
“	Akkurat	nå	blomstrer	
	 en	ny	Gunn-Rita	ett	eller			
	 annet	sted	i	Rogaland”
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talenter mot toppen



1 010 idrettslag i Rogaland representerer 

heldigvis toppidrett – men først og fremst 

breddeidrett. Idrettslagene våre bidrar til 

at barn og ungdom får en sunn motvekt 

til stillesittende passivitet.

Tusenvis av frivillige rundt om i fylket 

arbeider hver kveld, året rundt, med 

å legge til rette for folkehelse-arbeid 

i praksis. Helt frivillig. 

Og inn i mellom dukker det snart opp en 

helt ny Gunn-Rita, Brede Hangeland eller 

Sarah Louse Rung. Unge talenter som 

trenger gode rammebetingelser for 

å klare seg, også utenfor idrettsarenaen.



Talenter	velger	Rogaland

Idrettskretstinget i Rogaland har vedtatt å satse på at morgen-

dagens idrettstalenter skal kunne velge Rogaland i størst mulig 

grad. Det er bakgrunnen for Rogaland idrettskrets sitt samarbeid 

med Rogaland fylkeskommune og Olympiatoppen Vest-Norge. 

Som idrettens felles fylkesledd er ambisjonen vår i første omgang 

å bedre rammebetingelsene for våre utøvere i den videregående 

skolen og på universitetet.

Talenter	Mot	Toppen		(TMT)

Rogaland fylkeskommune, Olympiatoppen Vest-Norge og Rogaland 

idrettskrets signerte i 2010 en langsiktig avtale om samarbeid 

utført på St. Svithun videregående skole. Her er det utviklet et 

tilrettelagt skole og idrettstilbud for elever som skal ha potensiale 

til å bli morgendagens toppidrettsutøvere. 

Fylkeskommunen har etter etableringen også forsterket idretts-

satsingen ved St. Svithun vgs blant annet gjennom å også tilby 

idrettsfag. Skolen har fra før byens eldste toppidrettslinje. 

Det	er	krevende	å	nå	toppen

Utøverer ved TMT har en krevende skoledag. De får mer tilrettelagt 

trening enn det som er vanlig på toppidrettslinjen og på idrettsfag-

slinjen. Elevene får særskilt tilrettelegging i forhold til skolefagene, 

og har utvidet ordning hva angår idrettsfravær. Utøvere ved TMT-

linjen drar årlig på treningsleir til utlandet, og får gjennom 

skoleåret verdifulle impulser fra andre idretter enn det de selv driver.



Skolen setter krav til minimums-karakterer i skolefagene for at 

eleven kan bli vurdert som TMT-elev.   

Idrettskretsens	rolle

Rogaland idrettskrets sin sportskoordinator sørger for uttak av 

utøvere som ellers fyller skolens formelle krav. Dette gjøres 

ved at vi ber særkretser og/eller særforbund om å rangere søkerne 

fra de enkelte idrettene. Når endelig uttak er gjort engasjerer vi de 

trenerne som særkretsene og/eller særforbundene mener 

er de best kvalifiserte trenerne til å drive tilbudet på skolen. 

Sportskoordinatoren er videre bindeledd mellom skolens trenere, 

klubb-trenere, foresatte, utøverene og lærere. Olympiatoppen 

Vest-Norge sin del av avtalen er å kvalitetssikre det idrettsfaglige 

opplegget. Sportskoordinatoren har i tillegg et ansettelsesforhold 

til Olympiatoppen Vest-Norge.

UiS

Rogaland idrettskrets har også en intensjonsavtale med ledelsen 

ved UiS. Les mer på www.idrett.no/rogaland og www.uis.no



Øvrige	idrettslinjer	i	Rogaland

Utover samarbeidet mellom Rogaland fylkeskommune, 

Olympiatoppen Vest Norge og Rogaland idrettskrets på St. Svithun 

vgs finnes det ytterligere 7 skoler for de som ønsker å studere 

idrettsfag og få generell studiekompetanse. Skolene har ulike 

profiler, og spenner vidt, samtidig som en del fag er felles for alle 

skolene. Her finner du alt fra treningslære og treningsledelse til 

fordypning i friluftsliv, breddeidrett og lederutvikling. Alle skolene 

tilbyr faget toppidrett innen ulike idretter.

Følgende offentlige skoler tilbyr utdanningsprogram for idrettsfag: 

Bryne vgs, Gand vgs, Jåttå vgs, Kopervik vgs, Sauda vgs, Sola vgs, 

Strand vgs og den nasjonale toppidrettslinjen Toppvolley på Sand.

www.rogfk.no

Private	idrettsgymnas	i	Rogaland

Wang toppidrettsgymnas i Stavanger

www.wang.no

Haugesund toppidrettsgymnas (HTG).

www.haugesund-toppidrettsgymnas.no


