
 

 

 

 

TGF 1. yıllık antrenör konferansını Antalya, Gloria Verde Resort'ta gerçekleştirdi. 
Farklı kademelerde yaklaşık 35 antrenör, teması gelişmek üzerine kurulu olan bu 2 

günlük organizasyona katıldı. Konferansın amacı golfteki en son teknolojilerden, 
küçük yaştaki golfçülerin eğitimine kadar antrenörlerin farklı alanlarda gelişimine 

katkıda bulunmaktı. 
Konferans TGF Milli takımının 2011 yılı içersindeki gelişimleri ( Damla Bilgiç'in 

Bulgaristan Açık turnuvası birinciliği, Güray Yazıcı'nın 256 oyuncu arasından 4. 
Olarak İngiltere Genç Erkekler turnuvası finaline kalması ..gibi) ile ilgili kısa bir 

filmle başladı. 
Avusturya'lı ilk konuşmacı Emanuel Frauenlob top izleme radar sistemi olan 

Trakman ile ilgili bilgi verirken henüz piyasaya çıkmamış Trackman'nin 

üçüncüsünüde tanıttı. Antenörlükte yeni gelişimlerin altını çizerken, bu teknolojinin 
profesyoneller kadar, milli takımlar düzeyinde de kullanıldığından bahsetti. Türk 

Golf Milli takımının da son 1 yıldır fazlasıyla yarar sağladığı Trackman için Milli 
Takım Teknik Direktörü Spencer Henderson'da farklı wedge testleriyle kullanımına 

ait pratik bilgiler verdi. Emanuel'de rangede antrenörlerin Trackman 3 teknolojisini 
kullanabilecekleri bilgilendirici bir seans düzenledi. 

Daha sonra St. Andrews' un usta club fitterı Ed Robertson golf sopalarının kişiye 
özel ayarlanmasının yararları ve oyuncuların performansı üzerine etkilerinden 

bahsetti. Sunumundan sonra bir oyuncu için tüm sopa ayarlamalarının nasıl 
yapılacağını wedge ve patalar da dahil olmak üzere uygulamalı olarak gösterdi. 

2. güne, Spencer Henderson'un milli takım program gelişimleri ile ilgili sunumuyla 
başladı. Bu sunum genel istatistik analizleri, video antrenörlüğü, eğitim kampları, 

zihinsel ve fitness eğitimlerinin geçtiğimiz sene içindeki uygulamalarına genel bir 
bakış niteliğindeydi. Ayrıca İstanbul ve Antalya'da 12-16 yaş arasındaki sporcularla 

yapılan yetenek seçimi haftasonları ve SNAG uygulaması ile nasıl daha fazla genç 

yaşta oyuncuyu golfe kazandırabiliriz konusu hakkında tartışıldı. Sonraki konuşmacı 
Özer Aslan golfün zihinsel yönüne Annika Sorenstam gibi oyuncularla çalışan Lynn 

Marriott and Pia Nilsson gibi isimlerden öğrendiği yeni fikirlerle bir giriş yaptı. Bu 
sunum şüphesiz antrenörlere kendi oyunları ve pratik yapmalarıyla ilgili yeni 

yöntemler öğretti. 
Spencer Henderson 2. sunumunda antrenör gelişimi ve Türk golfüne ilişkin 10 yıllık 

vizyonundan bahsetti. Antrenörlere 10 yıllık planından bahsederek, onların golfün 
gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadıklarını gösterdi. SNAG uzman eğitmeni 

Tony Howarth son konuşmacıydı ve küçük golfçüleri eğitmenin farklı yolları ile ilgili 
katılımcıları bayağı heyecanlandırdı. SNAG (GOLFE YENİ BAŞLANGIÇ) sopaları golfu 

daha kolay ve eğlenceli hale getirmek üzere tasarlanmış olup, golf sahası olmasa da 
golfü oynanabilir hale getirmek üzerine kurulmuş bir sistemdir. Tony toplantı 

odasında bir set kurarak antrenörlere farklı teknikleri göstererek eğlenceli bir eğitim 
verdi. 

 



 

 

 
Antrenörlük konferansıyla paralel zamanda seyreden Dünya Amatör Golf 

Şampiyonası ile ilgi basın toplantısı sırasında spor basını SNAG yöntemini ve golfü 
ilk elden tanıma şansı buldu. 22 kişilik basın grubu aynı zamanda golf eğitimi alıp 

Spencer Henderson'a Türkiye'de golf antrenörlüğünün geleceği ile ilgili sorular 
sordular. 

Milli Takım Teknik Direktörü Spencer Henderson Konferansla ilgili şunları söyledi: 
''1. Antrenörlük konferansının böyle başarılı sonuçlanmasından ve bir çok heyecanlı 

antrenörün becerilerini geliştirme fırsatını bulmasından dolayı çok memnunum. 
Sonuçta, antrenörlerin pek çok alanda yeni şeyler öğrendiği, bilgilendirici ve eğitici 

bir konferans oldu ki amaç buydu. Şimdiden pek çok antrenörden teşekkür içeren 

geri dönüşler alıyoruz ve herkes daha fazla eğitim ve gelecek yılki konferansı 
sabırsızlıkla bekliyor. SNAG fazlasıyla ilgi gördü ve 2012 yılı içersinde amacımız 

daha fazla çocugu golfe çekecek bu yöntemi Türkiye çapında yaygınlaştırmak. 2. 
Kademe antrenörlük eğitimi de Ocak'ta yeni müfredat ile yapılacak ve 

antrenörlerimizin standartının yükseltilmesi ve ilerideki eğitimleri için bir başlangıç 
olacaktır. Bana bu konferansın gerçekleşmesinde tam destek veren Federasyon 

Başkanımız Sn. Ahmet Ağaoğlu'na ve TGF yönetim kuruluna çok teşekkür ederim. 
Ayrıca, tüm konuşmacılara, asistanım Oğuzhan Küçük ve Burcu Olgun'a konferansı 

başarılı kılan perde arkasındaki çalışkanlıkları için teşekkürü borç bilirim. Golf 
Direktörü David Clare ve ekibine, Gloria Verde ekibine gösterdikleri profesyonel 

yaklaşım için teşekkürler. Son teşekkür de konferansa katılan ve bu konferansı 
değerli bir deneyim haline getiren tüm antrenörlere gidiyor'' dedi. 

Konferantaki katılımcılardan Fredrik Hansson ise memnuniyetini şöyle ifade etti: 
"1. Yıllık Antrenör Konferansının çok iyi organize edilmesi, konuşmacılar ve 'Gelişim' 

in konu başlığı olarak seçilip Türkiye'deki antrenörlerin daima ilerlemeye teşvik 

etmesinden oldukça etkilendim" dedi. 
 

  
 


