
Vi är mycket stolta över vårt NIU-certifierade innebandygymnasium, och extra stolta är vi över våra tidigare 
elever som idag spelar i A-landslaget.

Eftersom den ökade träningsmängden ligger schemalagd på skoltid har du fortfarande gott om tid kvar på 
kvällarna för läxor och kompisar.

Verksamheten sker i vår nybyggda sporthall. Våra heltidsanställda instruktörer, Thomas, Niclas och Kalle 
jobbar med dig som elev både dagtid, kvällstid och på helger. Detta gör oss unika i hur vi följer dig som 
elev i vardagen. 

På Älvstrandsgymnasiet är konceptet närhet:  skola, innebandy och elevboende finns inom ett par  
minuters promenad.

Tre år på innebandygymnasiet ger fantastiska upplevelser, både på och utanför planen. Genom alla  
träningar, resor, matcher och cuper kommer du att skaffa dig minnen och vänner för livet längs vägen!

Välkommen till Hagfors!

ÄLVSTRANDSGYMNASIET



KONTAKT

Vi har tagit chansen att få spela  
innebandy på dagtid. Våra högklassiga 
ledare inspirerar oss varje dag och ger oss 
grunden till något stort.

Innebandygymnasiet i Hagfors ger oss 
möjligheten att kombinera idrotten med 
studier.  
 
Älvstrandsgymnasiet har ett mycket gott 
samarbete med det lokala föreningslivet. 
Eftersom våra ledare finns med oss både 
på skolan och i lagen där vi spelar, så  
känner vi oss trygga i förvissningen om 
att det är vi och vår utveckling som är det 
viktigaste för skolan!
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VI SPELAR 
I LANDSLAGET
Adina Augustsson, Johanna Hultgren och Linnea 
Nilsson är tre modiga tjejer som valde  
Älvstrandsgymnasiet och innebandy, ett val som 
ingen av dem ångrar idag.

Såsongen 2016/2017 spelar de alla tre i  
A-landslaget. Vi som jobbar med innebandy på  
Älvstrandsgymnasiet är ruskigt stolta över dem!

Följ oss på


