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Norges Toppidrettsgymnas Tromsø er det beste alternativet i Nord-Norge for de som 
ønsker å satse på idretten sin, samtidig med en profesjonelt tilrettelagt skolehverdag. 
Her har vi topp kvalifiserte trenere og kompetente lærere som tilrettelegger optimalt 
for at du skal lykkes i din idrett, gjennom stor forståelse for 24-timers utøveren. 

Tromsø har utviklet seg til å bli et senter for langrenn og skiskyting i Nord-Norge. 
Her finner du Team Nord-Norge, Team SNN, Tromsø skiteam U23, TSI langrenn, 
Team Statkraft og selvfølgelig Norges Toppidrettsgymnas Tromsø.  

Med en så stor samling av langrennsutøvere og skiskyttere, bidrar vi sammen til en 
unik kompetanse, der mulighetene til den beste utviklingen og matchingen ligger til 
rette. 

Jentemiljøet er stort, vi arrangerer jentetreninger 1 gang pr uke, hvor vi samler 
mellom 15 og 25 topp motiverte jenter. Det er disse jentene som vil være Nord-
Norges stolthet og fremtid på damesiden. Hvis du ønsker å være en del av dette 
gode miljøet, da er Tromsø plassen for deg! 

Guttemiljøet er også stort, her finner du de beste seniorene i Nord-Norge, samt de 
beste juniorene i Nord-Norge. Vi er i ferd med å få på plass en arena som utvikler 
internasjonale toppidrettsutøvere på herresiden. Totalt har et sted mellom 30 og 50 
seniorer base i Tromsø, på juniorsiden finner du ca. 30 herreløpere som bor og 
satser ut fra Tromsø. 

Kompetanseflyt 

Norges Toppidrettsgymnas Tromsø har idrettsutøvere på høyt nivå innenfor fotball, 
svømming, friidrett og sjakk, i tillegg til langrenn og skiskyting. Samtlige elever er 
dermed topp motivert for å nå lengst mulig innenfor sin idrett. Dette gir et unikt miljø, 
der kompetanseflyt og utvikling er i fokus. Hos oss er det lov å være god! Dette 
skaper holdninger. Dette skaper mentalitet. Skolens lokalisering på Alfheim stadion 
er unik, der nærheten til anlegg, spisskompetanse og etablert toppidrettskultur er 
kort. 

http://www.ntg.no/


 

 

Kantine 

I samarbeid med TIL, har vi gjenåpnet kantine på Alfheim. Til en meget hyggelig pris, 
får du tilgang til et ernæringsrikt måltid. Her samles alle elever, trenere, lærere, TIL-
spillere osv. til et godt måltid i hyggelige omgivelser. 

Kriteriene for inntak ved NTG Tromsø Langrenn og skiskyting er ferdigheter i 
idretten, utviklingspotensial, selvstendighet, holdninger og skolekarakterer. 

I Tromsø kan du planlegge din karriere mot en toppidrettsutøver, samtidig som du 
trener i et optimalt miljø, kan du få tilrettelagt studiene dine ved Universitetet i 
Tromsø etter dine 3 år ved NTG Tromsø. 

Treningsforholdene i Tromsø er viden kjent som unike. Her har du mange kilometer 
med oppkjørte løyper. Gode barmarksforhold og en unik natur utenfor stuedøra. I 
løpet av kortere tid vil også etableringen av Barents Skiarena finne sted, her vil du 
finne topp moderne anlegg for langrenn-, og skiskytting. I tillegg skal det bygges 2 
rulleskiløyper, et på Tromsøya og et på Storelva. Oppstart av dette vil mest 
sannsynlig være sommeren 2015. I tillegg har Tromsø fått tildelt NM senior del 1 i 
2016. 

Økonomi for skoleåret 2015/2016: 

Skoleavgift: kr 23 895,- (Elevens egenandel. Staten støtter 85%) 
Toppidrettskostnad: kr 25 000,- . Dette inkluderer samlinger i NTG regi, daglig 
oppfølging av trener, tilgang til alle treningsfasiliteter, transport til konkurranser i 
regionen, oppfølging på nasjonale og regionale renn og gode utstyrsavtaler. 

Ved avdeling for langrenn/skiskyting på NTG Tromsø er det fire engasjerte trenere. 

For spørsmål, ta gjerne kontakt med sportsjef Lars Thorstensen. 

Lath@ntg.no 

Mobil: 991 57 942 
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