Riktlinjer för elitidrottsavtal via Svenska Skidförbundet
Längdskidor
För idrottare som vill kombinera eftergymnasiala studier med en
elitidrottssatsning finns Riksidrottsuniversitet (RIU) och Elitidrottsvänliga
lärosäten (EVL). Gemensamt för dessa är att de erbjuder hjälp med
individuellt anpassade studier och stöd för elitidrottarens utvecklingsmiljö.
Arbetet sker i samarbete med RF och SF.
Vid skiduniversiteten i Umeå och Östersund (RIU) samt Dala Sports
Academy (EVL), finns tränarledda träningsgrupper. Även om man inte
kommer in på något av dessa alternativ, eller om man önskar studera på
annan ort med RIU- eller EVL-status, kan man ansöka till Skidförbundet om
ett s.k. elitidrottsavtal. Vilket i korthet innebär att studierna anpassas med
hänsyn till en elitidrottssatsning.
Här kan du läsa mer om elitidrottsavtalet:
http://www.svenskidrott.se/Elitidrott/Riksidrottsuniversitet
http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/eli
tidrott/nationella-riktlinjer.pdf
Kriterier för att få elitidrottsavtal signerat av Svenska Skidförbundet
Aktuell landslagsidrottare: Ingå i någon av landslagets träningsgrupper
under aktuellt år.
Potentiell landslagsidrottare: Antagen via FIS-punkter som baseras på
medelvärdet för antagna vid våra skiduniversitet och skidhögskolors
träningsgrupper. Medelvärdet bygger på FIS-lista 8 och uppdateras årligen
från samma lista. Inför höstterminen söker man på sina personliga FISpoäng enligt lista 8 och inför vårterminen på FIS-lista 3. Hänsyn tas till
sökande som är junior eller går från junior till senior. Läsåret 2018-19 ser
medelvärdet för FIS-lista 8 ut som följer, avrundat till heltal. För att uppnå
kriterierna ska den aktive ha samma eller lägre FIS-punkter, antingen i
traditionellt eller sprint:
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Dam traditionellt: 76
Dam sprint: 89
Dam, junior traditionellt: 102
Dam, junior sprint: 150
Herr traditionellt: 64
Herr sprint: 118
Herr junior traditionellt: 71
Herr junior sprint: 156

Tidigare resultat: Aktiva som deltagit vid JVM, U23-VM eller världscup men
av någon anledning inte har de FIS-punkter som krävs (p.g.a. t.ex. sjukdom,
skada eller dylikt).
Skicka din ansökan, ifylld i RFs mall, till karin.ersson@skidor.com
Vi gör löpande bedömningar, så det finns inget senast datum för ansökan.
Dock gäller avtalen enbart för ett skolår i taget och varje avtal måste sökas
om vid varje skolstart.
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