Svenska Skidförbundets riktlinjer för
Riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar
Bakgrund
Riksidrottsgymnasier, RIG, är sedan länge etablerat inom det
svenska skolsystemet och inom skidsverige med start 1972/73.
Möjligheten att kombinera idrott och studier på gymnasienivå har
ändrats i och med den nya gymnasiereformen 2011 genom starten
av nationella idrottsutbildningar, NIU.
På RIG och NIU gör det idrottsliga urvalet att duktiga elever hamnar
på samma ställe och därmed ges en speciell idrottsmiljö som är
utvecklande för skid- och snowboardåkare. Eleverna fostras i ett
elitmässigt tänkande där det egna ansvaret för karriären är en viktig
del.
Syfte
Svenska Skidförbundet har tagit fram detta dokument för att
tydliggöra ansökningsförfarandet till RIG och NIU och Svenska
Skidförbundets tillämpning.
Huvudman
Tillstånd för RIG beslutas av Riksidrottsförbundet (RF) och
Skolverket. Utbildningarna är riksrekryterande. RF fördelar ett bidrag
till RIG-skolorna för att förstärka den idrottsliga delen av utbildningen
och eleven får bidrag för inackordering.
Tillstånd för NIU ges av Skolverket efter tillstyrkan från ett
specialidrottsförbund (SF). NIU är inte riksrekryterande vilket innebär
att det inte finns något reglerat stöd för inackordering.

E-Mail
info@skidor.com

TELEFON
+46 (0)23 874 40

ADRESS
Riksskidstadion, SE-791 19 Falun

Org Nr
802003-0287

Bankgiro
720-7699

www.skidor.com

Svenska Skidförbundets tillämpning
Svenska Skidförbundet (SSF) har som mål att genom RIGverksamheten utveckla åkare mot internationell elit och NIUverksamheten ska utveckla åkare mot nationell elit.
Inom skidsporten är det vanligt att elever behöver flytta från sin
hemkommun även för NIU. SSF rekommenderar därför elevens
hemkommun att samarbeta med NIU-kommunen för att skapa
gynnsamma förutsättningar för detta.
Svenska Skidförbundet öppnar upp för nationellt sökande till RIG och
NIU för att kunna tillgodose åkare från hela landet och inte utesluta
vissa delar av Sveriges åkare.
Ansökan
För att bli antagen vid en RIG- eller NIU-utbildning gäller att varje
sökande elev genomgår ett idrottsligt urval. För antagning till ett
nationellt program gäller samma regler som övriga elever. Varje
specialidrottsförbund (SF), i det här fallet Svenska Skidförbundet, är
ansvarig för den idrottsliga urvalsprocessen. Eventuell överklagan av
beslut sker också till respektive SF.
Urval RIG
26§ Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval
till programmen gäller 7 kap. (5 kap.gymnasieförordningen SFS
2010:2039)
Urval NIU
30§ Den sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen ska ges företräde vid urval till utbildningen. Vid urval
till programmen gäller 7 kap. (SFS, 2010:2039)
Ansökningstider
Ansökningsdatum för elever att söka till RIG och NIU är den 1
december. Antagningsbesked till eleven lämnas efter att
mästerskapstävlingar genomförts i respektive gren. Se aktuell
information på www.skidor.com.
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Urvalskriterier:
Urvalskriterier baseras på både kvalitativa och kvantitativa delar.
Med i bedömningen tas att eleven;
• Har uppvisat en god färdighet i skidåkning/snowboard.
• Har insikt om vad en elitsatsning innebär samt bedöms ha en
framtida positiv utvecklingspotential inom sin gren.
• Har en bred allmän idrottslig bakgrund med de fysiologiska
och anatomiska förutsättningar som grenen kräver.
• Har uppvisat en god studiefärdighet och ha bra framtida
förutsättningar att kunna prestera ett gott studieresultat.
• Har en positiv attityd, ambition och social mognad till exempel
hur individen fungerar i grupp.
Vad är skillnaden mellan RIG och NIU inom skidor/snowboard?
Krav från Svenska Skidförbundet för RIG
• Att till eleverna erbjuda 700 poäng i ämnet specialidrott, varav
300 poäng som utökad studiekurs.
• Att respektive skola erbjuder fyra års utbildning till eleverna,
det vill säga förlängd studietakt för att hinna med elitsatsning
och studier.
• Att minst en tränare ska finnas per sex elever för alpint och
snowboard.
• Att minst en tränare ska finnas per åtta till tio elever för längd,
freestyle och slopestyle.
• SSF arrangerar ett gemensamt möte för RIG skolledare en
gång per termin.
Krav från Svenska Skidförbundet för NIU
• Att till eleverna erbjuda minst 400 poäng i ämnet specialidrott.
• Att minst en tränare ska finnas per åtta till tolv elever.
• SSF arrangerar ett gemensamt möte för NIU skolledare en
gång per år.
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