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Åpen samling ToppVolley Norge 
Dato: 3. – 5. Februar 2023 

Suldalshallen og Sandhallen på Sand 

Overnatting/mat: Rygjatun internat 

 

Vi inviterer med dette til åpen samling på ToppVolley Norge for utøvere født i 2007 og deres 
foresatte. 

Formålet med samlingen er at utøvere og foresatte skal få gjøre seg kjent med skole, 
internat og det sportslige programmet. Dette som et grunnlag for vurdering av søknad om 
skoleplass ved ToppVolley Norge 2023/2024. 

Utøvere som ikke er i denne årsklassen, men som likevel vurderer søknad til ToppVolley 
Norge neste skoleår, kan etter avtale med koordinator Ingebjørg Steinnes melde seg på 
samlingen.  
 
Praktiske opplysninger: 
ToppVolley ligger på Sand i Ryfylke, et par timer nord for Stavanger. Man kommer dit med 
båt og buss fra Bergen eller med båt fra Stavanger. Haukeliekspressen går fra Østlandet via 
Håra (Røldal) til Sand. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp til å planlegge reisen din. 
Her er noen aktuelle linker som kan brukes; 
 
www.kolumbus.no (for hurtigbåten mellom Sand og Stavanger) Billett bør bestilles. 
www.tide.no (bilferjer i Ryfylke) 
www.haukeliekspressen.no (for buss mellom Røldal/Sand og Østlandet)  
www.kolumbus.no (bussforbindelse Håra/Røldal – Sand)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kolumbus.no/
http://www.tide.no/
http://www.haukeliekspressen.no/
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Opphold 
ToppVolley vil dekke kost og losji ved internatet Rygjatun for alle utøverne  
(Rygjatun leverer ut sengetøy og håndkle) 
 
Alle foresatte må selv organisere og betale for kost og losji. Det finnes muligheter for 
overnatting for foresatte på Ryfylke Fjordhotell (tlf 52792700), Suldal Hotell (51 22 55 55) og 
evt. Airbnb. Bestill i god tid. 
 
Reisekompensasjon 
Utøvere fra Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark som har en av sine 
foresatte med, vil få dekket 75% av flybilletten.  
Foresattes flybillett vil bli dekket med 50%. 
For utøver som reiser uten foresatt, dekkes 50% av flybilletten. 
 
Utøvere fra de resterende fylkene sør for Møre og Romsdal, mottar ingen 
reisekompensasjon, men får dekket kost og losji ved internatet Rygjatun. 
 
Vi håper alle samkjører fellestransport der det er mulig.  
 
Vi oppfordrer foresatte om å delta på samlingen for å gjøre seg kjent med ToppVolley-
tilbudet. Dere er viktige rådgivere i ungdommenes videre skolevalg.  
 
Kvittering for flybillett oversendes ToppVolley Norge, Rygjatunvegen 30, 4230 SAND - med 
angivelse av navn og kontonummer innen fredag 12.2.2023. Alternativt kan disse 
oversendes elektronisk til Ingebjørg Steinnes – ingebjorg.steinnes@skole.rogfk.no.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ingebjorg.steinnes@skole.rogfk.no
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FORELØPIG program for samlingen: 
 
Fredag 3. februar: 

Innreise i løpet av ettermiddag / kveld – tildeling av seng og sosialt samvær. 
Kveldsmat kl 20:00. 

 
Lørdag 4. februar: 
 07.30–08.30: Frokost. 

08.30-09.00: Velkommen og praktisk info. I skolens kantine. Alle 
09.00-09.45: Informasjon foresatte. Dagliglivet ved ToppVolley Norge 

 09.00–12:00: Trening volleyball / sandvolleyball. 
 13.00–14.00: Lunsj. 
 14.00-15.00: Informasjon ToppVolley Norge. Muligheter og forventninger. Alle  

16.00–19.00: Trening volleyball / sandvolleyball. 
 19.30–20.30: Middag og sosialt samvær. Utøvere 
 
Søndag 5. februar: 
 08.00 – 09.00: Frokost. 
 09.00 – 11.30: Volleyball / sandvolleyball. 
 10.00 - 11.00: Inntrykk og tilbakemeldinger. Veien videre. Foresatte Suldalshallen 
 13.00–14.00: Lunsj utøvere og foresatte 
 14.00: Avreise 
 
 
Påmelding: 
Se link www.toppvolley.no  
 
Påmeldingsfrist: 25. januar 
 
Eventuelle spørsmål rettes til: 
 
Ingebjørg Steinnes: ingebjorg.steinnes@skole.rogfk.no  Telefon: 45 97 59 90 
 

Vell møtt! 
Vennlig hilsen 
ToppVolley Norge 

http://www.toppvolley.no/

