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Samling på ToppVolley 
Dato: 27. – 28. Januar 2018 

Sted: Suldalshallen og Sandhallen på Sand 

Overnatting/mat: Rygjatun internat 

For spillere født i 2002 

Vi inviterer med dette til samling på ToppVolley Norge. 

Målgruppen for dette tilbudet er spillere og foresatte som ønsker å gjøre seg kjent med 
skole, internat og vårt sportslige program for skoleåret 2018-2019. 

Vi ønsker med samlingen å få oversikt over spillere født i 2002, samt å presentere Toppvolley 
og arbeidet som gjøres her. Spillere som ikke er i denne aldersklassen, men som likevel 
vurderer sterkt skoletilbudet på ToppVolley neste skoleår, kan også melde sin interesse. Det 
vil være svært begrenset med plasser for disse spillerne. 
 
Det blir 2 fulle dager med fokus på volleyball og sandvolleyball. 
 
ToppVolley Norge stiller med følgende trenere til samlingen: 

Nebojsa Djuric 
Jetmund Berntsen 
(Loes Torfs) 
Bonolo R Aandahl    
Hazel Perrens 
(Hans Åge Aandahl) 
 

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.suldal-billag.no (bussforbindelse Håra – Sand)  
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Reise og opphold for utøvere og foresatte: 

ToppVolley vil dekke alle reiseutgifter (rimeligste alternativ) og oppholdet på internatet 
(Rygjatun) i sin helhet for de av deltakere som har en av sine foresatte med på besøket. 
Foresatte vil motta kompensasjon for deler av reiseutgiftene, men må selv dekke utgifter til 
kost og losji. Det finnes muligheter for overnatting på Rygjatun (mobil 95816284), Ryfylke 
Fjordhotell (tlf 52792700) og Suldal hotell (51225555). Bestill dette i god tid. 
 
Deltakere som reiser uten foresatte vil motta kompensasjon for 50% av reiseutgiftene 
(rimeligste alternativ), og har i tillegg fritt opphold med mat ved Rygjatun. 
 
Deltakere fra Rogaland mottar ingen reisekompensasjon, men har fritt opphold. 
 
Rygjatun leverer sengetøy til alle besøkende på internatet. 
 
Vi håper alle tilstreber billigst mulig reiserute / transportmiddel, og samkjører fellestransport 
der det er mulig. Dette med mål om at flest mulig får anledning til å benytte seg av tilbudet. 
 
Originalbilag oversendes ToppVolley Norge, Rygjatunvegen 30 4230 SAND - med angivelse av 
navn, adresse og kontonummer innen fredag 9.2.2018. Alternativt kan disse oversendes 
elektronisk til Ingebjørg Steinnes – ingebjorg.steinnes@skole.rogfk.no.  
 
FORELØPIG program for samlingen: 

 

Fredag 26.1: 

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

 

Lørdag 27.1: 

 08:00–09:00: Frokost. 
 09:00–12:00: Volleyball / sandvolleyball. 
 14:00–15:00: Lunsj. 
 17:00–19:00: Volleyball / sandvolleyball. 
 19:00–20:00: Middag og sosialt samvær. 
 

Søndag 28.1: 

 08:00–09:00: Frokost. 
 09:00–11:30: Volleyball / sandvolleyball. 
 12:00–13:00: Lunsj. 
 
I løpet av helgen vil det bli gitt informasjon om skole- og treningstilbudet. 
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Påmelding: 

 
Vi ønsker tilbakemelding pr. epost innen fredag 19. Januar 2018 dersom du ønsker å delta på 
samlingen. Vær tydelig om foresatte ønsker et besøk til Toppvolley. 
 
Send: Navn, adresse, fødselsdato, epost, telefonnummer og klubbtilhørighet til: 

 
Ingebjørg Steinnes: ingebjorg.steinnes@skole.rogfk.no  Telefon: 45 97 59 90 
 
Med vennlig hilsen 
ToppVolley Norge 


