
Tränarassistentutbildningen

Tränarutbildningen

UTRUSTNING
Custom fitting

AFFÄRSMANNASKAP
Sälj & marknad

AVANC. SVINGTEKNIK
Fys & teknik

COACH
Spela & träna

De första 2 åren av utbildningen är på en grundläggande nivå, 
för att under det sista året få välja 2 

inriktningar/specialiseringar enligt förslaget bredvid.

Dessa VTU:er kommer att finnas varje år i PGA´s 
utbildningsprogram som alla redan utbildade tränare och är 

medlem i PGA får ta del av. Det kommer därmed vara 
utbildningar blandat med erfarna tränare och elever.
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Behörighetskrav Tränarutbildningen

Spelstandardkrav: Uppfylls genom att på 
minst 3 tävlingar uppvisa ett resultat på 

+7 eller bättre. Hcp krav på 5,0 eller 
bättre.

Du ska ha genomgått och fått godkänt 
på TAU.

Behörighetskrav TAU

Spelstandardkrav: Uppfylls genom att 
ha hcp 7,0 eller lägre.

Godkänt gymnasiebetyg i Idrott& 
Hälsa och Svenska

Vidareutbildningar (VTU:er) i samma färg bildar 
tillsammans ett karriärspår, vilket blir ett användbart 

sätt för tränaren att fördjupa sig i vissa ämnen och för 
golfklubben lättare rekrytera rätt tränare till 

uppdraget.

Alla VTU:er är öppna för tränare som genomgått 
Tränarutbildningen och är medlem i PGA. Dessa kan 
PGA Pron plocka som den vill, med undantag på ett 

antal där det krävs att du tar dem i en bestämd 
ordning. Till exempel teknikspåret där du först 

behöver gå Level 2, sedan 3 och sist 4. På sikt så 
kommer några VTU:er i samma karriärsspår generera 

en certifiering i den inriktningen.

Vidareutbildningarna i PGA´s utbildningsprogram 
kommer att ligga omlott med varandra i olika 

tidsintervaller. Vissa varannat år, andra var tredje osv.

Juniorperspektiv tvärgående

Juniorperspektivet kommer att vara 
ett tvärgående ämne, dvs man tar in 
den målgruppen i de flesta ämnena i 

TU

Junior

Bygga en
Juniorverksamhet

Inlärning/pedagogik

Tränarens 
stödfunktion

- Ideella ledare


