
Studiespesialisering med Toppidrett



• FOTBALL(77)
•HÅNDBALL(46)
• FRIIDRETT(18)
• BASKET(11)
• SVØMMING(9)
• KAMPSPORT(6)

•GOLF(5)
• SKØYTER(2)
•DANS(1)
• KUNSTLØP(1)
• LANGRENN (1)
• VEKTLØFTING(1)
•DRESSUR(1)

Idretter vi har i dag:



VÅRE TRENERE
Fotball
John Andreas Husøy
Sindre Tjelmeland
Tommy Knarvik
Reidun Seth - MV
Patrik Hansson
Erlend Sæterstøl – Fysikk

Håndball
Martin Schmidt
Ivica Rimanic
Steffen Andersson
Mario Matic
Sølvi Hylleseth(permisjon)
Andreas Ungesson



ØVRIGE TRENERE
Basket
Arne Ingebrigtsen
Kamp-sport
Miguel Lehman
Friidrett
Endre Raa
Jonathan Byrkjenes
Svømming
Erik Dorch

Styrke/basis/fysio
Pål Bjørhusdal
Morten Hide
Langrenn
Ørjan Olsen
Golf
Hans Åberg

Skøyter
Cecilie Schjøtt Hanevig
Kunstløp
Eric De Mena
Coach for trenerne
Roger Gjelsvik



Hvor og når trener vi?
• Vi trener tirsdag, onsdag og fredag
• Fra kl. 08.00 – 10.00 tid kan variere noe.
• Fotball på Nymark(Vestlandshallen)
• Håndball i Haukelandshallen
• Basket i Frøya-hallen
• Friidrett på Fana stadion og i Leikanghallen
• Øvrige idretter, styrke og rehab i Vikinghallen
• Trening i klubb etter avtale – Golf, kunstløp, dans, bue….



Hva trener vi på Metis Toppidrett
• Vi har fokus på individuell utvikling i samarbeid med klubb 

trener/personlig trener.
• 1 fysisk trening  og 2 spesial-idrettstreninger i uken hvis ikke 

annet er avtalt
• Tester som er relevante for spesialidretten
• Teori



På Metis toppidrett
• reiser vi på treningsleir 1 gang i året – OBLIGATORISK 

egenandel maks 8.000kr
• får du treningsklær
• kan du trene på SIB CITY utenfor skoletiden
• får du individuell studie ved idrettsfravær
• tilpassing av tentamen ved behov
• kan du satse på idretten og skolen



Fravær, maks 10%
• Vi kommer til å føre fravær på alle øktene fra nå av.
• All alternativ trening skal gjøres i skolens regi 
• Egentrening skal avtales i forvei med trener på skolen
• Ved skade skal rehab gjøres på skoleøkten
• Ved sykdom gjelder samme regler som før skolen i øvrig



Idrettspermisjon
• Det er det samme som individuell studieplan
• Det betyr at dere ikke får fravær men er selv ansvarlige for 

undervisningen i perioden dere er vekke.
• Det er derfor viktig at avtale dette i god tid så faglæreren har tid 

til å lage et opplegg.
• Dere sender permisjonssøknad til mentor, faglærer, skoletrener 

og til Jan Stankiewicz
• Når dette er godkjent legger Jan Stankiewicz in dette i 

kalenderen som alle faglærere har tilgang til.



Trenings-app
• Alle skal ha treningsappen ”Altina”
• Her registreres hva, hvor og når dere er på trening
• Last ned til telefonen.
• Vi bruker en ukes tid til å komme igang med de nye.
• Dere får mail med instruks innen noen dager.
• Har dere ikke fått mail innen tirsdag må dere gi beskjed.



Vurdering i Toppidrett
• Dere blir vurdert på 
• 1. Ferdighetsutvikling og gjennomføring.
• 2. Basistrening og annen fysisk trening 
• 3. Treningsplanlegging 
• 4. Teori.



Øvrig
• Treningsleir
• Idrettsmedisinsk legevakt
• Egentrening SIB City
• Treningsklær
• Egenandel for treningsleir er en del av skolepengene


