
Volleyball på Nydalen VGS 
I samarbeid med Koll IL Volleyball 

 
 
Tilbudet gir mulighet til å kombinere volleyball med videregående skolegang i Oslo, 
og er ment for utøvere fra alle klubber i Oslo, ikke bare fra Koll volleyball. 
Målet med programmet er å fremme individuell utvikling der utøveren står i sentrum. 
Og vil være et supplement til allerede eksiterende klubbaktivitet. 
 
Tilbudet består av 3 treningsøkter i uken kl 8-10 mandag, onsdag og fredag.  
Disse innebærer: 

• Volleyball i hall 	  
• Sandvolleyballøkter ute 	  
• Fysisk trening 	  

o Styrketrening 
o Hurtighetstrening 
o Skadeforebyggende trening 	  

• Individuell oppfølging av målsetting og utvikling 	  
 
Utviklingsmål 
•	  Individuelt (taktisk, teknisk, fysisk, mentalt) 
•	  Lære om hvordan være en toppidrettsutøver   
•	  Lære om hvordan være en lagspiller  
 
Hovedtrener er Magnus Borge Johansen som også er trener for Koll elite 
damer og landslaget i Sandvolleyball herrer.  
 
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 også velge toppidrett som 
programfag 5 timer.  
 
11 februar holdes det et informasjonsmøte på Nydalen vgs kl 18. Alle 
interesserte foreldre og utøvere inviteres til å delta. 
 
Koll vil kreve treningskontingent av deltagerne for å dekke lønn, halleie og andre utgifter. 
Månedlig avgift er pr i dag kr 2000,- pr mnd august tom juni. Det tas forbehold om at det tas 
opp tilstrekkelig antall elever. Utøverne som har kommet inn på Nydalen vgs er prioritert. 
Tilbudet er 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 01.03.16.  
 
Kontakt 
Hovedtrener Magnus Borge Johansen. 
E-post magboge@hotmail.com Tlf 410 43 797  
 
Kontaktperson i Koll Bjørn Sletvold.  
E-post bsletvold@gmail.com Tlf 940 30 336  
 
Toppidrettsansvarlig Nydalen vgs Reidar Grønli 
E-post reidar.Gronli@ude.oslo.kommune.no Tlf 402 41 494 



 
 

	  


