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Olympiatoppens utviklingsfilosofi

• Langsiktig og helhetlig 
utvikling
• Toppidrettstilværelsen
• Miljø, trivsel og motivasjon
• Trenings- og studie/jobb miljø

• Utøverne har eierskap til egen 
utvikling

• Kunnskap - både utøvere og 
trenere

• Hensiktsmessig variasjon
• Mestringsorienterte miljøer

Medaljenivå 
senior

4-6 år før

6-8 år før

8-10 år før

http://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/aktuelt/page8118.html
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• Utfordre, kvalitetssikre og støtte særforbundenes toppidrettsarbeid for å utvikle 
internasjonale toppidrettsutøvere fra regionen.

• Skape møteplasser med spisskompetanse innenfor prestasjonsfag og helsetjenester 
som styrker kompetanseutvikling og tilrettelegger for kompetanseoverføring på tvers.

• Drive trenerutvikling som høyner kompetansen for talent- og toppidrettsutvikling, samt 
bidrar til at kompetansen kommer regionale prestasjonsmiljøer og klubber til gode.

• Samarbeide om toppidrettsfaglig kompetanse inn mot prioriterte vgs med toppidrett 

• I samarbeid med universitet og høyskoler, tilrettelegge for at utøvere i regionen kan 
kombinere toppidrett og studier.

• Stimulere og styrke kunnskapsutvikling i norsk toppidrett gjennom å etablere faglige nettverk 
og være en pådriver for relevant FoU arbeid i nært samarbeid med universitet/høyskoler og 
OLT sentralt.

• Sikre tett og god samhandling med alle relevante samarbeidspartnere og samspille med 
fylkeskommuner/kommuner om å realisere regionale mål og strategier der disse er 
sammenfallende med OLT region.

• Bidra til å styrke stolthet og identitet knyttet til gode prestasjonsmiljøer i regionen som kan 
gi ringeffekter i forhold til regional utvikling, samarbeid med næringsliv, offentlig sektor 
og andre viktige samarbeidspartnere.

Olympiatoppens regionale avdelinger - fokusområder
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Utvikling av «Møteplasser» i region sørøst  

Geilo

Bærum

Asker

Nedre Buskerud (Drammen)
- Fagmiljø/-samlinger på IH
- Trenings oppfølging/testsone/helse – styrke 

daglig treningskvalitet, inkludert para
- Trenerutvikling
- Toppidrettsstudent - USN Drammen/Kongsberg
- Toppidrettsstudent m/ stipend – USN Ringerike
Hallingdal (Geilo)
Modell?
- NTG Geilo
- Nettstudier USN?
- Regionsrådet?
- Idrettsturisme?
Vestfold (Bakkenteigen)
Modell?
- Treningssenter/-hall 
- Fagsamlinger
- Toppidrettsstudent – USN Vetsfold
- Wang Tønsberg
Grenland (Skien)
- Toppidrettsgymnaset i Telemark
- Toppidrettsstudent USN Porsgrunn og Bø
- Paraidrett 
Indre Telemark (Bø)
Modell?
- Toppidrettsstudent- USN
- Fagmiljø idrett lab/test
- Treningsfasiliteter



Side 9

Viken fra 2020?

Viken

X

Hva er X faktoren i Hallingdal?
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Helhetlig idrettsmodeller
Long Term Athlete Development
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Aktive Lokalsamfunn Gol

- et solid fundament
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Norges Toppidretts Gymnas Geilo - samarbeidsmodell
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Norges Toppidretts Gymnas Geilo - samarbeidsmodell
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Prosjekt X i vinteridrettsregionen Hallingdal ?

Regional anleggsplan

Regionalt samarbeid IR

Aktive Lokalsamfunn

Idrettslagene i Hallingdal

Aktive medlemmer hele livet

Mesterskap
Idrettsarrangementer

Samlinger

Idrettsturisme
Folkehelse

OL
VM

Toppidrett

Morgendagens 
toppidrettsutøvere

Alpint

Langrenn

Skiskyting

Freeski

Snowboard

SAMARBEID – SPLEISELAG - BÆREKRAFT

-leiken, ekta, fri og frisk
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• Mai 2019

• Fellesmøte idrettsrådene i Hallingdal (Atle Strandos)

• Forankring Buskerud Skikrets  Norges skiforbund (Jorunn Horgen)

• Langrenn

• Alpint

• Freeski

• Forankring Buskerud Skiskytterkrets  Norges skiskytterforbund (Jorunn Horgen)

• Forankring Snowboardforbundet (Jorunn Horgen)

• NTGs rolle og eventuelt Gol og Ål vgs. (Jorunn Horgen)

• Juni 2019

• Involvere aktuelle klubbmiljøer

• Involvere aktuelle samarbeidspartnere

• Gjennomføre idedugnad – designe Prosjekt X

• August 2019 – Oppstart

• Prosjektleder og tiltak…

Tidslinje Prosjekt X ?



Klare til start? 

Jorunn.Horgen@olympiatoppen.no

Mobil: 90043970

Hjemmeside Olympiatoppen Sørøst

Facebookside Olympiatoppen Sørøst

Takk for meg!

mailto:Jorunn.Horgen@olympiatoppen.no
https://www.olympiatoppen.no/om_olympiatoppen/regioner/region_soer_oest/page8867.html
https://www.facebook.com/OLTsorost/

