
WANG Toppidrett 
 
Treningen og undervisningen på skolen har som hovedmål å forbedre elevenes kunnskaper og 
holdninger til faget toppidrett. I hovedsak basistrening, golfspesifikke ferdigheter og 
treningsplanlegging. På WANG Toppidrett får golfere mulighet til å ta med seg en 
kompetansegivende utdanning i kombinasjon med gode rammer for å drive trening og konkurranse 
på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er en del av utøverens treningshverdag og alle treningsøkter er 
åpne for at klubbtrener gjennomfører treningen med utøveren. Sportssjef og trenere har jevn 
kontakt med klubbtrener for å ivareta hver enkelt utøvers utvikling. WANG skolene har felles 
strategiplan og periodisering, men tilpasser sitt treningsopplegg i forhold til sesong. Vi har også et 
meget bevisst forhold til risikoen ved økt treningsbelastning der elevene ikke har gått på WANG Ung. 
 
WANG Toppidrett har en trygg og god treningskultur der det er respekt for at alle har forskjellige 
ferdigheter slik at gruppen trener sammen for å gjøre hverandre bedre og lære av hverandre. Alle 
elevene har forskjellige behov gjennom skoleåret, spesielt med hensyn til planlegging og 
forberedelser til turneringer på nasjonalt og internasjonalt nivå. Spillere som Viktor Hovland, 
Kristoffer Reitan og Kristoffer Ventura har alle gått på WANG Toppidrett. 
 
Vi har 10 trenere på 4 skoler som gjennomfører 11t trening hver uke og opptil 4 uker samlingsdager 
hvert skoleår slik at elevene får best mulig oppfølging på treninger og samlinger. På treningene har vi 
fokus på å legge til rette for at alle elever skal utvikle sine tekniske, fysiske og mentale ferdigheter. 
Norges Golfforbund har en offisiell samarbeidsavtale med WANG som sikrer alle utøvere i Team 
Norway Junior rammer som gir best mulighet for å kombinasjon mellom å satse på idretten og skole. 
Som en del av dette samarbeidet stiller NGF med trenerressurser på WANG treninger i tillegg til at vi 
er en viktig del av strategiplanen til NGF for fremtiden. 
 
Når elevene er på samling med WANG, NGF eller klubb har de tett oppfølging fra kontaktlærer og 
faglærere. I forkant er samlinger og turneringer legger lærerne til rette for å gjennomføre prøver og 
innleveringer tilpasset hver enkelt elev slik at han/hun kan ha best mulig fokus på idretten. Det er 
også en tett dialog mellom sportssjef og kontaktlærer hver uke på skolen som gir elevene en trygghet 
på at det er en toppidrettsforståelse i alle ledd på skolene.  
 

Husk søknadsfristen 1. mars! 
 
Her kan du lese mer om de forskjellige skolene: 
 
WANG Oslo 
https://wang.no/oslo-golf/ 
 
WANG Stavanger 
https://wang.no/stavanger-golf/ 
 
WANG Fredrikstad 
https://wang.no/fredrikstad-golf/ 
 
WANG Tønsberg 
https://wang.no/tonsberg-golf/ 
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