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Kurser och poäng
Idrott och hälsa 1 - specialisering 100 p 
Idrott och hälsa 2 - specialisering 100 p
Träningslära 1    100 p

Utbildningen
Utbildningen individanpassas utifrån dina förutsätt-
ningar för att du ska utvecklas både som ishockey-
spelare och som individ. Det är Dig och inte Ditt lag 
som träningen fokuseras på under dessa träningar. 
Praktikpassen är inriktade på teknikträning vilket 
omfattar: 

• Allmän träning.
• Träning i ishockeyspelets olika positioner.
• Din egen träning, du tränar på det du   
 själv anser att du behöver jobba med. 

Rekommenderat  
ishockeygymnasium LIP 

Lindeskolans Hockeygymnasium är certifierat av 
Svenska Ishockeyförbundet som rekommenderad 
lokal ishockeyprofil (LIP). Vi har samarbete med 
Lindlövens IF och Guldsmedshyttans SK.

Lindeskolan är de många möjligheternas skola. Lindesko-
lans ishockeygymnasium 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 möj-
ligheter 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.

Lindeskolans ishockeygymnasium som ingår i Idrottscollege vänder sig till dig som har 
ambitioner att satsa målmedvetet på framtiden och vill kombinera studier och ishockey. 

Ansökan och antagning 
Du måste söka och komma in på ett av  
Lindeskolans program för att kunna gå på ishockey-
gymnasiet. Information hur Du söker ett program 
i Lindesberg får du av din SYV på högstadiet. Du 
måste dessutom göra en särskild ansökan till 
Ishockeygymnasiet. 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 utveck-
lingsmöjligheter. Du skall vara aktiv ishockeyspelare 
och ansluten till en lokal förening. 

Sista ansökningsdag är 1 december. 
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Instruktör
Dan Fredriksson är utbildad idrottslä-
rare och har bl.a. gått ishockeygym-
nasium i Leksand och representerat 
klubben i elitserien (numera SHL). 
 

Marcus Sjöö är instruktör och 
elevhemspersonal. Han gick 
ishockeygymnasium i Ljungby och  
har varit aktiv flera säsonger i  
hockeyallsvenskan.  

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

Förutom tränings- och tävlingsmöjligheter finns stu-
dielokaler, 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. Det finns bl.a. två elevhem på skolområdet. 
Du ansöker om inackorderingstillägg från din hem-
kommun.
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Högskolebehörighet på  
yrkesprogram 
Samtliga nationella program på Lindeskolan går att 
kombinera med studier på idrottscollege. Om du vill 
läsa ett yrkesprogram i kombination med idrottscol-
lege samt läsa in högskolebehörighet så finns färdiga 

upplägg att välja mellan.

Mer information
Instruktörer

• Dan Fredriksson 076-898 42 97  
 dan.fredriksson@lindesberg.se 

• Marcus Sjöö 070 7161584 
 marcus.sjoo@lindesberg.se

Idrottscollege rektor

• Mikael Martinsson 070-310 92 43 
 mickael.martinsson@lindesberg.se

Våra samarbetspartners:

Se även lindeskolan.se.


