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Til deg som ønsker å søke WANG Toppidrett 
 
For deg som er elev i ungdomsskolen kommer valg av 
videregående skole fort. Derfor ønsker vi allerede nå å informere 
dere om vårt tilbud.  
 
Du søker på bakgrunn av 1. halvårsvurdering i 10.klasse. 
Derfor må du allerede nå lage gode vaner for skolearbeidet. 
Søknadsfristen er 1.mars 2016.  
 
Vi håper at du er nysgjerrig på det vi har å tilby. 
 
 
Vi ønsker fokus på helheten! 
 

«Vårt mål er å tilrettelegge helheten for utøveren, og 
        kommunisere dette på en måte som gjør at utøveren 
        er komfortabel med sin totalbelastning» 
 
 

  Gjennomføringen av skolen 
  Trening på WANG Toppidrett 
  Trening i klubben/treningsmiljøet 
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Hva skal til for å komme inn? Du må prioriterer skolen. 
 
Utover det skolemessige vurderer vi de idrettslige forutsetningene 
også, slik at skole og idrett vurderes ca. 50 – 50. 
 
WANG regner snittet av disse fagene: 
 

                        *       Engelsk skriftlig/muntlig                = 
                        *       Norsk skriftlig/muntlig/sidemål     = 
                        *       Matte                                              = 
                        *       Naturfag                                          = 
                        *       Samfunnsfag                                  = 
 
Snittkarakterene for de som kommer inn på WANG har de siste 

årene vært 4,1 og du bør ha God i orden og oppførsel. 

Har du spørsmål? Se www.wang.no for mer informasjon eller 
kontakt en av våre trenere som er nevnt nederst på siden. 
 
De siste årene har ishockey blitt en av våre største idretter og 
mange av våre elever spiller i GET – ligaen, på landslagene og som 
profesjonelle i utlandet. Dette inspirerer oss til og virkelig satse på 
ishockey fremover. 
 
Med vennlig hilsen  
 
Anders Blegeberg 

Sportssjef ishockey 
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