Idrottscollege - innebandy
Lindeskolans innebandygymnasium som ingår i Idrottscollege vänder sig till dig som har ambitioner att
satsa målmedvetet på framtiden och vill kombinera studier och innebandy.
Lindeskolan är de många möjligheternas skola. Lindeskolans innebandygymnasium är unikt eftersom du kan
kombinera det med de flesta av de elva program som finns på
skolan. Skolan har ett bra läge nära naturen med väldigt goda
möjligheter till idrott och friluftsliv. Vi har dessutom en modern arenahall på skolområdet. Skolans lärare är engagerade
och kunniga och vi arbetar målmedvetet med kultur, hälsa
och demokratifrågor.

Ansökan och antagning
Du måste söka och komma in på ett av
Lindeskolans program för att kunna gå på
innebandygymnasiet. Information hur du söker ett
program i Lindesberg får du av din SYV på högstadiet. Du måste dessutom göra en särskild ansökan
till innebandygymnasiet. Blankett för detta finns på
Lindeskolans hemsida:
lindeskolan.se
Vi försöker att göra en så heltäckande bedömning
som möjligt av din nuvarande nivå och dina utvecklingsmöjligheter. Du skall vara aktiv innebandyspelare och ansluten till en förening.

Kurser och poäng
Idrott och hälsa 1 - specialisering
Idrott och hälsa 2 - specialisering
Träningslära 1 			

100 p
100 p
100 p

Utbildningen
Utbildningen individanpassas utifrån dina
förutsättningar för att du ska utvecklas både som
innebandyspelare och som individ. Praktikpassen
är inriktade till teknikträning, vilket bland annat
omfattar:
• Allmän träning
• Individuell teknik innebandy
• Innebandy teori
• Fysisk träning
Vi har samarbeten med:
WSK Lindesberg
Nora IBK
Kopparbergs bollklubb

Sista ansökningsdag är 15 februari.
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Idrottscollege - innebandy
Instruktörer
Johan Sundquist:
Utbildad på GIH, och är fystränare i
LIF Lindesberg sen många år. Jobbar i
stor del med den fysiska prepareringen.

Kent Svensson:
Innebandyinstruktör

Mer information
Instruktörer
• Johan Sundquist 073-505 69 06
johan.sundquist@lindesberg.se
• Kent Svensson 070-530 39 49
kent.svensson@lindesberg.se

Idrottscollege
• Mikael Martinsson (samordnare) 070-310 92 43
mickael.martinsson@lindesberg.se

• Per Wernborg (ansvarig rektor) 0581-813 17
per.wernborg@lindesberg.se

Idrottscollege

Hösten 2010 startade vi Idrottscollege på
Lindeskolan. Det är en vidareutveckling av den idrottssatsning på gymnasiet som vi haft i många år. I augusti
2010 invigde vi en ny idrotts- och arenahall på skolområdet som ger oss perfekta möjligheter för idrott och
specialidrott.

Se även lindeskolan.se.

Innebandyträningen kommer bedrivas i Lindesberg
Arena samt Lindbackaskolans Idrottshall.
Förutom tränings- och tävlingsmöjligheter i Lindesberg Arena finns studielokaler, pentry, mm. Inom
Idrottscollege kommer vi att erbjuda flexibla studier
med extra stöd och handledning för idrottselever.
För Dig som kommer från en annan kommun hjälper
vi till med boendet. Du ansöker om in-ackorderingstillägg från din hemkommun.
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