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program valen. Tänk därför noggrant igenom vilka alternativ 
som skall väljas. Besked om idrottslig antagning ges  successivt 
och alla sökande får besked senast under andra halvan av 
januari 2023, d.v.s. innan ansökan om programval skall ske till 
skolan. 

Studier
Elev som skall studera på ett elitishockeygymnasium väljer 
det program som är lämpligt med avseende på studieförut-
sättningar och framtidsplaner. Det finns 18 olika nationella 
program att välja mellan. Vilka program som kan kombineras 
med att läsa specialidrott ishockey varierar mellan olika orter 
och information finns på respektive klubbs/skolas hemsida. 
Kontaktuppgifter finns på www.swehockey.se

Vid de certifierade elitishockeygymnasierna studeras 
400 poäng specialidrott inom ramen för individuellt val (200 p) 
samt programfördjupningen (200 p). På vissa orter kan det 
förekomma att möjlighet till utökad studiekurs erbjuds. 

Specialidrott/Ishockey anordnas inom den samlade skol-
dagen och fördelas över gymnasiets samtliga tre årskurser. 
Betyg i Specialidrott/Ishockey ges på samma sätt som i övriga 
obligatoriska ämnen.

Ansökan om programval inlämnas på vanligt sätt till in-
tagningsnämnden. Där anges att man önskar studera Specia-
lidrott/Ishockey. Om plats till gymnasieskolan konkurrerar Du 
med övriga sökande till de olika gymnasieprogrammen med 
Ditt betyg (meritvärde) från årskurs 9.

För att få kombinera Din specialidrott med gymnasiestu-
dier måste Du ha gymnasiebehörighet och ett slutbetyg som 
berättigar Dig till en plats på önskat program. Det finns inga 
reserverade programplatser för elever som fått besked om 
idrottslig antagning.

Reglerna för frisöksantagning ger eleven möjlighet att antas 
på utbildningen även om sökt program finns på hemorten. 
I dagsläget gäller att om sökt program även finns i hemkom-
munen beaktas ansökan som andrahandsmottagning, vilket 
innebär att antagning erbjuds i mån av plats när antagningen 
är klar bland hemortseleverna på gymnasieorten. I de fall det 
finns samverkansavtal mellan kommunerna så är det första-
handsmottagning som tillämpas. Information om eventuella 
förändringar i antagningsförfarandet kommer under hand att 
lämnas på www.swehockey.se

Boende på annan ort
Några elever kanske tvingas bo borta för att kunna gå på 
ett elitishockeygymnasium. För att bo, studera och träna på 
annan ort krävs vilja, ambition och självdisciplin. Boende och 
mat frågor är mycket viktiga inslag och har stor betydelse för 
trivsel och prestation både beträffande studieresultat och 
idrottslig utveckling. Samverkande förening har skyldighet att 

ge eleven goda förutsättningar att klara av ett självständigt 
boende, att känna social trygghet och att uppleva en gynnsam 
studiesituation samt en meningsfull fritid.

Studiestöd
För att erhålla studiestöd måste man vara under 20 år, svensk 
medborgare och studera på heltid. Studiestödet består av: 
Studiebidrag: Uppgår för närvarande till 1.250:- per månad. Bi-
draget betalas ut 10 månader/år och kommer automatiskt så Du 
behöver inte ansöka om det. Beloppet motsvarar barnbidraget. 

Inackorderingstillägg: De elever som inte har sitt hem på 
studieorten är via sin hemkommun i vissa fall berättigad till 
inackorderingstillägg. Beloppet för inackorderingstillägget 
varierar beroende på avståndet mellan hemorten och studie-
orten. Bidraget betalas ut 9 månader/år.

Hemkommunen är inte skyldig att betala ut inackorderings-
tillägg eller resebidrag när frisöksregeln används och antag-
ning sker som andrahandsmottagning, d.v.s. samma program 
som finns på hemorten.

Vid korta resavstånd kan det bli aktuellt med resebidrag 
istället för inackorderingstillägg. Möjlighet finns dessutom till 
ett extra tillägg. Beloppet prövas med hänsyn till elevens och 
föräldrarnas ekonomi. Utgångspunkten är bruttoinkomst på 
max 125.000:-/år.

Bra ishockeyutbildning
Verksamheten vid de av SIF certifierade elitishockeygymnas-
ierna leds av elitutbildade instruktörer. Eleverna har dessutom 
tillgång till “professionell support” i form av materiell, med-
icinsk och kurativ service. Träningens kvalitet och kvantitet 
kommer att öka markant mot vad Du tidigare varit van vid. För 
att orka med detta räcker det inte enbart med talang. Karaktär 
och ödmjukhet är andra saker som krävs för att nå en positiv 
utveckling.

Specialidrott/Ishockey utgör en del av elevens  totala 
ishockey utbildning. Den andra delen, genomförs i form 
av träningar och matcher i föreningsregi på kvällstid och 
helger. Den arrangerande föreningen tillser att antagen 
elitishockeygymnasie elev registreras och ges möjlighet till 
spel och träning i den egna föreningen eller annan geografiskt 
närliggande förening i den utsträckning och på den nivå som 
bäst gagnar elevens ishockeymässiga utbildning.

Välkommen
Elitishockeygymnasiet lovar Dig tre krävande men roliga 
år. Här kan Du kombinera Dina gymnasiestudier med Ditt 
största intresse på ett meningsfullt sätt. Välkommen med Din 
 ansökan/intresseanmälan!

Ytterligare information får Du från SYV-funktionären på Din 
högstadieskola.

ELITISHOCKEY GYMNASIER

Linnea Johansson
Årets junior/Prospect Award i SDHL 2021/2022

William Wallinder
Årets junior 2021/2022

William Eklund
Årets junior 2020/2021

Från och med höstterminen 2011 måste de skolor som skall ge utbildning i ämnet 
specialidrott ha formellt tillstånd från Skolverket/Skolinspektionen. Tillstånd kan 
beviljas efter att Specialidrottsförbundet (Svenska Ishockeyförbundet) tillstyrkt 
certifiering. Utbildningen benämns Nationellt Godkänd Idrottsutbildning (NIU) och 
omfattar 400 poäng av totalt 2500 poäng i en gymnasieexamen. På vissa orter kan 
det bli aktuellt att läsa utökad studiekurs utöver 2500 poäng för att öka utrymmet 
för specialidrott på schemat.

De gymnasier som certifieras av Svenska  Ishockeyförbundet 
och får Skolverkets tillstånd att bedriva NIU-utbildning 
benämns elitishockeygymnasier. I dagsläget är 33 gymnasier 
certifierade som elitishockeygymnasier och har fått Skol-
verkets tillstånd att bedriva NIU-utbildning. Av dessa är 6 st 
flickishockeygymnasier (se karta på sista sidan). Information 
om eventuella certifieringsförändringar efter denna broschyrs 
tryckning ges på www.swehockey.se

Att ett elitishockeygymnasium är certifierat innebär att 
Svenska Ishockeyförbundet står som garant för den sportsliga 
kvalitén. Dessutom följer SIF upp att skolan och föreningen 
uppfyller kraven på skolmässiga och sportsliga förhållanden så 
att goda möjligheter ges att kombinera gymnasiestudier och 
ishockeyutövande.

Målsättning
Målsättningen med verksamheten är att underlätta för ung-
domar att förena ishockeyträning med studier på gymnasie-
nivå. Eleverna skall genom teoristudier och målmedveten 
träning ges möjlighet att utveckla sina idrottsfärdigheter så att 
den egna förmågan att utöva spelet förbättras. Verksamheten 
syftar till att ge en god grundutbildning för en eventuell senare 
elitkarriär. 

Ansökan och idrottslig antagning
Målgrupp för elitishockeygymnasierna är sista års A- pojkar/ 
flickor (U 16), d.v.s. elever som står i begrepp att sluta grund-
skolan och börja studera på gymnasienivå. Ansökan till 
elitishockeygymnasierna skall vara Svenska 
Ishockeyförbundet tillhanda senast den 1 december 2022 och 
sker direkt på det formulär som finns på www.swehockey.se

Bedömning och ranking av sökande elever genomförs av 
respektive arrangerade gymnasium, samverkande förening 
och den instruktör som ansvarar för träningen. Eleverna kan 
söka maximalt 4 olika alternativ utan inbördes rangordning 
och  efter den 1/12 kan inte valen ändras. Det finns ingen om-
valsperiod för specialidrotten på samma sätt som det gör för 
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ELITISHOCKEY- 
 GYMNASIER 
CERTIFIERADE AV SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET

Region Norr:
  Luleå HF
  Luleå HF (flick)
  Skellefteå AIK
  IF Björklöven
  MODO Hockey
  MODO Hockey (flick)
  Östersunds IK
  Timrå IK

Region Väst:
  Mora IK
  Leksands IF
  Leksands IF (flick)
  Brynäs IF
  Västerås IK
  Färjestads BK
  BIK Karlskoga
  Örebro HK

Region Öst:
  Almtuna IS
  Södertälje SK
  AIK
  AIK (flick)
  Djurgårdens IF
  Djurgårdens IF (flick)
  Huddinge IK

Region Syd:
  Linköpings HC
  Linköpings HC (flick)
  Karlskrona HK
  Frölunda HC
  Tingsryd AIF
  IF Troja
  Rögle BK
  IF Malmö Redhawks
  HV 71
  Växjö Lakers

 Elitishockeygymnasium  Elitishockeygymnasium 
för flickor

Luleå HF

Skellefteå AIK

IF Björklöven

MODO Hockey

Östersund IK

Timrå IK

Mora IK

Leksands IF
Brynäs IF

Almtuna IS
AIK

Djurgården IF

Huddinge IK
Södertälje SK

Västerås IK

Örebro HK

Färjestads BK

BIK Karlskoga

Linköping HC

HV 71

Frölunda HC

IF Troja
Växjö Lakers

Tingsryd AIF

Karlskrona HK

Rögle BK

IF Malmö  
Redhawks

Information om eventuella certifierings förändringar efter denna 
broschyrs tryckning hittar du på: www.swehockey.se
Där kan du även finna kontaktuppgifter till respektive förening 
och gymnasieskola.

ELITISHOCKEYGYMNASIER:
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