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To av våre spillere er tatt ut på Regionslaget!
Gratulerer til Celiann og Julie!
De er tatt ut på Regionslaget til Vestlandet Nord (16-18 år).

Publisert av Jan Ragnvald Torsvik. Sist endret 02.11.2014

Bakgrunn
NGF har valgt å ta bort landslagsvirksomheten for spillere under 19 år. Dette gjøres for å styrke
regionene, og med en tro på at unge spillere utvikles best på «hjemmebane». Det betyr at det
høyeste nivået en golfspiller under 19 år kan nå, i form av treningsgrupper, er Regionslaget.

Fortsatt landslagsoppdrag men ikke landslagssamlinger
De beste utøverne i landet skal fortsatt få mulighet å representere Norge ved ulike anledninger. De
skal få muligheten å kjenne på det neste nivået og ved disse anledninger lære seg å toppe formen. 
Dette skal dog ikke skje i alt for stort omfang da vi ønsker at hovedfokus i denne alderen skal være på
den langsiktige utviklingsprosessen og ikke bare på resultater.

Mål
Å utdanne spillere/trenere i sportslig plan i en tydelig utviklingstrapp.
Skape en «vi»-kultur i regionen.
Skape flere talentutviklingsmiljøer.
Inspirere til at flere trenere får bedre forutsetninger for å jobbe med juniorutvikling.

   

Brukernavn

Passord
Hjelp til login? Glemt passord?

 

SØK

Værvarsel for Kolltveit
Mandag kveld
kl 20 – kl 2

14°
Regn. Laber bris, 6 m/s fra
nord-nordvest. 1 mm nedbør.

Langtidsvarsel
Radar
Avansert kart

Finn varsel for et annet sted

Sotra Golfklubb | Bergalia 10 | 5360 Kolltveit | Bookingtelefon: 415 41 084 | post@sotragk.no | Kontonummer: 5261 05 18664

FORSIDE GOLFBANEN GJESTER MEDLEMSSIDER PRO OG KURS SPONSORER SØK

Denne siden bruker informasjonskapsler. Trykk her for detaljert informasjon. (Skjul denne meldingen)
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