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Fra handelsskole til toppidrettsgymnas (HTG)

Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) er i dag en av de mest popu-
lære skolene på Haugalandet og tilbyr både treårig videregående 
utdanning og ungdomsskole til aktive og motiverte ungdommer.  
Toppidrettsgymnaset ble etablert i 2008, men skolens historie går til-
bake til 1934 da Holger Holgersen fikk tillatelse til å starte handels-
skole i Haugesund. 

I over femti år gav skolen tilbud til elever som ønsket kunnskaper 
innen alt fra bokføring og handelslære til språkundervisning og 
maskinskriving. Fra 1987 startet Holgersens treårig videregående

utdanning innen handels- og kontorfag og endret derfor navn til 
Holgersens videregående skole. Det første russekullet ble uteksami-
nert våren 1989 og elever fra Holgersens kunne dermed søke seg til 
universiteter og høyskoler. 

I forbindelse med undervisningsreformen «Reform 94» ble økonomi-
og handelsfag innen videregående skoler redusert. Holgersens 
videregående endret derfor sin faglige profil fra handels- og kontor-
fag til allmennfaglig videregående opplæring med idrettsfag og opp-
start i fotball. Skolen gikk således under navnet «Fotballgymnaset» 
fra 1997, og fra 2008 Haugesund Toppidrettsgymnas. 

Haugesund Toppidrettsgymnas før utvidelsen i 2019. 
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Handelsbyen Haugesund
Haugesund ble etablert i 1854. I et gammelt ordtak heter det at «byen 
er bygget på sildabein». Med det menes at det var de store forekomst-
ene av sild like utenfor kysten som dannet grunnlaget for byen. Det 
sesongpregede sildefiske dominerte i mange år, men etter hvert tok 
skipsfart og handel over som byens viktigste næringsgrunnlag.  

I forhold til antall innbyggere var det ingen byer som hadde flere 
handelsborgere enn Haugesund. I 1929 hadde Haugesund et folke-
tall på 17.100 hvorav 506 var handelsborgere, det vil si én handels-
borger for hver 33 innbygger. Til sammenligning var det på samme 
tid 50 innbyggere pr handelsdrivende i Oslo og 37 i Trondheim. I til-
legg til mange handelsborgere hadde byen et rikt og variert nærings-
liv med rederier, banker, forsikring og industri. Det var derfor stort 
behov for personer med kunnskap innen bokføring og handelslære. 

Haugesund hadde mange handelsborgere i forhold til innbyggertallet. Her ser vi fra butikken Haugesund 
Colonialforretning også kjent under navnet «Amundsen på hjørna».

Det rike sildefiske like utenfor kysten var viktig grunnlag for dannelsen av byen Haugesund. 
Senere tok andre næringer over og Haugesund ble en viktig handelsby.
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Handelsskole, en sped begynnelse
Det første forsøket på å starte en rendyrket handelsskole i Hauge-
sund ble gjort i 1908. Da rykket Haldor J. Romsloe inn annonser i 
byens aviser hvor han kunngjorde at han skulle starte en handels-
skole. Her skulle man «lære fullstændig bogførsel, samt udenlandsk 
mynt-, maal- og vegtreduktion.»  

Denne skolen kom aldri i gang, men i 1912 ble det tatt initiativ til 
etablering av en handelsskole i kommunal regi. På den tiden var det 
syvårig obligatorisk folkeskole i Haugesund. Siden 1880 hadde byen 
hatt Middelskole, det vil si datidens ungdomsskole, og fra 1913 også 
gymnas. 

I 1896 ble det også opprettet det som ble kalt «Teknisk aftenskole» i 
Haugesund. Skolen hadde både en teknisk avdeling og en handels-
avdeling. Sistnevnte avdeling var for å gi byens håndverkere en enkel 
innføring i bokføring.   

Kommunal handelsskole fra 1915
Det var Haugesund Handelsstandsforening og Underordnede Handels-
standsforening som var pådrivere for at Haugesund skulle få en 
kommunal handelsskole. I juni 1915 besluttet bystyret at det allerede 
fra samme høst skulle etableres en kommunal handelsskole. Skolen 
tilbød både helårig- og halvårlig merkantil grunnutdanning. 

Etter første verdenskrig (1914-1918) gikk norsk økonomi kraftig til-
bake med høy arbeidsledighet og deflasjon som resultat. På grunn av 
økonomiske innstramminger i Haugesund kommune ble den kom-
munale handelsskolen lagt ned fra høsten 1925. Daværende styrer 
av skolen, Harald Tetli, fikk låne lokalene og materiell. Han fortsatte
virksomheten i privat regi under navnet Haugesunds Handelsskole.  

Holgersens Handelsskole holdt til i lokalene til Haugesund Handelsstandsforening i mange år.

Skolen holdt i mange år til i Haraldsgaten 225, like ved Byparken.
Tetlie drev skolen fram til 1945. I 1947 solgte han lokalene til 
Haugesund kommune og flyttet til Stavanger.
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Holger Holgersen
I ti år, fra 1934-1945, hadde Haugesund to 
private aktører som tilbød handelsutdanning.

Holger Holgersen (1889-1956) hadde sin 
handelsutdanning fra Bergens Handelsgym-
nasium i 1909 og kunne vise til en allsidig 
praksis som selvstendig næringsdrivende. 
Da Holgersen startet med planene om en 
handelsskole, hadde han drevet med alt fra 
forsikringsagentur og revisjonsvirksomhet 
til salg av koks og brensel. Han var den første 
i Skandinavia som solgte sildemel til USA. 
En periode drev han også et privat renova-
sjonsselskap. 

Ved siden av å drive egen næringsvirksomhet var Holgersen i seks 
år tilknyttet Haugesunds Tekniske Aftenskole som lærer i handels-
fag. I 1932 var Holgersen også lærer ved Haugesund Handelsskole, 
som var eid av Harald Tetlie. Holgersen fikk imidlertid ikke fortsette 
og valgte derfor gjennom annonsering i avisene og tilby seg å hjelpe 
personer som hadde behov for undervisning for å få bestått handels-
brev. 

Det førte til at Private Handelsskolers 
Landsforbund i august 1933 gikk ut i avise-
ne og advarte mot «omreisende eller fast-
boende såkalte handelslærere». Ettersom 
advarselen var rettet mot Holgersen gikk 
han ut i avisene og forsvarte sin virksom-
het og viste til at han var like kompetent 
til å drive undervisning som Tetlie. 

Den 30. juli 1933 rykket Holger Holgersen 

for første gang inn annonse i byens aviser 

hvor han tilbød handelsutdannelse.

Holger Holgersen (1889-1956) 
etablerte handelsskolen som bar 

hans navn fra 1934.

Godkjent av Handelsdepartementet
Holgersen lot seg ikke stanse av sin konkur-
rent og i november samme år hadde han 
både annonse og leserinnlegg i Haugesunds 
Avis hvor han fortalte at det fra 1. desem-
ber ville bli satt i gang kveldskurs i handels-
fagene bokføring, handelsregning, veksel- 
og check-lære samt handelsrett og handels-
lære. Første kurs skulle gå over tre måne-
der med undervisning to timer hver kveld. 
Pensumet dekket de fagene man måtte ha 
for å avlegge handelsfagprøven for dermed 
å få handelsbrev. 

I januar 1934 fikk Holgersen innvilget sin 
søknad om å opprette en ny handelsskole
i Haugesund fra både formannskapet i 
Haugesund samt Handelsdepartementet. 
Departementet vedtok at skolen skulle hete 
«Holger Holgersens handelsskole». 
Foranledningen til skolens tilblivelse var «Loven om næringsbrev 
på kjøpmannshandel av 1. mars 1935.»
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Skolen skulle starte i september 
samme år som en kveldsskole med 
undervisning to timer hver kveld i 
ti måneder. Skolen fikk eksamens-
rett, og bestått eksamen gav han-
delsbrev. 

Holgersen fremhevet i flere leser-
innlegg at hans tilbud om kvelds-
undervisning var et fortrinn etter- 
som elevene dermed kunne be-
holde sitt faste arbeid på dagtid. 
Av ulike årsaker kom ikke kur-
set i gang høsten 1934, men han 
drev med en form for privat- 
undervisning for enkelte elever.
Først høsten 1935 var Holger Holgersens 
handelsskole i gang med sitt første elevkull. Fram til 1940 ble skolen
drevet på kveldstid. Senere ble tilbudet utvidet med mulighet for 
undervisning enten på dag- eller kveldstid. 

Haugesund Handelsgymnas
Etter andre verdenskrig la Haugesunds Handelsskole ned sin virk-
somhet. Det innebar ikke at Holgersen dermed var alene om å tilby 
handelsutdannelse. I juli 1944 fikk overlærer Thorleif Nordvik til-
latelse til å opprette ettårig studentfagkurs i Haugesund. Student-
fagkursene var ment for de som hadde tatt eksamen artium og som 
også ville ha eksamen fra handelsgymnas. To år senere var Hauge-
sund Handelsgymnas i gang med Thorleif Nordvik som rektor. 
Selv om Holgersen først og fremst drev med kursvirksomhet for de 
som skulle ta handelsprøve/handelsbrev, var Handelsgymnasiet en 
konkurrent. 

Kristian (Pelle) Holgersen
Sønn av Holger Holgersen, Kristian (1920-
2006), startet som lærer ved Holger Holger-
sens Handelsskole høsten 1940. Hans faglige 
bakgrunn var eksamen artium fra reallinjen 
ved Haugesund gymnas samt ettårig kveld-
skole hos sin far. Kristian, som i dagligtale 
ble kalt for Pelle, tok eksamen ved høyere 
avdeling ved Bergen Handelsgymnasium i 
1946 og gikk deretter tilbake som lærer ved 
Holgersens Handelsskole. Da Holger Hol-
gersen døde i oktober 1956, overtok Pelle 
Holgersen som rektor ved skolen. 

Til tross for opprettelsen av Haugesunds Handelsgymnas, fikk Hol-
gersens Handelsskole stadig større søkning. Mangel på egnede lok-
aler var imidlertid et stort problem. Like etter krigen drev Holger 
Holgersens Handelsskole med undervisning i leide lokaler både i 
Handelsstanden og i Bergens Privatbank. I april 1959 flyttet skolen 
inn i første etasje av Haugesund Barnehjem sør i Haraldsgata. Det 
året hadde Holgersen 187 elever fordelt på syv klasser hvorav fire 
helårlige dagklasser, en helårlig kveldsskole og to halvårlige dags-
klasser. Mangelen på lokaler var så stor at en av klassene holdt til 
i garderoben på Stadion. De to halvårige klassene og kveldsskolen 
skulle fortsatt være i Handelsstanden. 

At barnehjemmet ble tatt i bruk som skolelokale hadde sammenheng 
med at det var langt færre barn som bodde på barnehjemmet i 1959 
i forhold til da bygget ble tatt i bruk i 1921. En ny lov sa dessuten av 
det ikke skulle være lov til å være mer enn 12 barn på et barnehjem, 
og institusjonen Haugesund Barnehjem hadde derfor startet med 
planer om nytt bygg.  I forbindelse med at Holgersens handelsskole 
flyttet inn deler av sin virksomhet i det gamle barnehjemmet uttalte 

Kristian (Pelle) Holgersen 
overtok som rektor av skolen 

fra 1956.

Annonse for Holger Holgersens Handelsskole 22. august 1935.
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Pelle Holgersen at han håpet at kommunen ville ta over bygningen. 
Det var nemlig kommet krav om at yrkesrettede handelsskoler skulle 
tas over av stat og kommune fra sommeren 1960. 

På det tidspunktet sysselsatte Holgersens Handelsskole seks faste 
lærere pluss en timelærer. I løpet av de 23 årene skolen hadde vært i 
virksomhet hadde den uteksaminert 2308 elever.

Av økonomiske årsaker overtok ikke kommunen det gamle barne-
hjemmet. Bygget ble i stedet solgt til institusjonen Blå Kors i 1962. 

Butikkfagskolen
I august 1959 fikk Haugesund en såkalt butikkfagskole. Haugesunds 
Salgs- og Reklameforening drev skolen i samarbeid med Holgersen
som sto for lærerkreftene og administrerte det hele. Butikkfag-
skolen holdt til i kjelleren på Barnehjemmet hvor det ble inn-
redet både en kolonialbutikk og en manufakturbutikk. Fra før fantes
det bare tre slike skoler i landet. Det faglige opplegget rundt 
butikkfagskolen ble senere overført til butikklærlingskolen.

Da loven om lærlinger for handel og kontor kom i 1960, besluttet 
Haugesund kommune å starte opp en yrkesskole i samarbeid med 
Haugesund Handelsgymnasium. Både yrkesskolen og gymnaset var 
gratis for elevene, og Pelle Holgersen innså at mulighetene for å drive
privat handelsskole med skolepenger som sterkt reduserte. Han 
søkte derfor inspektørstillingen ved den nye kontorlærlingeskolen 
som ble lagt til Handelsgymnaset på Risøy. Sammen med det øvrige 
lærerpersonalet ved Holgersens Handelsskole ble Holgersen ansatt 
som lærer og inspektør. 

Holgersen fant seg imidlertid ikke til rette som underordnet i den 
nye skolen. Etter ett år som kommunalt ansatt startet han derfor opp 
igjen Holgersens Handelsskole med en dagklasse og en kveldsklasse 
etter ”gammel handelsskoleordning”. 

Voksenopplæring og arbeidsmarkedskurs 
(AMO-kurs)
I 1965 sto Holgersens Handelsskole som arrangør av det første vok-
senopplæringskurset i kontorarbeid i Haugesund. Det var Arbeids-
kontoret som tok initiativ til kurset som hadde en varighet på 360 
timer. Kursopplegget var vellykket og i samarbeid med Arbeidskon-
toret ble det de neste årene satt opp arbeidsmarkedskurs for voksne 
både vår og høst. 

I 1967 søkte Pelle Holgersen om å få skolen godkjent som kontor
yrkesskole, og søknaden ble innvilget i april 1968. Skolens anseelse og 
kompetanse ble dermed styrket. Til tross for at elevene måtte betale 
skolepenger vokste tallet på søkere. Da privatskoleloven kom i 1970, 
kunne en kutte ut skolepengene, noe som styrket skolen ytterligere. 

Fra april 1959 drev  Holgersens Handelsskole undervisning i lokalene til Haugesund Barnehjem sør i 
Haraldsgata.
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Holgersens videregående
I 1985 søkte Holgersens Handels-
skole Rogaland fylkesskolestyre om 
å få utvide tilbudet med kurs i vide-
regående opplæring (VK1 og VK2 
kurs). Dette ble innvilget av fylket i 
1986 og av Kirke- og Undervisnings-
departementet i januar 1987. 

Skolen, som nå kunne gi mye av det samme tilbudet som Vardafjell 
videregående, endret navn til Holgersens videregående skole. Den 
første klassen på videregående trinn 1 startet høsten 1987 og videre-
gående trinn 2 fra høsten 1988. Våren 1989 ble det første kullet som 
hadde bestått eksamen fra VK2 på økonomilinjen uteksaminert. 
Elever fra Holgersens videregående hadde dermed vanlig studie-
kompetanse med rett til opptak på universiteter og høyskoler. Fra 
slutten av 1980-tallet hadde Holgersens to parallellklasser på videre-
gående trinn med i alt rundt 160 elever. 

Samtidig med at Holgersens fikk status som videregående skole, 
fortsatte virksomheten med arbeidsmarkedskurs. 

Randi  Wendelbo Holgersen
Etter oppnådd aldersgrense i 1987 gikk Pelle
Holgersen av som rektor, og hans datter,
Randi (Knutsen) W. Holgersen, (f. 1949) 
overtok ledelsen. Samme år ble skolen om-
dannet til et aksjeselskap. Da hadde hun
arbeidet som lærer ved skolen i noen år.
Hennes utdaninngsbakgrunn var gymnas,
Handelsskole, Sprog- og Sekretærskole og
Statens lærerskole i handels- og kontorfag.

Etter seks år i USA (1976-1982) fungerte hun som assisterende rektor
og fortsatte med videreutdanning ved Universitetet i Bergen.

Perfekt timing
I forbindelse med undervisningsreformen, Reform 94, ble det fra 
skoleåret 1994/1995 innført krav om flere teoretiske fag som gikk på 
bekostning av de praktiske yrkes- og økonomifagene. Konkurransen 
om elevene ble stadig hardere, og for å sikre fortsatt drift ved skolen
ble det vurdert å endre faglig fokus fra handels- og kontorfag til all-
menn videregående utdanning med idrett. 

I første omgang var det ikke fotball Randi Holgersen hadde i tankene. 
På den tiden var det aktuelt at Haugesund kunne bli tildelt et såkalt 

Her ser vi Randi Holgersen sammen med sin far, Kristian Holgersen, i et av klasserommene mens skolen 
holdt til i Handelsstandens bygg. Bildet ble tatt i forbindelse med at Randi overtok som rektor ved skolen 
i 1987. Foto: Jørn E. Seim, Haugesunds Avis.

Randi Wendelbo Holgersen
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riksanlegg for svømming hvor Holgersen så for seg et «svømme-
gymnas». Riksanlegget kom aldri til Haugesund og dermed ble det 
aldri noe «svømmegymnas». I stedet rykket Fotballklubben Hauge-
sund (FKH) opp i eliteserien og fotballfeberen raste som aldri før på 
Haugalandet. Timingen var perfekt

Fotballgymnaset - «Talentfabrikken»
Da Holgersens videregående skole i desember 1996 lanserte nyheten
om å opprette et fotballgymnas i Haugesund, hadde man hatt et slikt 
utdanningstilbud i Oslo i tolv år. Norges første fotballgymnas startet
høsten 1984 i regi av fotballklubben Lyn med Wangs Handels-
skole som teoretisk tilrettelegger. Selv om mange andre norske klub-
ber hadde vurdert ideen å opprette fotballgymnas, var Haugesund 
den første byen på Sør-Vestlandet som fikk et slikt tilbud. Mens 
Wangs Handelsskole hadde samarbeidet med Lyn, inngikk Holger-
sens samarbeid med FK Haugesund. Fotballgymnaset i regi av Hol-
gersens var tilrettelegger for en treårig teoretisk allmennutdanning 
og utvikling av prosjektet, mens FKH skulle markedsføre tilbudet 
og stille med trenerkompetanse. Målgruppen var jenter og gutter i 
15-16-årsalderen som i tillegg til teoretisk utdanning ville få ni timer 
fotballtrening på høyt nivå. 

Til tross for 3.000 kroner i semesteret i skolepenger og trenings-
avgift, fikk skolen stor søkning. 46 ungdommer søkte om å bli tatt 
opp ved skolen det første året, hvorav 27 fikk tilbud om plass, derav
flere kjente fotballtalenter både fra sør- og nordfylket. Det første 
elevkullet startet i august 1997 og besto av 20 gutter og 7 jenter. 

Den kjente fotballprofilen Svein Hammerø 
ble ansatt som trener/lærer med ansvar 
for fotballundervisningen og å bygge opp 
det sportslige tilbudet. I tillegg til å ha spilt 
på A-laget til både Viking og Vard, hadde 
Hammerø mange års erfaring som fotball-
trener. Han var dessuten utdannet lærer og 
hadde i flere år hatt treneransvaret for juni-
orlaget til FKH. 

Svein Hammerø ble ansatt som 
trener og idrettsansvarlig ved det 
nyopprettede fotballgymnaset  
fra høsten 1997.

Den 10. desember 1996 kunne man i Haugesunds Avis lese nyheten om det skulle etableres fot-ballgymnas i Haugesund.
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På leting etter nye lokaler
Våren 1999 forsøkte Holgersens å opprette en bred idrettslinje ved 
skolen. Dette for å utvide tilbudet og for å få bedre balanse mellom 
jenter og gutter. Det meldte seg imidlertid ikke nok søkere til en egen 
idrettslinje ved siden av fotballinjen, og planene ble derfor lagt på is. 
For skoleåret 2000-2001 tok Fotballgymnaset også inn elever som 
i stedet for fotball hadde svømming og håndball som sine idretter. 

Den teoretiske utdanningen foregikk i bygget til Handelsstanden i 
sentrum, mens treningen var lagt til fotballbanene ved Skeisvang. 
Dette var en tungvint løsning for både elever og lærere samtidig som 
lokalene i Handelsstanden var blitt for små. I 2001 begynte derfor 
Holgersens å se på muligheten for å skaffe seg nye hensiktsmessige 
lokaler. Etter å ha vært leietaker i alle år, ønsket Holgersens at skolen
nå skulle eie sine egne skreddersydde lokaler. De nye lokalene skulle 
ha plass til både klasseværelser for teoriundervisning, administra-
sjon, kontorer, kantine, spesialrom samt treningslokaler og garde-
rober.  

Fra fotball til toppidrett
Haugesund kommune tilbød Holgersens en tomt like i nærheten av 
kunstgressbanene i Haugesund Idrettspark. Prisen for et skoleanlegg 
tilpasset 225 elever ble estimert til 42 millioner kroner. Arkitekt for 
bygget var Aksel Brekke, mens Kruse-Smith fikk jobben som total-
entreprenør. Selv om skolen ikke hadde nevneverdig egenkapital, 
fikk Holgersens finansiering i SR-Bank. 

Første spadetak ble tatt 12. juni 2008 og i slutten av august 2009 – 
en måned før planen- var anlegget ferdig. Skolen inneholdt 2.600 
kvadratmeter og samlet pris inkludert innredning var 55 millioner 
kroner. 

Rektor ved Holgersens videregående skole, Randi Wendelbo Holgersen, fikk æren av å ta første spadetak 
til det nye skolebygget den 12. juni 2008. I bakgrunnen representanter for entreprenør, bank og nåværen-
de rektor, Harald Tvedt.
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I 2008 ble Holgersens godkjent av Olympiatoppen og Norges Idretts-
forbund som toppidrettsgymnas. Samtidig med at det nye skolebyg-
get ble tatt i bruk endret skolen navn fra Holgersens Videregående
skole til Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG). Ved skolestart i 
2009 hadde skolen tilbud for utøvere innen fotball, kampsport, 
svømming, volleyball, badminton, sprangridning og kajakkpadling.

Med status som Toppidrettsgymnas fikk skolen både flere søkere fra 
nært og fjernt og ikke minst økte statlige tilskudd. Det skulle imid-
lertid ta fire år med justeringer og krav før HTG kunne motta topp-
idrettstilskudd fra departementet. Først i 2013 kom HTG inn under 
ordningen som gav statstilskudd.

Ny ledelse
I 2010 gikk Randi over som daglig leder og 
Harald Egil Tvedt ble ansatt som ny rektor. 
Han hadde da vært lærer ved skolen siden 
1989 og hadde kompetansen og erfaringen 
som skulle til. Det var også en stor fordel at 
han kjente godt til driften og lovverket i en 
privatskole. Harald var utdannet adjunkt og 
økonom. Som nytilsatt rektor tok han også 
rektorskolen. Randi pensjonerte seg i 2014 
som 3. generasjon skoleeier og kunne trygt overlate videre drift til 
dyktige ansatte. Hun er pr dato fortsatt eier og styreleder.

Svein Hammerø pensjonerte seg i 2013, og Leif Sævereid tok over 
som ny toppidrettssjef. Han ble ansatt i 1998 og sto for kontinuiteten 
i toppidrettssatsingen. Leif hadde også lang erfaring som spiller og 
fotballtrener og var i tillegg utdannet pedagog. 

Svein Hammerø, Harald Tvedt og Leif Sævereid. Foto: Haugesunds Avis
Haugesund Toppidrettsgymnas tilbyr tilrettelagt trening 
for over 20 ulike idretter.

Harald Tvedt
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Ungdomsskole for de motiverte

Suksessen til HTG gjorde at skolen fikk flere henvendelser fra for-
eldre som ønsket at det skulle etableres et undervisningstilbud også 
på ungdomsskolenivå for motiverte og aktive idrettsutøvere. Høsten
2014 sendte derfor HTG inn søknad om å få etablere ungdoms-
skole, men fikk i februar 2015 nei fra Utdanningsdirektoratet. 

I tillegg til stadig nye henvendelser fra elever og foreldre var det flere 
idrettsklubber som presset på. 

I 2018 ble det derfor sendt inn ny søknad om å få etablere en ung-
domsskole. For å gjøre plass til et ungdomsskoletrinn ble skolen ut-
videt med rundt 1200 kvadratmeter. 

Våren 2019, samtidig med at utvidelsen sto ferdig, kom endelig god-
kjenningen for at HTG kunne opprette ungdomsskole. Første trinn, 
8. klasse, startet opp i august 2020, og deretter 9. og 10. klasse. Det er 
foreløpig satt opp en klasse på hvert trinn slik at undomsskoletrinnet 
vil ha maksimalt 90 elever. 

Fra venstre Leif Sævereid, Ørjan Alendal Kallevik, Halvor Mattias Stakkestad (rektor HTG-U), 
Anita S. Salvesen og Harald Egil Tvedt (rektor HTG).

Sommeravslutning i atriumet.
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Annen kursvirksomhet og VK3
Etter at Holgersens i 1987 startet med videregående opplæring (VK1 
og VK2) fortsatte skolen med ulike opplæringstilbud – både nye og 
gamle. For skoleåret 1991-92 kunne Holgersens for første gang tilby 
studentfagkurs VK3, det vil si et ettårig heltidsstudie som gav han-
delsgymnaskompetanse for elever som hadde fullført eksamen arti-
um. 

I 1992 tok Holgersens på seg et kurs i utdanning for kjørelærere i 
samarbeid med Statens trafikklærerskole i Stjørdal. I 1999 startet 
skolen med ettårige kurs med generell studiekompetanse (Påbygg),  
og ettårig markedssekretærlinje. Fra skoleåret 2005-06 ble tilbudet 
utvidet med utdanning av advokatsekretærer og eksportsekretærer. 
I 2002 startet kurs i praktisk regnskapsføring med data og kurs for 
IT-sekretærer med regnskap og markedsføring.  

I dag tilbyr HTG  tilrettelagt treningstilbud til over 20 forskjellige 
idretter i tillegg til videregående opplæring i generell og spesiell studie-
kompetanse.

Finansiering
Driften av skolen finansieres ved 85 prosent statsstøtte av en normal-
sats utregnet fra Kostra-tall for elever i offentlig skole. De resterende 
15 prosent kan skolen ta som elev/skolepenger. 

HTG er et ”non profit”- foretak og lønningene ved skolen følger stat-
ens tariffer og regulativ (ref. Friskoleloven/Privatskoleloven)

Skolen er medlem av:
- Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) 
- Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL)

Juleavslutning med utdeling 

av idrettsstipend.

Bli-Kjent tur i Etnefjellene med VG1.

Skoleavslutning for VG3.
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På 1970 tallet var det rundt 50 handelsskoler i Norge. 
De mest kjente var:
 

Oslo  Treider (1882) 
   Wang (1907)
Drammen  Gjerdes (1931)
Hønefoss  Frøhaug & Wathnes (1936-1993)
Skien  Skien Yrkesskole (Schullers handelsskole)
Stavanger  Uldals (1904)
Haugesund  Holgersens (1935)
Kopervik  Sverre Skiens 
   – tidligere Mydland og Jacobsens
Voss  Vatles handelsskole
Bergen  Anton Johannessens 
   Schnitlers 
   Nerheim 
Trondheim  Dillner og Støen
Tromsø   Moldenæs

Flere skoler la ned etter at fylkeskommunene sa opp avtaler om sam-
arbeid og leie av lokaler og undervisningspersonale på 1990-tallet, 
og grunnlaget for videre drift av privatskolene ble sterkt redusert. 
Kun fem handelsskoler «overlevde», hvorav kun to, Wang og HTG, 
fortsatt er i drift, nå som Toppidrettsgymnas.

Elever og tidligere HTG-elever i Cupfinale troppen i 2019.
Foran fra venstre: Kevin Krygård, Frank Stople, Kristoffer Velde og Dennis Horneland.
Bak fra venstre: Christian Grindheim, Helge Sandvik, Joakim Våge Nilsen, Kristoffer Gunnarshaug, 
Torbjørn Kallevåg og Tore Pedersen. 
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Anna Jøsendal

Eirik Ulland Andersen

Lars Magne Ullvang

Ingrid Kindlihagen

Kristoffer Velde

Ingalill Urrang Naustvik

Mats Hauge

Jone Samuelsen

Olve Birkeland

Jon Robertson
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Vinneren i karate er Aurora Luong Thorsen

Vinneren på lengdehopp er Pawel Kucaj

Vinneren i kajakk er Stine Egge.

Bronsemedaljørene i padling 
er Emil Fjeldheim og 
Nicolai Lønning. 

Våre elever hevder seg mot Norgestoppen 
i mange ulike idretter
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Haugesund Toppidrettsgymnas (HTG) er i dag en av de mest 
populære skolene på Haugalandet og tilbyr både treårig videre-
gående utdanning og ungdomsskole til aktive og motiverte 
ungdommer. Toppidrettsgymnaset ble etablert i 2008, men 
skolens historie går tilbake til 1934 da Holger Holgersen fikk 
tillatelse til å starte handelsskole i Haugesund. 
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