Ansökningsblankett läsåret 2017 - 2018
Nationella idrottsutbildningen NIU – FOTBOLL
Personuppgifter – texta tydligt
Efternamn och förnamn

Personnummer 10 siffror

Bostadsadress

Telefon/mobilnr.

Postnummer

Ort

E-post

Skola och klass

Fotbollsuppgifter
Fotbollsföreningens namn
Min plats i laget (flera alternativ kan kryssas)

☐ MV

☐ YB

☐ MB

☐ YMF

☐ CMF

☐ FW

Mitt distriktsförbund

Mina främsta fotbollsmeriter t.ex. elitläger, distriktslag, allsvenskan m.m.
År

År

År

År

År

År

År

År

Sökandes underskrift
Ort datum

Namnteckning

Vårdnadshavares underskrift
Ort datum

Namnteckning

Ort datum

Namnteckning

Referens – Min tränare idag
Efternamn och förnamn

Bostadsadress
Postnummer

Telefon/mobilnr.
Ort

Epost

Ansökan inlämnad senast fredagen den 1 december 2017
NIU Elitfotbollsgymnasiet
Att: SYV för NIU
Rekarnegymnasiet
Krongatan 14
632 26 ESKILSTUNA

Detta är endast ansökan till NIU-fotboll.
Du gör ditt programval via din grundskola i början av år 2018.

Antagningsunderlaget för Elitfotbollsgymnasiet i Eskilstuna 2015-06-02
Undervisningen vänder sig till unga idrottstalanger som vill utveckla sin idrottsliga
förmåga och kombinera sin gymnasieutbildning med en satsning mot nationell eller
internationell elit. Satsningen härrör från EU:s riktlinjer om dual career vilket syftar på
att elitidrottare ska ges förutsättningar att kombinera en satsning på elitidrott och
utbildning. Ämnet specialidrott får endast ges vid riksidrottsgymnasierna (RIG) och
på de nationellt godkända idrottsutbildningarna (NIU).
”Morgondagens elitidrottare är de unga idrottare som på olika nivåer bedriver
tränings- och tävlingsverksamhet efter en långsiktig utvecklingsplan med målet
att nå nationell och internationell elit.”

Bedömningsområden vid antagning (enligt RF från den 24 oktober 2012)
A.) Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
- Träningsbakgrund – Träningsmängd, erfarenhet.
- Tidigare prestationer – Uttagningar och utvecklingskurva.
- Idrottsfysiologiska förutsättningar – Snabbhet, aerobkapacitet, kroppsliga
förutsättningar.
- Tekniska förutsättningar och färdigheter – det tekniska utförandet i fotboll.
- Taktiska förutsättningar och färdigheter – spelförståelse.
B.) Idrottspsykologiska färdigheter
- Attityd, vilja, motivation, hängivenhet, ”driv”, ”passion”.
C.) Sociala färdigheter och förutsättningar
- Livskunskap (life skills), fungerar i grupp, mognad och socialt stöd.
D.) Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
- Insikt om vikten av att organisera och planera sin vardag för att skapa goda
förutsättningar att prestera både idrottsligt och studiemässigt, samt en god
balans dem emellan.
E.) Studieambition
- Behov av och förutsättningar att kombinera elitidrott med studier, seriös
attityd till skolarbete. Bedömningen sker innan de söker program.
•

För att bilda oss en uppfattning om eleven, kan det komma att genomföras
intervjuer, samt att referenser från personer i den sökandes närmiljö (skola,
distriktsförbund, landslag och förening) kommer att tas om det bedöms så
som nödvändigt.

•

Eleven kan också komma att bedömas genom tester, observationer,
uppföljning av tidigare prestationer och ranking om det bedöms så som
nödvändigt.

