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Treningsleir på Mar Menor
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Premium Golfreiser inviterer 
til treningsleir i vinterferien 
2022.

Treningsleiren har allerede vært 
arrangert i flere år med over 
100 deltakere, men den har vært 
forbeholdt klubber som er store 
nok til å sende egen gruppe og 
egne trenere.  
I år ønsker vi at alle juniorer i 
Norge skal få tilbud om å være 
med på denne treningsleiren. 
For å støtte leiren stiller derfor 
NGF med egne trenere for å ta 
seg av alle juniorer som ønsker 
å være med, men som kommer 
fra klubber som ikke sender egen 
gruppe. Tilbudet går derfor ut til 
ALLE juniorgolfere i Norge. 

Mar Menor
Mar Menor er Norges 
Golfforbund’s base i Europa for 
våre vinteraktiviteter for lands-
lag og turneringer. Resorten 
ligger i Murcia, ca 1 time syd 
for Alicante. Mar Menor er en 
golfresort der det finnes et 
Intercontinantal luksushotell, 
150 leiligheter for utleie, 2.000 
bo-enheter, treningssenter, 
paddle-tennis, 6 restauranter, 
supermarked, Nicklaus golfbane 
og gode treningsfasiliteter. 
Resorten ligger 5 minutter fra 
sjøen og 20 minutter fra storbyer 
som Cartagena og Murcia. Mar 
Menor ligger i det mest stabile 
klimatiske området i Europa. 



Golfbaner
Med opphold på Mar Menor har 
vi tilgang på 7 Nicklaus Golfbaner 
med høy internasjonal standard. 
Den ene har etter Jack Nicklaus 
sitt eget utsagn den beste layou-
ten av de baner han har designet 
i Europa. 

Banene vi benytter er:

• Mar Menor

• La Torre

• El Valle

• Alhama Signature

• Hacienda Del Alamo

Trening og turnering
Treningsleiren er åpen for alle 
klubber og spillere. Klubber som 
sender egne grupper og trenere 
fordeles på forskjellige baner de 
4 første dagene og har sitt eget 
opplegg for deres treningsleir. 
Spillere fra mindre klubber hvor 
klubben ikke sender egen trener, 
er velkommen til å delta i en 
samlingsgruppe med spillere 
fra forskjellige klubber. Denne 

gruppen ledes av coach fra NGF. 
Dagene består av trening og spill 
og alle har dermed muligheten 
til å være med på en lærerik 
treningsleir. 

Treningsleiren avsluttes med 
turnering torsdag og fredag etter 
Narvesen Tour konsept med 
tillegg av egen dame, herre og 
foreldreklasse. 

Foreldre
Siden treningsleiren arrangeres 
i vinterferien i Norge gjør vi 
oppmerksom på at foreldre er 
hjertelig velkomne. Vi vil arran-
gere egen foreldreturnering 
under oppholdet og ber samtidig 
om at foreldre gir arrangør tidlig 
bestilling på opphold og golf 
siden de reserverte plasser med 
stor sannsynlighet blir utsolgt. 
Det er også holdt av plasser 
på hotellet til de foreldre som 
ønsker dette.  Dette er en relativ 
stor koordineringsjobb og vi ber 
om at alle foreldre bestiller via 
reisearrangør for å få reserverte 
«foreldrestarttider» og for å få 
plass i foreldreturnering.   



Mar Menor 
Banen fremstår kanskje som 
den enkleste av banene. Her 
er inngang til greener noe 
enklere enn på de andre 
banene. Banen er hyggelig å 
spille og er alltid i god stand.

El Valle 
Denne banen er fantastisk bra 
og benyttes som kvalifiser-
ingsbane til PGA touren. Banen 
rangeres som en av de beste 
baner i Spania og er et prak-
teksempel på god banedesign. 
Utsikten fra uteterassen foran 
klubbhuset er heller ikke så 
værst.

Banene



La Torre 
Ikke la dere lure av den korte 
lengden. Her er det hindre 
overalt, enten i form av vann, 
eller i for av bunkre som finnes 
over alt. Dette er en bane for 
presisjonsgolfere. Det er ikke 
lett å score på denne banen – 
små greener og vanskelige par 
3 hull. 

Hacienda Alamo
Mesterskapsbane hvor SNWO 
arrangeres i 2021. Anlegget 
har et av de mest komplette 
treningsanlegg i Spania og 
brukes av Team Norway. 

Alhama Signature
Denne banen har alt! Et 
mesterverk fra Jack Nicklaus. 
Banen er utvilsomt blant 
de beste i Europa. Den ble 
bygget med tanke på å ta imot 
storturneringer. Her får du 
prøve hvordan internasjonale 
mesterskapsbaner er å spille.



Opphold og Mat
Deltakere og reisende bor i 
leiligheter med 2 eller 3 soverom 
på Mar Menor. Leilighetene er fra 
85m2 til 115m2 og har 2-3 sove-
rom, 2 bad, stue, kjøkken og stor 
terrasse mot golfbanen og/eller 
basseng. Leilighetene er meget 
bra og er i nær avstand til range 
og øvrige fasiliteter.  Det er også 
reservert et begrenset antall 
hotellrom på Intercontinental 
Mar Menor. 

Deltakere på treningsleir har 
frokost og middag på hotellet 
inkludert i pris. Lunsj må med-
bringes eller bestilles på klubb-
huset på den banen deltakerne 
er på de forskjellige dager. 

Transport
Transport fra/til flyplass og 
golfbaner er inkludert i pris. 
Transport fra/til flyplass gjelder i 
treningsleirens kjernetid som er 
fra lørdag til lørdag. 

Pris på deltakelse
Pris på treningsleir inkluderer 
følgende:

• Opphold i leilighet med 2 eller 
3 soverom

• Transport under opphold

• Frokost og middag på hotellet

• 6 runder golf

• Fri bruk av rangeballer 2,5 
timer pr. dag

• Deltakelse i turnering

Pris pr person i dobbeltrom:  
kr. 6.600,-
Tillegg enkeltrom: kr. 900,-

Tillegg voksne over 19 år: kr. 1200,-

(grunnet forskjell i GF mellom jr./
voksen)

Pris på opphold på hotell etter 
forespørsel. 

Pris inkluderer IKKE fly og må 
bestilles av deltakerne selv. 
Vi oppfordrer til å bestille SAS 
sportspriser på sas.no. Oppgi 
CMP kode Golf-999 ved bestillin-
gen. Husk at sportspriser på SAS 
inkluderer koffert og golfbag og 
er refunderbare ved kansellering.



Påmelding
Påmelding til treningsleir for 
spillere som ønsker å være med 
på samlingsgruppe med NGF 
trenere gjøres slik:

• I Golfbox under terminlisten til 
Region Sør-Østlandet. 

• eller mail til kontaktperson 
tat@premiumreiser.no

Foreldre bes kontakte arrangør 
Premium Golfreiser ved  
Tom Arne Tollefsen via mail:  
tat@premiumreiser.no

Spørsmål?
Ta kontakt med Tom Arne på  
tat@premiumreiser.no eller på 
telefon 911 22 996.



G O L F R E I S E R

Meld deg på i dag!

COVID-19
Norges Golfforbund tar dagens COVID-19 situasjon på alvor. Det er 
derfor knyttet usikkerhet til om treningsleiren kan gjennomføres. 
Vi planlegger likevel som om situasjonen tilsier at vi kan avholde 
samlingen, men tar forbehold om at den kan kanselleres på kort 
varsel. 

Det er derfor også viktig å vite at alle innbetalinger er 100% refun-
derbare dersom samlingen ikke blir gjennomført. 

Mer info og påmeldingsskjema i Golfbox under terminlisten for 
Sør-Østlandet.


