Golf på Hvam videregående skole
Vil du kombinere videregående skole med mye golf?
Da er Hvam videregående skolen for deg.
Idrettsfag med toppidrett golf gir deg mye golfundervisning og et variert tilbud
med mange aktiviteter.
Utdanningsprogrammet idrettsfag gir deg i tillegg generell studiekompetanse,
som gjør at du kan søke de aller fleste høyskoler etter endt skolegang. Vi tilbyr
også realfag utover generell studiekompetanse.
Skolens nye golfbane er åpen for elevene, og er en flott
arena for golfelever, både i undervisningen og på fritiden.
Har du en QR-leser, kan du ta turen rundt banen ved å skanne
figuren til høyre

Skolen har i tillegg et topp utstyrt simulatorsenter med 4 golfsimulatorer,
svingstudio med Swing Catalyst og Trackman, Sam puttlab, K-west 3d analyse,
Focusband mental trening, treningsstudio og idrettshall. Alle skolens fasiliteter
er tilgjengelig for elever på kveldstid. Skolen har godt kvalifiserte instruktører,
og inviterer flere trenere og foredragsholdere til å møte våre elever i løpet av
skoleåret.

Skolen har startet et samarbeid med
Norges Golfforbund om å innlemme
deler av «NGFs trenerløype» i
utdanningen. Vi ønsker at elevene
gjennom idrettsfag med toppidrett golf på
Hvam skal ha et godt utgangspunkt for
videre arbeid i norsk golf.

For at golfelevene våre skal få best
mulige treningstilbud, drar vi årlig på to
ukers treningsleir. Vi har tidligere vært i
både Spania (Costa Ballena) og Portugal
(Aroeira). Offentlig skole er underlagt
gratisprinsippet, og treningsleiren
finansieres ved hjelp av dugnader og
gaver. Alle andre aktiviteter og tilbud er
som nevnt gratis.
Hvam videregående skole har eget
internat med 90 rom. Elever som bor
langt unna kan søke om bostipend i
Statens Lånekasse, dette dekker nesten
alle utgifter til kost og losji. Internatet har
miljøarbeidere og aktivitetsledere, og er døgnbemannet. Det arrangeres en rekke
aktiviteter og utflukter på internatet.

Endringer i opplæringsloven gjør det lettere for elever å velge skole over
fylkesgrensene. Et friere skolevalg gir elevene rett til ledige skoleplasser i et
annet fylke.
Ta kontakt med oss om dere trenger hjelp til søknaden.

Er du glad i golf, og ønsker å utvikle deg som
golfspiller, har vi tilbudet til deg! På Hvam
får du være med i et aktivt og trivelig
golfmiljø, både på skolen og på fritiden.

Vi ser fram til å samarbeide med din pro om
din utvikling!

Besøk oss for en prat på Åpen kveld
24/1 18.00-20.00.
Hvam videregående skole
Hvamsalléen 30
2165 Hvam
Epost: idrett@hvam.vgs.no
Tlf: 63912100

Jan.Strømsrud@hvam.vgs.no
lærer, 90115985

