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Ansökan till NIU
Du söker till NIU i Mariestad via Svenska
Innebandyförbundets (SIBF) hemsida
www.innebandy.se. Ansökan måste vara SIBF
tillhanda senast 1/12. Där hittar du också mer
information om NIU. Självklart kan du också
kontakta våra instruktörer för mer information.

Antagning till NIU
Till NIU söker du och kommer in via betyg, meriter,
fysiska förutsättningar samt färdighet inom innebandy. Observera att du måste komma in på ett
gymnasieprogram. Du skickar in din ansökan och
kommer sen kallas till uttagningsdag. Dit vill vi att
du tar med dig kopia på dina senaste betyg samt
fyller i ett formulär som vi skickar ut till dig.

För dig som…
vill kombinera studierna med en elitinriktad
träning för bästa möjlighet att nå nationell elit så
är Vadsbogymnasiet det rätta valet. Vår verksamhet präglas av kunskap och entusiasm. Vi ger dig
förutsättningarna för att utvecklas där innebandyn, skolan och den sociala utvecklingen är
tre lika viktiga pusselbitar.

NIU
- en chans att utvecklas på alla plan
Fr o m läsåret 2012/13 är Vadsbogymnasiet
certifierat och godkänt av både Svenska Innebandyförbundet och Skolverket som en Nationell
Idrottsutbildning (NIU) att bedriva innebandyutbildning. Det ger dig möjligheten att tillsammans med våra meriterade instruktörer kombinera elitinriktad innebandyträning med studier.

Samarbetspartners
Vi har ett tätt samarbete med IBK Lockerud Mariestad. Föreningen har för närvarande damlaget i
Allsvenskan och herrlaget i division 1. Båda lagen
har rikligt med spelare som går på gymnasiet i
sina trupper men erbjuder också möjlighet till
spel i lägre divisioner, JAS (juniorallsvenskan) för
både killar och tjejer samt USM16 och DJSM18.
Det är dock inget krav att man representerar IBK
Lockerud Mariestad under NIU-tiden.

Instruktörer
På Vadsbogymnasiet har vi tre instruktörer. Åsa
Karlsson, Mickael Fredriksson och Jonas Boväng.
Alla tre har genomgått elittränarutbildningen.
Jonas tränar IBK Lockeruds damlag i Allsvenskan,
Mickael tränar IBK Lockeruds herrlag i div 1 och
Åsa är assisterande förbundskapten för Svenska
damlandslaget.

Under uttagningsdagen kommer vi att gå
igenom fystester, speltest samt intervjuer. I slutet
av januari kommer du få besked om du är antagen. För att bli antagen som reserv om någon
plats blir ledig under dina gymnasiestuder så
måste du ha sökt NIU senast 1/12. Har du inte
sökt finns tyvärr ingen möjlighet att komma in.
Detsamma gäller om du ångrar dig och vill söka i
efterhand.

Vilka program kan du kombinera med
NIU?
Du kan kombinera NIU Innebandy med följande
program:
Bygg- och anläggningsprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet
El- och energi
Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Välkommen till oss!

www.vadsbogymnasiet.se

Kontaktpersoner
Instruktörer

Mickael Fredriksson
0737-62 76 08
micke@lockerud.nu
Jonas Boväng
072-722 51 49
bovens73@gmail.com

Samordnare
Björn Mårtensson
070-722 71 93
bjorn.martensson@mariestad.se

Inackorderingsansvarig
Jimmy Forsberg
0501-75 56 20
jimmy.forsberg@mariestad.se

Rektor
Marie-Louise Brage
0501-75 56 01
marie-louise.brage@mariestad.se

Läs mer på
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