 6. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, 
alternativt betyg G i Engelska B kurs. 
 

 



Svenska Lägst betyg E i Svenska 2. Alternativt lägst betyg 3 från minst åk 2 på gymnasium, 
alternativt betyg G i Svenska B kurs. 
 
Engelska  betyg _____   
Svenska betyg _____     
Idrott betyg _____     
 
   

 
Eventuell kompletterande bilaga nr:_____________________ 
 
OBS!! Alla handlingar som åberopas skall verifieras. Kopior krävs på kursintyg, 
betygshandlingar, resultatlista etc. Intyg som saknas kommer ej beaktas. 
 
Nedan har du möjlighet att åberopa meriter som kommer beaktas om 
kursen blir övertecknad: 
 
 
Stor hänsyn tas till: 
 
1. Instruktörserfarenhet  
Intyg från klubbordförande eller Club Professional som du tjänstgjort eller tjänstgör hos. 
 
 
Golfklubb/Club Professional   Bilaga nummer 
 
 
Golfklubb/Club Professional   Bilaga nummer 
 
 
2.  Pedagogiska utbildningar 
 
Lärarexamen, Idrottshögskola, Ledar/tränarutbildning på högskolenivå, Idrottsfolkhögskola etc. 
 
Utbildnings/kurs   Omfattning tid/poäng Bilaga nr: 
 
____________________________________  _________________ _________ 
 
____________________________________ _________________ _________ 
 
 
3. Andra akademiska utbildningar 
Utbildnings/kurs   Omfattning tid/poäng Bilaga nr: 
 
____________________________________  _________________ _________ 
 
____________________________________ _________________ _________ 
 
 



4. Golfgymnasium, Svenska skolan, college USA etc. 
 
Utbildnings/kurs   Omfattning tid/poäng Bilaga nr: 
 
____________________________________ _________________ __________ 
 
____________________________________ _________________ __________ 
 
 
5. Lämplighetsintyg från arbetsgivare, Golfklubb (ordförande) el ler Club 
Professional 
 
 

Bilaga nr:______________________________ 
 
OBS! 
Alla handlingar som åberopas skall verifieras i ansökan! 
 
 
6. Ledarutbildningar och kurser inom golfen eller andra idrotter På distr ikt och 
central nivå. 
Till exempel: FTU, Kort kurser på distrikts och regionalnivå inom PGA, SGF, GAF, SGA. 
Utbildningsveckan, ungdomsledare – elitledare – tävlingsledare – domare – utbildningsledare – 
banskötsel – administration – samt SISU och Bosöns IFHS kurser. 
Liknande ledarutbildningar inom andra idrotter. 
 
Utbildning/kurs och verksamhetsområde Antal kursdagar Bilaga nr: 
 
___________________________________  ______________ __________ 
 
___________________________________  ______________ __________ 
 
___________________________________  ______________ __________ 
 
___________________________________  ______________ __________ 
 
___________________________________  ______________ __________ 
 
 
7. Ledaruppdrag inom golfen eller andra idrotter, på klubb, distr ikt el ler 
centralnivå. 
 
Uppdragets verksamhetsområde  Omfattning  Bilaga nr: 
 
____________________________________ _____________ __________ 
 
____________________________________ _____________ __________ 
 
____________________________________ _____________ _________ 



Viss hänsyn tas till: 
 
 
8. Tävlingserfarenheter 
Tävlingsmeriter som du vill åberopa vid ansökan.  
 
Bilaga nr:_________________ 
 
 
9.  Arbetsl ivserfarenhet 
 
_____________________________________________ Bilaga nr:______________ 
 
_____________________________________________ Bilaga nr:______________ 
 
 
OBS!! 
Alla handlingar som åberopas skall verifieras. Kopior krävs på kursintyg, intyg om uppdrag, 
betygshandlingar, resultatlista etc. Intyg som saknas kommer ej beaktas. 
 
 
 
10. Andra för utbildningen relevanta meriter som önskas åberopas 
 
_____________________________________________ Bilaga nr:______________ 
 
_____________________________________________ Bilaga nr:______________ 
 
 
Övrigt : 
 
11. En text lämnas in ett PM som beskriver ”Min golf f i losofi”. Uppgiften är 
obligatorisk. Omfattningen skall  vara TVÅ A 4 sidor. 
 
Bilaga nr:____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBS! 
 
Skicka inga originalhandlingar då vi ej returnera insända handlingar. 
 
 
Obligatorisk antagningsträff 
 
Du kommer eventuellt att kallas till en obligatorisk antagningsintervju som äger rum under 
veckorna 33 - 36. Alla sökande med behörighet kommer att delas upp geografiskt och kallas till 
Malmö eller Stockholm. 
 
 
För ytterliggare information kontakta gärna PGAs kansli, 040 – 631 41 00 eller via email: 
JH@pgasweden.com 
 
 
Din ansökan sänder du till:    PGA of Sweden 
   Malmövägen 647-36 
   230 40 Bara 
Eller via mail till JH@pgasweden.com 
 
  
 
Jag samtycker att PGA of Sweden behandlar mina personuppgifter i syfte att upprätta och 
underhålla en utbildningsrelation med mig.  
 
Jag samtycker att PGA of Sweden skickar information kring utbildningar som du är behörig att 
söka.  
 
Läs mer om hur vi skyddar dina uppgifter under http://www.pgasweden.com/GDPR 
 
 
 
 
 
 
Sökandes underskrift   Ort  Datum 
 
 
 
Välkommen med Din ansökan ! 
    
 
 

Sista anmälningsdag är 31 juli  2018  
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