
 
 
 
 
 
 
 

Status inntaksprosess NTG-U Bærum, fredag 22. april 
 
Da er alt av del 1 gjennomført og vi nærmer oss slutten. Vi gleder oss til neste uke, når alle kommer for å gjennomføre basistestene i del 2.  
Vi vet at dette er litt skummelt og at de fleste er nervøse. Husk at det eneste man skal tenke på, er å gjøre så godt man kan.  
 
Vi gjentar budskapet om at man må være forberedt på at man ikke kommer inn. Dere må snakke med barna om hvordan dette vil være. Det er 
svært mange søkere som har lyst og prøver seg, og det er dessverre ikke plass til alle. Om man ikke kommer inn, betyr det ikke at karrieren er 
over. Det er absolutt mulig å bli god og utvikle seg videre likevel og man må fortsette å ha det gøy med idrett uansett.  
 
Vi vet at flere søkere har søkt NTG-U Asker og Wang Ung Oslo. Vi har avtalt med disse skolene at man ikke trenger å bekrefte plassen før man 
vet hvilke skoler man evt. har fått tilbud hos. Dermed kan man ta det valget man selv ønsker, ikke fordi man må svare raskt.  
 
 
Terminliste 
 
Vi tar forbehold om endringer.   

Mandag 7. mars:  Informasjonsmøte  GJENNOMFØRT 
Onsdag 9. mars:   Del 1 – alpint    GJENNOMFØRT 
Torsdag 10. mars:  Del 1 – langrenn/skiskyting GJENNOMFØRT 
Tirsdag 15. mars:   Del 1 – håndball  GJENNOMFØRT 
Onsdag 16. mars:  Del 1 – judo   GJENNOMFØRT 
Torsdag 17. mars:   Del 1 – ishockey  GJENNOMFØRT 
Fredag 18. mars   Del 1 – snowboard  GJENNOMFØRT 
Tirsdag 22. mars:   Del 1 – basketball   GJENNOMFØRT 
Onsdag 23. mars:  Del 1 – friidrett   GJENNOMFØRT 
Torsdag 24. mars:  Del 1 – svømming   GJENNOMFØRT 
Fredag 25. mars:  Del 1.1 – fotball  GJENNOMFØRT 
Onsdag 30. mars:  Del 1 – golf   GJENNOMFØRT 
Torsdag 31. mars:  Del 1 – sykkel    GJENNOMFØRT 
Tirsdag 19. april:  Del 1 – motocross  GJENNOMFØRT  
Onsdag 20.april:  Del 1.2 – fotball  GJENNOMFØRT 
Torsdag 21. april:  Del 1.2 – fotball  GJENNOMFØRT 
Torsdag 21. april:  Del 1 – seiling    GJENNOMFØRT 
Fredag 22. april:  Del 1 – tennis   GJENNOMFØRT 
 

26.-29. april:   Del 2 – alle søkere   INNKALLING SENDT 

 
 
Evt. trekking av søknad 
Hvis noen søkere har bestemt seg for å ikke gå videre med søknaden til NTG-U, er det fint om dere gir oss beskjed på e-post. Dette gjør 
logistikken enklere for oss. Søkere som ikke møter til inntakstesting, vil tas ut av listene og søknaden blir registrert som trukket.  
 
 
Informasjon på nettsiden til NTG-U 
Dere finner poengskalaer, beskrivelse av basistestene og oppdatert terminliste på vår nettside med følgende link: 
https://www.ntg.no/artikkel/inntak-1 
 
 
Ny felles status vil komme fredag 29. april.  
 
 
 
Bærum 22. april 
 
Inntakskomitéen 
 
 


