
Koll IL Volleyball starter opp Toppidrett volleyball  
på Nydalen videregående skole fra høsten 2015! 

  

Koll Volleyball er en gruppe under Idrettslaget Koll. 
Koll IL, Postboks 4005, Ullevål Hageby, 0806 Oslo 

Organisasjonsnummer: 976 710 274 
 

          
 
 
 

Koll IL Volleyball etablerer toppidrettstilbud for volleyballutøvere i 

samarbeid med Nydalen videregående skole i Oslo.  
 
Tilbudet gir mulighet til å kombinere volleyball med videregående skolegang i Oslo, og 
er åpent for utøvere fra alle klubber i Oslo, ikke bare fra Koll volleyball. 
Målet er å fremme individuell utvikling av utøverne, og samtidig opprettholde og styrke 
klubbaktivitet på kveldstid. Det planlegges tre ukentlige morgentreninger kl 8-10. 
 

x Volleyballøkter i hall 
x Sandvolleyballøkter ute 
x Fysisk trening 

o Styrketrening  
o Hurtighetstrening  
o Skadeforebyggende trening 

x Analyse video  
x Individuell oppfølging av målsetting og utvikling  

Utviklingsmål 
x Individuelt (taktisk, teknisk, fysisk, mentalt) 
x Lære om hvordan være en toppidrettsutøver 
x Supplere aktivitet med eget klubblag 
x Lære om hvordan være en lagspiller 

 

Hovedtrener er Magnus Borge Johansen som har 
trenererfaring fra Topp Volley Norge, landslag og 
elitelag. Treningene vil foregå med klassetrinnene 
samlet. Enkelte utøvere på elitelagene til Koll vil også 
kunne delta på øktene.   

 
Idrettstilbudet drives av Koll volleyball, men skolen tilrettelegger timeplanen for alle 
trinnene VG1-3 slik at elevene har 2 timer trening om morgenen mandag, onsdag og 
fredag. På VG2 og VG3 kan elevene velge toppidrett som programfag 5 timer. 
 
Koll vil kreve treningskontingent av deltagerne for å dekke lønn, halleie og andre utgifter. Månedlig avgift 
er pr i dag estimert til kr 2000,- pr mnd august tom juni. Det tas forbehold om at det tas opp tilstrekkelig 
antall elever. Utøvere som er tas opp på Nydalen vgs vil bli prioritert. Tilbudet vil være åpent for både 
gutter og jenter på alle trinnene VG1, VG2 og VG3. Utøvere søker til skolen på lik linje med andre elever. 
Søknadsfrist videregående skole i Oslo er 02.03.15.  
 
Hovedtrener Magnus Borge Johansen. E-post magboge@hotmail.com Tlf 41043797 
Kontaktperson i Koll er Bjørn Sletvold. E-post bsletvold@gmail.com Tlf 94030336 
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