Miklagard Golf
Miklagard Golf är en 18-hålsanläggning designad av Robert Trent Jones Jr. Banan är designad för att
erbjuda en spännande och utmanande spelupplevelse för alla spelare, oavsett handicap.
Miklagard öppnade 2001 med ambitionen att rankas högt bland världens bästa golfbanor. Greenerna,
de flesta skyddade av vackra bunkrar, omnämns ofta som bland de snabbaste och bästa i Europa. Den
naturliga topografin, växtligheten och landskapet ger banan en unik och uppskattad karaktär.
Miklagard Golf är centralt placerat, 10 minuter från Oslo flygplats och 20 minuter från Oslo. Här finns
också Nordens största och vackraste golfhotell, Lily Country Club med hela 500 rum. Miklagard är
rankad som Norges bästa bana av Rolex Golf Guide, Golf DIgest och Top 100 Golf Courses som
också rankar Miklagard bland de 100 bästa banorna i Europa. Klubben har arrangerat European
Challenge Tour, Canon Pro Series och Turkish Airlines World Golf Series.
Med mottot ”Passion for Golf” och ledorden ”kvalitet-tillgänglighet-trivsel” är Miklagard en klubb där
medlemmarna och golfen är i centrum. Med ett lågt snitthandicap, träningsvilliga medlemmar och
duktiga junior- och elitspelare där flertalet strävar efter att ständigt förbättra sin golf, är tränings- och
instruktionsverksamheten en viktig del av klubbens verksamhet.
Instruktionsverksamheten ska, utöver träning för medlemmar som i dagsläget är ca 1100, sörja för
aktiviteter, träningar och arrangemang för Miklagard Business Clubs ca 80 medlemsföretag och Lily
Country Clubs golf-, företags- och konferensgäster.
Träningsfaciliteterna på Miklagard består av en attraktiv drivingrange med både gräs- och konstgräs
tees, flera målgreener av konstgräs och en inomhus akademi med två platser utrustade med Trackman.
Klubben planerar också att installera Trackman Range till säsongen 2023 vilket ytterligare kommer att
öka intresset för träning på Miklagard.
Vidare finns två stora övningsgreener samt ett övningsområde med bunker.

Academy/instruktionsverksamhet Miklagard Golf Academy
Uppdraget är att, i linje med klubbens motto ”Passion for Golf” och ledord ”kvalitet-tillgänglighettrivsel”, erbjuda bästa möjliga tränings- och utvecklingsmiljö för klubbens medlemmar,
företagspartners och gäster med ett attraktivt utbud och kompetenta tränare.
Miklagard Golf tilltalar alla kategorier av golfare och därför är vi måna om att ha en fungerande
träningsverksamhet som passar alla våra medlemmar och gäster.
En stor potential finns i att arrangera golfskolor, företagsaktiviteter och liknande med hotellet som
partner.
Ekonomi
Entreprenören erlägger årligen ett arrende för rätten att bedriva verksamheten. Arrendet innefattar
nyttjanderätt av samtliga träningsfaciliteter och dringrangebollar till träningsverksamheten. Klubben
driver drivingrangen och ansvarar för klippning, plockning och för fullgod kvalitet på berörda
områden.
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Kravspecifikation Miklagard Golf Academy:
Instruktionsverksamheten skall:
- Ha utbildade Club professionals (PGA-utbildade tränare)
- Bidra till en attraktiv golfanläggning för medlemmar och gäster
- Årligen presentera en verksamhetsplan, där tillgänglighet är definierad, för aktiviteter på klubben i
samråd med MG:s kontaktperson
- Tillhandahålla ett brett instruktions-/lektionsutbud som tilltalar alla medlemmar och gäster
- Tillhandahålla lektionspaket i form av nybörjarkurser, prova-på-kurser och andra vanligt
förekommande gruppträningar som vänder sig till alla kategorier golfare
- Aktivt bidra till utvecklingen av junior- och elitverksamheten
- Använda modern teknik såsom Trackman eller motsvarande samt videoanalys
- Finnas tillgänglig för bokning på de tider och dagar som medlemmar/gäster önskar
- Erbjuda online-bokning av lektioner och kurser
- Erbjuda tjänster i samband med golfevent, exempelvis clinics och ”beat the pro”
- Aktivt bidra till rekrytering av medlemmar samt medlemsvård
Instruktionsverksamheten bör:
- Anpassas så att medlemmar och gäster kan boka lektioner/kurser utan lång framförhållning
- Anpassas så att det finns instruktörer som passar för olika medlemmars/gästers behov alternativt
erbjuda externa grupper och tränare plats på anläggningen
- Verka för en ökad tillströmning av medlemmar och gäster till klubben

I er ansökan önskar vi en beskrivning av er och er verksamhet samt er erfarenhet av att driva
instruktionsverksamhet på golfklubb. Beskriv också hur ni avser att uppfylla klubbens krav samt hur
ni kan bidra till att utveckla träningsverksamheten under avtalsperioden i samverkan med klubben och
övriga aktörer på anläggningen.

Vill ni driva Miklagard Golf Academy?
Välkommen med er ansökan snarast, dock senast den 31/10, med CV, referenser och ovan efterfrågad
information till mats@miklagardgolf.no.
Urval och intervjuer sker löpande varför upphandling kan ske innan ansökningstiden gått ut.
Eventuella frågor besvaras av Mats Candinger, Klubbchef, Miklagard Golf
Sv +46 (0) 708 58 40 26
No +47 40 50 99 26
mats@miklagardgolf.no
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