
IDROTTSSPECIALISERING
Hagfors har fostrat många duktiga idrottare 
under åren. Att idrotten är viktig för kommunen 
och våra invånare märks när man besöker våra 
fina idrottsanlägg-ningar. Hagfors kommun 
andas framgång och i vår idrottsmiljö har 
världsmästare, europamästare och flertalet 
svenska mästare i olika idrotter som skidskytte, 
motorsport, flertalet bollsporter för att nämna 
några fostrats.

På Älvstrandsgymnasiet finns ett NIU-certi-
fierat innebandygymnasium som vi är stolta 
över. Sedan några år tillbaka har vi också en 
ishockeyutbildning som vi satsar mycket på. 
Förutom detta erbjuder vi idrottsspecialisering 
inom bowling, simning och ridsport. 

Väljer du att läsa idrottspecialisering kan du 
kombinera den utbildningen med nästan alla 
skolans program.

Är du framgångsrik inom din idrott hjälper vi 
gärna till att skräddarsy en idrottsspecialisering 
just för dig. Våra instruktörer har arbetat upp 
ett gott samarbete våra duktiga föreningar 
inom kommunen och kan lösa det mesta.

KONTAKT
Samordnare specialidrott 
Lasse Eklund 
070-730 44 23
lasse.eklund@hagfors.se

Studie- och yrkesvägledare
Karin Pihlström
0563-188 70
karin.pihlstrom@hagfors.se

facebook.com/alvstrandsgymnasiet
hagfors.se

ÄLVSTRANDSGYMNASIET



Victor Ejdsell, forward i Färjestad BK, valde Hagfors
- Främst för att jag helt enkelt ville bo kvar hemma och 
fortsätta utvecklas på hemmaplan. Jag trivdes med 
moderklubben Viking HC och när möjligheten fanns att 
kombinera gymnasiestudier med hockeyträning på 
dagtid var det ett självklart val för mig.

- Att ha lyckats med det många unga hockeyspelare 
endast drömmer om, att få en plats i ett SHL-lag, känns 
stort. Jag lever min dröm!

Adina Augustsson och Linnea Nilsson 
- Vi tog chansen att utöva innebandy på dagtid. Våra 
högklassiga ledare har inspirerat oss och gett oss 
grunden till att vi är där vi är idag. 

Innebandygymnasiet i Hagfors gav oss möjligheten att 
kombinera idrotten med studier. Genom ett bra förening-
sliv vid sidan av gymnasiet fanns alla förutsättningar att 
lyckas. 

Vi ångrar inte en sekund att vi valde att gå våra tre 
gymnasieår i Hagfors!

Alva Nykvist har simmat sedan hon var 8 år och tänker 
satsa seriöst på sin idrott.
- Jag valde Älvstrandsgymnasiet därför att jag fick 
möjlighet att ägna mig åt mitt stora intresse samtidigt 
som jag kan bo kvar hemma.

VICTOR LEVER 
SIN DRÖM
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