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Följ oss på

Ta ledigt från skolan och besök oss! 

Vi samlas 9.00 i Uddeholms Arena i anslutning till gymnasieskolan och håller på till 15.30
Ta med kläder, vattenflaska och utrustning för två träningspass. Du är med oss på både teknik- 
och spelträning och får en guidad tur på skolan med information om programutbud och  
elevboendet. Här får du träffa både våra instruktörer och flera av våra tidigare elever. 

Vi bjuder på lunch och frukt. Anmäl dig via sms till 076-822 86 19 senast söndag 10 november. 
Ange namn, klubb, position och eventuell allergi vid anmälan. 

Om du har förhinder denna dag, ta kontakt med oss så ordnar vi självklart ett annat besökstillfälle

PROVA-PÅ-DAG MED
INNEBANDY 
TORSDAG 14 NOVEMBER 

ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS



VARFÖR SKA DU VÄLJA
INNEBANDY I HAGFORS?

Skolan!
• Helt nybyggd och fräsch skola, där du ges 

möjlighet att kombinera din satsning på din 
innebandy med bra gymnasiestudier! Skolan 
har under de senaste åren fått många priser 
och utmärkelser för såväl teoretiska som yr-
kesprogram! En hög andel av skolans elever 
fortsätter vidare till universitet och högskola.

• Hela nio nationella gymnasieprogram går att 
kombinera med innebandyn, vilket ger dig 
chansen att träna på schemalagd skoltid.

• Hagfors Innebandgymnasium är NIU-ceriti-
fierat, vilket innebär att både Svenska Inne-
bandyförbundet och Skolverket har godkänt 
innebandyutbildningen som eleverna ges på 
skolan.

Högutbildade 
heltidstränare!
• Våra tre instruktörer jobbar heltid  med 

fokus på dig som individ!
• En instruktör är också fystränare och 

jobbar med din fysiska utveckling både 
dag och kvällstid.

• Alla tre är välutbildade och har stor 
erfarenhet av arbete på idrottsgymna-
sier samt som tränare i både dam- och 
herrlag.

Innebandymiljön!
• I Hagfors är innebandyn sporten #1! 

Intresset och engagemanget från både 
spelare, ledare, föreningsmänniskor 
och publik är enormt!

• En helt nybyggd hall. Två planer under 
samma tak ger oss perfekta förutsätt-
ningar för att bedriva vår innebandyträ-
ning. Här finns också gym, simhall, 
bowlinghall med mera.

Boendet!
• Bara 200 meter från skolan ligger vårt 

elevboende. Här bor alla våra inflyttade 
elever, vilket skapar trygghet, gemen-
skap och genuin stämning.

Sveriges bästa innebandyskola! 
SM-GULD 2010, SM-BRONS 2011, SM-SILVER 2012, 
SM-BRONS 2013, SM-FYRA 2014, SM-GULD 2015  

Ett femtontal uttagna de senaste tio (!) åren. 
Flera av våra före detta elever återfinns dessutom i SSL och i december 2017

vann två av dem till och med VM-guld med det svenska A-landslaget. 

Välkommen till Hagfors!


