
 

Norges  www.ntggeilo.no  

Toppidrettsgymnas 
ALPINT GEILO 

 

 

 

”Den ledende skolen for ungdom som kombinerer 
toppidrettsatsning og utdanning” 

 

 

http://www.ntggeilo.no/


NTGs HOVEDMÅL 

NTG skal bidra til at utøvere i løpet av sin karriere tar medaljer i internasjonale mesterskap, 
kvalifiserer seg til ønskede høyere studier og utvikler gode holdninger. 

ALPINT PLUSS GENERELL STUDIEKOMPETANSE 

Ønsker du å satse helhjertet på din idrett, og kombinere det med videregående utdanning, 
er NTG den rette skolen for deg. Fullført og bestått treårig utdanning gir studiekompetanse 
ved universiteter og høgskoler. 

GJENNOMFØRING 

Vi gjennomfører 7-10 fellestreninger per uke i skoletiden utenom samlingene. Utover dette 
trenes det etter individuelle planer. 

Det vil bli avholdt ca 45-55 samlingsdøgn. Gjennom høsten benytter vi Norge og Mellom-
Europa som våre treningsarenaer. Normalt har vi også gode treningsforhold på Geilo i 
april/mai og november/desember. Mange FIS renn legges til Geilo på forvinteren, noe som 
er med å redusere løpernes totalbelastning i en ellers hektisk periode. 

Med gratis heiskort foregår det meste av treningen på Geilo, men også i andre anlegg i øvre 
Hallingdal. Treningen foregår på dagtid slik at ettermiddagene frigjøres til lekselesing og 
sosiale aktiviteter.  

Trenerne på NTG alpint reiser med utøverne på FIS renn i Norge og enkeltrenn i Skandinavia/ 
Mellom Europa. I tillegg er vi selvsagt representert på alle NM. 

NTG ALPINT Geilo fokuserer på en mestringskultur. Vi har, og jobber med å videreutvikle god 
treningskultur. Selv om alpint er en individuell idrett er vi opptatt av lagarbeid fordi vi mener 
at det er det beste for gruppa og den enkeltes utvikling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTGs UTVIKLINGSFILOSOFI 



Individuell helhetlig oppfølging 
Vi vil utvikle ansvarsbevisste og handlingsorienterte utøvere der vi tar utgangspunkt i NTGs 
verdigrunnlag: Ærlighet, respekt og entusiasme. Vi ønsker at løperne skal bli mest mulig 
selvstendige i løpet av 3 år. Vi er opptatt av at hver utøver bryter grenser, setter seg mål og 
har en kvalitetsfull treningsprosess. Det betyr gode planer, god gjennomføring og god 
evaluering i samarbeid med personlig trener. Trenerne følger opp den enkelte 
idrettsutøveren i den daglige treningen og på samling. Det gjennomføres tester ut fra 
arbeidskrav, og det utarbeides kapasitetsanalyse – profil.  

Faglig og pedagogisk godt kvalifiserte, kreative og fleksible lærere, følger opp elevene på 
skolen. 

”Det er den daglige treningsoppfølgingen som gir best resultater” 

Mange av de beste utøverne på et sted 
Det å kunne samle høyt motiverte og gode utøvere vet vi gir resultater. Faglig dyktige 
trenere med lang erfaring og høy kompetanse tilpasser treningen så utviklingen blir best 
mulig. 

En skole på idrettens premisser 
Ved planleggingen av skoleåret lages planen for trening, samlinger og konkurranser først, 
skole tilpasser seg idretten og kjennetegnes med meget fleksible og entusiastiske lærere. 

Intern og ekstern spisskompetanse 
NTG benytter utstrakt bruk av intern (tverrfaglig) og ekstern spisskompetanse i 
treningsoppleggene. 

Høy treningsmengde 
En stor treningsmengde og tett oppfølging er en forutsetning for å kunne nå et høyt 
internasjonalt nivå. Gjennom lang erfaring tilpasser trenerne dette etter individuelle behov.  

Utviklingsprosess 
De unge utøverne skal lære å sette seg mål, fokusere på treningsoppgavene og på mestring 
av oppgavene. Dermed forbedres prestasjonsevnen som er grunnlaget for at utøverne skal 
nå målene sine. 

 

 

 

 

 



NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITE 

Norges Toppidrettsgymnas har gjennom mange år vært en viktig 
samarbeidspartner for Olympiatoppen når det gjelder utvikling av 
toppidretten i Norge. Det stilles krav til kunnskap og ferdigheter i 
toppidrett, og et godt grunnlag legges i ungdomsårene, men først og 
fremst fokuserer den norske modellen for toppidrett på det helhetlige 
mennesket og enkeltindividet. Da er kombinasjonen toppidrett – skole 
svært viktig. Norges Toppidrettsgymnas ivaretar første ledd i utdannings- 
og toppidrettskjeden på en fortreffelig måte. De tilrettelegger det 
idrettslige tilbudet meget godt. Til tross for store treningsmengder og 

reiseaktivitet, får en et helhetlig utdanningstilbud. NTG blir sett på som en viktig medspiller i 
utviklingen av Norges beste idrettstalenter. 

SLIK KAN DU BLI ELEV 

Norges Toppidrettsgymnas er åpen for utøvere fra hele landet. En kan søke om inntak i 1., 2. 
og 3. Klasse. 

Inntakskriterier 
Idrett: Søkeren må ha et godt utviklingspotensial i sin idrett og/eller oppnådd gode 
resultater. 

Skole: Snitt: Minimum 4,0 fra ungdomsskolen 

Søknadsfrist 1. mars 
Søknad foregår via våre internettsider. Inntaket starter i januar. 

Mer om inntak, poenggivende fag, skolepenger og søknadsskjemaet finner du 
på NTG Geilos nettsider www.ntggeilo.no  

 

 

 

 

Norges Toppidrettsgymnas Geilo: Lienvegen 85, 3580 Geilo 
Kontaktperson: Hans Jonny Snilsberg, sportssjef alpint Mobil: 91 87 74 50 E-post: hansj@ntg.no  

Norges Toppidrettsgymnas Geilos administrasjon 
Torgeir Skrede, daglig leder Mobil: 90 52 87 53 E-post: torgeir.skrede@ntg.no  
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