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Toppidrettssatsinga på Voss Gymnas

• Hordaland Fylkeskommune
• Heilt ny og nyoppussa skule
• Eit toppidrettsmiljø
• Kompetanse
• 6 bussar

• Olympiatoppen Vest
• Samarbeidspartner
• Økonomisk stønad
• Spesialoppfylgjing

• Voss Alpin
• Tek inn treningsavgift
• Arrangerer renn
• Lokalt næringsliv
• Sørger for at det vert eit konkurransedyktig opplegg



Kva har me på Voss?

• Dei beste treningsfasilitetane på ein vidaregåande skule i landet

• Basishall

• Styrkerom

• Idrettshall

• Slyngerom

• 400m løpebane

• Vossabadet

• Aktivitetspark

• Prestegardsmoen og nærleik til natur å trena i.



Kva har me på Voss?

• Voss Resort
• Det er her me trener mest

• Heisar, snøkanoner og mykje anna vil bli forbetra og fornya dei neste åra.

• Gondol frå sentrum

• Gode vilkår for å trena slik me ynskjer

• Årleg FIS-renn

• Myrkdalen
• Fartstrening

• Vårtrening



Kva har me på Voss?

• Nytt frå neste sesong er at me har to trenarar:
• Torbjørn Søgaard

• Asbjørn Skorpen

• Me har ei god gjeng med løparar som trener bra.



Korleis gjer me det på Voss

• Elevane går på idrettslinje, og har då treningslære og treningsleiing frå år 1.
• Tre treningar i skuletida.

• Tysdag og torsdag 0840 – 1150 (1100 på sommartimeplan)
• Onsdagar 1300 – 1600 (1350 på sommartimeplan)

• 3-4 økter rett etter skulen kvar veke.
• 4 fastlagte samlingsveker i regi av skulen. Veke 40 – 47 – 49 og 3
• Gode moglegheiter for sjølvstendig studiearbeid når me reiser utover dette
• 60-70 skidagar frå 1.mai til fyrste renn
• Om ein er på høgt nivå er det mogleg å dela opp 2. eller 3.klasse.
• Me ynskjer å legga til rette for at 2004-årgangen kan ha medtrening med 

oss nokre samlingar. Veke 40 og 41, samt veke 47 og 3.



Mål for satsinga

• Bli eitt av dei beste skigymnasa landet
• Rekruttera dei beste løparane

• Lokalt
• På sikt nasjonalt

• Stå nok på ski, skapa ein breiast mogleg plattform for vidare utvikling.
• Skapa ein særs god treningskultur der alle kan få ut potensialet sitt
• Ha eit lag som har det skikkeleg kjekt, som lika å trena og heier kvarandre

fram.
• Vinna skirenn
• Få flest mogleg til å driva med idretten så lenge som mogleg på eit så høgt 

som mogleg nivå.
• Gjera løparar aktuelle for neste nivå



Korleis søka

• Søk Voss Gymnas på Vigo innan 1.mars. (Idrett med toppidrett)
• Det er ingen ulempe med karaktersnitt på 4 eller betre

• Samstundes som de søker på vigo.no sender de ein cv med mål og ambisjonar
samt resultat til olympiatoppenvest@idrettsforbundet.no

• Kostnadar
• Treningsavgift 20 000 kr
• Klespakke 6000 kr
• Heilårskortet 6000 kr
• Vinterland 6000 kr
• Me har eit mål om at gjennomsnittskidagen skal kosta mindre enn 1000 kr
• Alle desse kostnadane er estimat og kan bli lågare om me får inn meir pengar frå sponsorar

og samarbeidspartnarar.
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