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Som et resultat av samarbeidet med
Olympiatoppen gjennom mange år, 
har WANG Toppidrett bygget sin 
idretts filosofi på Den Norske Modellen
for Toppidrett.  
Den setter utøveren i sentrum og inne -
bærer systematikk rundt mål, læring, 
trening og prestasjoner. Vi søker å skape
en kultur som forbereder elevene for en
senere toppidrettskarriere hvor utøveren
tar ansvar for egenutvikling og elevens 
viktigste medspillere innlemmes i arbeidet.

Visjon
WANG Toppidrett skal være en skole for
motiverte og resultatorienterte elever.
Dette skal vi oppnå gjennom tett opp-
følging, godt læringsmiljø og tradisjonell
lærerstyrt undervisning.

WANG Toppidrett Tønsberg - Vestfold
WANG Toppidrett Vestfold har fått 
godkjenning for oppstart i 2011 av 
Utdanningsdirektoratet. Ved siden av 
sats  ningen i Vestfold har WANG også 
skoler i Oslo, Østfold og Rogaland. Skolen
vil være  lokalisert tett på de fine idretts-
mulighet ene som ligger i området på Eik,
Gress banen og Messeområdet. Skolen vil
ligge flott til med tanke på sentrum og
kommunikasjon.

Skolen
WANG Toppidrett i Vestfold vil bli en liten
og intim skole med ca 180 elever og
rundt 30 lærere og trenere fast ansatt 
når skolen er ferdig utbygd etter 3 år. 
Forholdene ved skolen er oversiktlige og
avstand ene korte. Vi tenker da ikke bare
på fysiske meter, men også på nærheten
mellom elever, lærere, trenere og led else.
Det skal være lett å ta kontakt og spørre
om råd, enten det gjelder pensum eller
saker av mer personlig karakter.  
En skole er en forberedelse til resten av
livet og ikke bare eksamen. Derfor legger
vi vekt på åpen kommunikasjon, en
 uformell tone og klare svar her og nå.

Idretter og trenere
BASISTRENING 
- for utøvere i alle idretter
Fysisk trening for utøvere innen alle
idretter. Treningen er tilrettelagt for 
den enkelte utøver og idrett i henhold
til Olympiatoppens  utviklings trapper. 
Hovedgrupper under basistrening 
vil være volleyball, utholdenhet, 
padling/roing og seiling, men utøvere
fra alle idretter kan søke denne 
gruppen.

Johnny Jensen, trener
Håvard Johansen, gjestetrener

FOTBALL
Per Egil Swift, sportssjef
Fredril Kjølner, trener
Tor Ole Skullerud, gjestetrener
Eli Landsem, gjestetrener

FRIIDRETT
Håvard Johansen, gjestetrener

GOLF
Jon Karlsen, sportssjef 
Johan Tanum, trener

HÅNDBALL
Geir Erlandsen, sportssjef
Johnny Jensen, trener og fysisk
ansvarlig

ISHOCKEY
Andreas Toft, sportssjef

KAMPIDRETT
Dette er et samarbeid mellom WANG
Toppidrett og Norges Bokseforbund,
Norges Kampsportforbund, Norges
Kickboksing forbund og Norges
 Judoforbund.

Raik Tietze, Sportskoordinator

SYKLING
Tom Martin Biseth, sportssjef
Lars Petter Nordhaug, gjestetrener
Rune Høydal, gjestetrener

Beskrivelse av de enkelte 
idrettene finner du på
www.wang.no.

Fotos s1  Digitalsport (fotballspiller) og Håvard Solerød (syklist)

Les mer på
www.wang.no



Idrettene og trening
Skolen er stolt av å kunne presentere et program for
mange idretter allerede fra oppstart for elever fra hele
landet. I samarbeid med Olympiatoppen, særforbund
og aktuelle klubber er vi i en kontinuerlig utvikling i
 forhold til innhold på treningene for de ulike idrettene. 
WANG Toppidrett står for om lag 300 – 400 trenings-
timer per år for eleven. For å sikre en helhetlig plan
rundt utøveren kreves tett dialog mellom trenerne våre
og  ansvarlige trenere i klubb og/eller landslag.

Toppidrettsproduktet
Treningen er lagt opp i henhold til de kvalitetskriterier
som er definert av Olympiatoppen, samt de utviklings -
trapper som foreligger i de ulike idretter. 
Målet er kontinu erlig å følge med på og videreutvikle
”beste praksis” slik den foreligger i den enkelte idrett
med tanke på treningsinnhold, kunnskap, holdninger 
og verdier. 
Ved individuell tilrettelegging for den enkelte elev/
utøver søker skolen å gi en så riktig og god total-
belastning som mulig. Dette krever kontinuerlig dialog
mellom skolen og elevens  daglige treningsmiljø (etter
initiativ fra begge parter).

Stor trenertetthet
WANG Toppidrett har en stor trenertetthet på maks. 
6-10 utøvere pr. trener. Dette mener vi er nødvendig for
å legge forholdene til rette for en senere toppidretts-
karriere.

Timeplanen
WANG Toppidrett prioriterer å ha en fast ukentlig timeplan
gjennom året. I teoretiske skolefag går elevene i klasser
sammen med andre toppidrettselever og de kan velge
mellom flere ulike fagkombinasjoner. Timeplanen starter
med trening og/eller idrettsteori kl. 08.00 hver mandag,
tirsdag, onsdag og fredag. 
Elevene er da opplagte til en god teoretisk skoledag etter
morgentreningen, og de blir fysisk restituert til ny trening
med klubb eller lignende etter skoletid. Dette er erfarings-
messig en meget gunstig læresituasjon for elevene.

Eksempel timeplan:

Felles toppidrettsforståelse
Gjennom idrettsundervisningen får elevene kunnskaper
som er viktige for deres idrettslige og totale utvikling.
Idrettssatsingen ved WANG Toppidrett, som i norsk
toppidrett for øvrig, er kunnskapsbasert med felles
etiske holdninger.

Fleksibilitet
Innenfor fastsatte rammer vil WANG Toppidrett legge
forholdene til rette slik at elevene får anledning til å
delta i viktige konkurranser og samlinger med sine 
klubber, kretser eller forbund. Skolen har egne 
søknads skjemaer for idrettsfravær. Det er idretts-
administrasjonen sammen med klassestyrer som 
godkjenner disse. Fraværet grunnet idrettssatsingen 
vil ikke bli notert på vitnemålet.

3

Skoleåret
Skoleåret følger i all hovedsak skoleruten for Vestfold Fylkeskommune
med tanke på oppstart, feriedager og avslutning. De første dagene av
skoleåret er i sin helhet holdt av til informasjon og oppstarts dager for
idrettene og klassene. Vi legger stor vekt på trivsel på skolen, og disse
 dagene benyttes til å bli godt kjent med de andre elevene. 

Opptaksbetingelser
Elevene må ha fullført tiårig grunnskole eller tilsvarende. Elevene må
også vise til gode forutsetninger/resultater i sin idrett. Elevene vil bli 
prioritert inn på WANG Toppidrett både på bakgrunn av sine karakterer
på skolen og resultater og utviklingsmuligheter innen idretten.

Søknaden
Søknadsfrist ved WANG Toppidrett for første opptak er 1. mars, men
det kan søkes før dette også. Skolens opptakskomité behandler hver
søknad individuelt og søkere vil fortløpende få beskjed om opptak.
WANG Toppidrett rådfører seg med klubber, kretser og særforbund i
forbindelse med opptaksprosessen.   
I noen av idrettene innkalles kandidatene til opptaksprøver for å 
avgjøre opptaket. Søkeren vil få beskjed om dette individuelt. 
Ved oppstart i Vestfold kan det søkes til Vg1 og Vg2.

Søknaden skal inkludere følgende vedlegg:
• Karakterer fra jul / halvårsvurdering
• Uttalelse fra klubb, trener, krets og/eller forbund med beskrivelse

av kandidatens ferdigheter og motivasjon.

Generell informasjon om studie-
 spesialiserende utdanningsprogram
Kunnskapsløftet  
Fra og med høsten 2006 ble skolereformen Kunnskapsløftet innført
med nye læreplaner og ny struktur for videregående skole. 

Krav til timetall og fagsammensetning:
For å få vitnemål og generell studiekompetanse fra studiespesialiser ende
utdanningsprogram, må du ha minimum 90 timer per uke over 3 år. 
Av disse timene er 60 timer obligatoriske fellesfag med 30 timer
 fellesfag i Vg1, 15 timer fellesfag i Vg2 og 15 timer fellesfag i Vg3.
Videre må du ha minimum 2 programfagenheter fra samme program-
område (realfag eller språk, samfunns fag og økonomi) både på Vg2 og
Vg3. Disse fagene utgjør til sammen 20 timer per uke, 10 timer på Vg2
og 10 timer på Vg3. De siste 10 timene, 5 timer per uke på Vg2 og 5
timer per uke på Vg3 kan velges fra begge programområder. (Time-
tallene er oppgitt i 45 minutters enheter per uke). Informasjon utover
dette finnes i Kunnskapsdepartementets rundskriv UDIR-8-2010. 
Beskrivelse av de enkelte fagene finner du på  www.wang.no. 

Vg1 
I starten av første skoleår er elevene naturlig nok ofte i villrede når det
gjelder valg av programområde og programfag for Vg2 og Vg3. Dette
trenger de imidlertid ikke ta stilling til før etter juleferien første skoleår. 
I Vg1 får elevene basiskunnskaper i fagområder som gjør det enklere å
planlegge videre. Det arrangeres dessuten informasjonsmøter for både
elever og foresatte. Vi er opptatt av at elevene skal trives, og ser det
som en viktig oppgave å følge opp hver enkelt av dem.

Vg2 (og Vg3) 
Vi anbefaler elevene å velge alle tre programfagene innenfor ett og
samme programområde i Vg2. Dette fordi det er obligatorisk å bygge
videre på 2 av programfagenhetene fra Vg2 til Vg3. Har du bare 2 
programfagenheter i ditt valgte programområde på Vg2, blir du tvunget
til å bygge videre på disse i Vg3 selv om det skulle vise seg at du ikke
trives med et av fagene. Elever som ikke har hatt fransk/spansk eller
tysk i 3 år på ungdomsskolen, må ta hensyn til dette ved valg av 
programfag allerede på Vg2. 

Matematikk 1T eller 1P
Matematikk er en del av vår globale kulturarv. Faget griper inn i mange
vitale samfunnsområder, som medisin, økonomi, teknologi, kommuni-
kasjon, energiforvaltning og byggevirksomhet. Solid kompetanse i 
matematikk er derfor en forutsetning for utvikling av samfunnet.
I kunnskapsløftet er matematikk blitt et obligatorisk 2-årig fag med 
5 timer i VG1 og 3 timer i VG2. Du kan velge mellom teoretisk 
matematikk (1T) og praktisk matematikk (1P). Dette valget foretar du 
på søknadsskjema for VG1. Hvis du velger praktisk matematikk, kan 
du ikke fordype seg i matematikk/realfag innenfor programområdet 
for realfag i VG2 og VG3.



4

Matematikk - 1T Hovedområder: 
Tall og algebra, geometri, sannsynlighet og funksjoner.
Matematikk - 1P  
Tall og algebra, geometri, økonomi, sannsynlighet og funksjoner.
Matematikken i dette kurset er noe lettere og mer praktiskorientert enn i 1T.

Fremmedspråk 1 og 2
Vi tilbyr spansk 1 og 2 og tysk 2 som fellesfag. 
Hvis du har gjennomført nivå 1 i 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, så viderefører du samme fag som 
fellesfag hos oss på nivå 2 i Vg1 og Vg2. Ønsker du å begynne med et annet språk enn det du hadde på 
ungdoms skolen, så kan du gjøre dette med spansk 1 hos oss. Faget vil da være et fellesfag i Vg1 og Vg2. 
Du kan ikke velge å begynne på nytt (nivå 1) i det samme fremmedspråket du hadde på ungdomsskolen.
Hvis du ikke har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen, så må du hos oss begynne med spansk 1 og 
deretter ha spansk 2 slik at du har faget som fellesfag alle 3 årene. Dette innebærer at du vil få redusert 
timetall til valgfritt programfag i Vg3 med 5 uketimer.

Hvis du lurer på om det studiet du har planer om å søke på etter videregående skole krever spesielle fag,
finner du en fullstendig oversikt på  www.samordnaopptak.no.

Fag- og timefordeling: Utdanningsprogram for studiespesialisering
Vg2 og Vg3 programområde for realfag samt språk, samfunnsfag og økonomi.
Nedenforstående fagoppsett er et forslag til skoleløp ved fullt utbygd skole. Dersom interessen for foreslåtte 
programfag er lav, så vil skolen, i samarbeid med eleven/foresatte, vurdere å legge inn andre programfag.

VG1 VG2 VG3
4 t Norsk 4 t Norsk 6 t Norsk
5 t Engelsk                 3 t Matematikk 4 t Historie
5 t Matematikk 2 t Historie 3 t Religion
5 t Naturfag 4 t Fremmedspråk 2 t Kroppsøving
3 t Samfunnsfag 2 t Kroppsøving = Fellesfag (15 timer/uke)
2 t Geografi = Fellesfag (15 t/uke) + 5 t Toppidrett 3
4 t Fremmedspråk + 5 t Toppidrett 2
2 t Kroppsøving + Programfag (10 t/uke)*
5 t Toppidrett 1 + Programfag (10 t/uke)* Må være innenfor samme

fra eget programområde programfagenhet som Vg 2
= 35 uketimer totalt

+ Valgfritt programfag (5 t/uke) + Valgfritt programfag/språkfag 
Kan velges fra begge    (5 t/uke)
programområder Kan velges fra begge programområder
= 35 uketimer totalt = 35 uketimer totalt

I tillegg kommer 4 uketimer toppidrett/trening hvert skoleår

Programområde for realfag
Daglig leser vi i norske aviser at det er akutt mangel på realfagskompetanse. Vi opplever at forskningssentre
og næringsliv ikke får dekket sine behov i Norge og må søke utenlands etter denne kompetansen. 
På WANG tilbyr vi realfagene matematikk, fysikk og IT. Noen videre studier som f.eks medisin, odontologi,
veterinær, ernæring, farmasi, ingeniør og en del økonomiske studier, krever spesiell  studiekompetanse. 
Felles for disse studiene er at de krever ulike kombinasjoner av realfag.

Oversikt over programfag i programområde for realfag
Hvert programfag består av to eller flere programfagenheter.
Programfag  Programfagenhet Timer/uke
Matematikk Matematikk R1 5 t

Matematikk R2 (bygger på matematikk R1) 5 t
Fysikk Fysikk 1 5 t

Fysikk 2 (bygger på fysikk 1) 5 t
Informasjonsteknologi  Informasjonsteknologi 1 5 t

Informasjonsteknologi 2  5 t 

Matematikk R (for realfag): Elever som velger matematikk som programfag i Vg2, følger ikke 
fellesfaget i matematikk på 3 timer i Vg2

Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
WANGs tilbud innenfor programområde for språk, samfunnsfag og økonomi tar sikte på å utvikle 
kompetanse innenfor kommunikasjon, politikk, reiseliv, mediekunnskap - og ikke minst innenfor 
næringslivet. God kompetanse i et eller flere av disse emnene vil være grunnlag for demokratibyggende
virksomhet på tvers av landegrenser og kulturer. Studier innenfor dette området vil gi muligheter for 
en rekke spennende jobber både nasjonalt og internasjonalt. Hvis man er usikker på videre studier kan 
dette programområdet være et riktig valg. Her ligger svært mange muligheter åpne. Fagene innenfor 
dette programområdet gir et godt grunnlag for de fleste studieveier både i Norge og i utlandet.

Oversikt over programfag i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi
Hvert programfag består av to eller flere programfagenheter.
Programfag  Programfagenhet Timer/uke
Politikk, individ og samfunn Sosiologi og sosialantropologi 5 t

Sosialkunnskap 5 t
Markedsføring og ledelse Markedsføring og ledelse 1 5 t

Markedsføring og ledelse 2  5 t
Engelsk Internasjonal engelsk 5 t

Samfunnsfaglig engelsk 5 t
(bygger på internasjonal engelsk)

Psykologi Psykologi 1 5 t
Psykologi 2 5 t



Statstøtte
Med bakgrunn i lov om tilskudd til private skoler,
mottar skolen offentlig tilskudd for elevene.
Dette statstilskuddet dekker hoveddelen av
driftsutgiftene, slik at elevene kun betaler en
mindre andel skolepenger.

Økonomi  
Skolepenger: Elever som har begynt, er for -
plikt et til å betale halvparten av skolepengene
dersom de skulle avbryte skolegangen før 
31. desember. Skriftlig oppsigelse av plass må i
så fall være mottatt av skolen innen denne dato.
Elever som slutter etter 1. januar, må betale hele
summen.  Første avdrag av skolepengene på 
kr. 2.000,- betales ved mottatt bekreftelse på
studieplass. Tilbudt studieplass vil først være 
garantert når dette er betalt. Dette er en del av
studieavgiften, og er ikke å betrakte som noe 
tillegg. 
Ved skriftlig tilbaketrekking av innmelding 
poststemplet før 10.08, vil halvparten bli 
tilbakebetalt. Ved senere tilbaketrekking eller 
utmelding vil første avdrag av skolepengene
ikke bli tilbakebetalt.

Resten av studieavgiften deles i 8 terminbeløp.

Skoleår Skolepenger pr skoleår
Vg1 / Vg2 / Vg3 kr. 19.800,-

Treningsleir
Elevene vil til den frivillige årlige trenings-
samlingen betale en egenandel som vil variere
noe med tanke på reisemål. Normalt vil denne
ligge fra 3000 – 5000kr. Elevene vil bli informert
om reisemål og pris i begynnelsen av hvert 
skoleår. Treningsleiren er frivillig, men skolen 
ser dette tiltaket som svært viktig i forhold til 
utviklingen av elevenes totalkompetanse. 
Tiltaket har også en viktig funksjon i forhold til
trivsel og miljø ved skolen gjennom deltakelse
fra både elever, trenere og lærere. 

Lånekassen
Samtlige elever ved skolen kvalifiserer for lån 
og stipend etter gjeldende regler.  

Leksehjelp
Skolen tilbyr gratis leksehjelp etter skoletid etter
avtale med elever og foresatte.

IT
Skolen tilbyr trådløst nettverk.

Vitnemål - kompetansebevis - karakter-
utskrift
I henhold til gjeldende regler får elevene 
standpunktkarakterer og blir trukket ut til 
eksamen i noen fag. Offentlig dokumentasjon
utstedes etter avsluttet skoleår. 
Originaldokumentet leveres ikke ut før 
skolepenger er betalt. Elevene får skriftlig 
halvårsvurdering ca. 20. januar.

Ordensreglement
Brudd på dette reglement kan medføre 
nedsatte karakterer, erstatningsansvar, 
bortvisning og i verste fall tap av skoleplass.

Les mer på www.wang.no
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Søknadsskjema 1. klassetrinn 2011-12
Vg1 Toppidrett, Tønsberg

Etternavn   Fornavn  Fødsels- og personnummer (VIKTIG! Må fylles ut)

Folkeregistrert adresse Postnr. Poststed

Telefon Mobiltelefon        E-post

Hybeladresse Telefon

Hjemstedskommune (iflg. Folkeregisteret) Fylke  

Nærmeste foresatte Adresse Postnr/poststed

Telefon Mobiltelefon        E-post

Skolegangen betales av:    ❑ Eleven selv              ❑ Foresatte            

Språkvalg:  (nivå 1 er for nybegynnere, nivå 2 for de som har hatt faget 3 år på ungdomsskolen):    

❑ Tysk fellesfag 2 ❑ Spansk fellesfag 2 ❑ Spansk fellesfag 1   

Matematikkvalg: 

❑ Matematikk 1T  ❑ Matematikk 1P     

Idrettsgren:

❑Basistrening     ❑Fotball     ❑Friidrett     ❑Golf     ❑Håndball     ❑Ishockey     ❑Kampidrett    ❑Sykling

Klubb:............................................................................................................................................      Idrettsbakgrunn: (Attester skrives på eget ark og vedlegges)          

Tidligere skolegang: 
Avgangsår Ungdomsskole                                            Jeg har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen      Ja ❑ Nei ❑

Eventuell annen tidligere utdanning:
Tidsrom Skole Studieretning/linje

❑ Jeg ønsker å søke plass ved WANG Toppidrett Fredrikstad dersom jeg ikke får plass i Tønsberg.  

❑ Jeg ønsker å søke plass ved WANG Toppidrett Oslo dersom jeg ikke får plass i Tønsberg.  

❑ Jeg ønsker å søke plass ved WANG Toppidrett Stavanger dersom jeg ikke får plass i Tønsberg. 

Bekreftede kopier av vitnemål (evt. siste halvårsvurdering) må vedlegges.
Første avdrag skolepenger er pålydende kr. 2.000,- (resten deles opp i 8 terminer).
Innmeldingen skjer etter gjennomsyn av og i henhold til gjeldende skoleplan og innmeldingsvilkår.

Foresattes underskrift                                                                                  Søkerens underskrift Sted, dato  
(For søkere under 18 år, eller der foresatte betaler skolegangen)

Søknaden sendes følgende postadresse innen søknadsfrist 1. mars 2011: 
WANG Toppidrett Tønsberg, postboks 84, 3109 Tønsberg
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Søknadsskjema 2. klassetrinn 2011-12
Vg2 Toppidrett, Tønsberg

Etternavn   Fornavn  Fødsels- og personnummer (VIKTIG! Må fylles ut)

Folkeregistrert adresse Postnr. Poststed

Telefon Mobiltelefon        E-post

Hybeladresse Telefon

Hjemstedskommune (iflg. Folkeregisteret) Fylke (iflg. Folkeregisteret)

Nærmeste foresatte Adresse Postnr/poststed

Telefon Mobiltelefon        E-post

Skolegangen betales av:    ❑ Eleven selv              ❑ Foresatte               

Språkvalg (du må fortsette med samme språk som på Vg1):   

❑ Tysk fellesfag 2         ❑ Spansk fellesfag 2         ❑ Spansk fellesfag 1  

Matematikkvalg og programfag: 

❑ Matematikk 2P (praktisk) ❑ Matematikk R1   For øvrige programfag vil skolen kontakte aktuelle søkere personlig.

Idrettsgren:

❑Basistrening     ❑Fotball     ❑Friidrett     ❑Golf     ❑Håndball     ❑Ishockey     ❑Kampidrett    ❑Sykling

Klubb:........................................................................................................................................................................................................................      Idrettsbakgrunn: (Attester skrives på eget ark og vedlegges)          

Tidligere skolegang: 
Avgangsår Ungdomsskole                                            Jeg har hatt 2. fremmedspråk på ungdomsskolen      Ja ❑ Nei ❑

Eventuell annen tidligere utdanning:
Tidsrom Skole Studieretning/linje

❑ Jeg ønsker å søke plass ved WANG Toppidrett Fredrikstad dersom jeg ikke får plass i Tønsberg.  

❑ Jeg ønsker å søke plass ved WANG Toppidrett Oslo dersom jeg ikke får plass i Tønsberg.  

❑ Jeg ønsker å søke plass ved WANG Toppidrett Stavanger dersom jeg ikke får plass i Tønsberg. 

Bekreftede kopier av vitnemål (evt. siste halvårsvurdering) må vedlegges.
Første avdrag skolepenger er pålydende kr. 2.000,- (resten deles opp i 8 terminer).
Innmeldingen skjer etter gjennomsyn av og i henhold til gjeldende skoleplan og innmeldingsvilkår.

Foresattes underskrift                                                                                  Søkerens underskrift Sted, dato  
(For søkere under 18 år, eller der foresatte betaler skolegangen)

Søknaden sendes følgende postadresse innen søknadsfrist 1. mars 2011: 
WANG Toppidrett Tønsberg, postboks 84, 3109 Tønsberg
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Sentrale personer ved WANG Toppidrett:  
Toppidrettssjef 
Håvard R. F. Johansen 92 44 58 00 hj@wang.no
Toppidrettssjef Tønsberg
Tom Martin Biseth 91 85 04 62 tmb@wang.no
Toppidrettssjef Oslo
Kristian Gilbert 97 65 02 44 kg@wang.no
Toppidrettssjef Fredrikstad
Tor Øyvind Ødegård 92 43 36 77 to@moss.wang.no
Toppidrettssjef Stavanger
Tor Einar Refsnes 41 60 10 97 ter@wang.no

Administrasjon WANG Toppidrett Tønsberg
Arbeidende styreleder

Ingar F. Lae 22 12 97 00 ifl@wang.no
Administrasjonssjef

Bjørn Erik Tuv 41 90 04 00 bet@wang.no
Toppidrett

Tom Martin Biseth 91 85 04 62 tmb@wang.no
Rekrutteringsansvarlig

Geir Erlandsen 99 55 75 22 ge@wang.no

Sportssjefer WANG Toppidrett Tønsberg
Basistrening
Håvard R. F. Johansen 92 44 58 00 hj@wang.no
Fotball
Per Egil Swift 92 83 51 11 pes@wang.no
Friidrett
Håvard R. F. Johansen 92 44 58 00 hj@wang.no
Golf
Jon Karlsen 40 45 45 50 jk@wang.no
Håndball 
Geir Erlandsen 99 55 75 22 ge@wang.no
Ishockey
Andreas Toft 92 06 23 88 at@wang.no
Kampidrett
Raik Tietze 95 09 54 52 rt@wang.no
Sykling
Tom Martin Biseth 91 85 04 62 tmb@wang.no

Kontaktinformasjon WANG Toppidrett Oslo
Toppidrett:

Kristian Gilbert 97 65 02 44 kg@wang.no

Kontaktinformasjon WANG Toppidrett Stavanger
Toppidrett:

Tor Einar Refsnes 41 60 10 97 ter@wang.no

Kontaktinformasjon WANG Toppidrett Fredrikstad
Toppidrett:

Tor Øivind Ødegård    92 43 36 77 to@moss.wang.no

Her finner du oss i Tønsberg:
Besøksadresse: Grenaderveien 11, 3122 Tønsberg
Postadresse: Postboks 84, 3109 Tønsberg
Tlf: 41 900 400
Telefax:           22 12 97 12

Kontortider: 
Mandag - fredag  9.00-15.00 (fra august 2011)

NB! Vi tar forbehold om at det kan komme endringer i 

skole planen etter at brosjyren er sendt til trykking. (31.12.2010)

Siste oppdaterte planer vil bli lagt på www.wang.no 
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Les mer på www.wang.no
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