PROVA-PÅ-DAG MED
INNEBANDY
TISDAG 16 NOVEMBER
ÄLVSTRANDSGYMNASIET
HAGFORS

Ta ledigt från skolan och besök oss!
Vi samlas 9.30 i Uddeholms Arena i anslutning till gymnasieskolan. Vi håller på till cirka 15.00
Ta med kläder, vattenflaska och utrustning för två träningspass. Du är med oss på både teknikoch spelträning och får en guidad tur på skolan med information om programutbud och
elevboendet. Här får du träffa både våra instruktörer och nuvarande innebandyelever.
Vi bjuder på lunch och frukt. Anmäl dig via QR-koden här nedanför
Om du har förhinder denna dag, ta kontakt med oss så ordnar vi självklart ett annat besökstillfälle

KONTAKT
Innebandyinstruktör
Thomas Eriksson
073-545 13 23
thomas.eriksson@edu.hagfors.se

Fystränare och boendeansvarig
Joakim Jönsson
076-822 86 19
joakim.jonsson@edu.hagfors.se

Innebandyinstruktör
Niclas Andersson
070–797 46 35
niclas.andersson@edu.hagfors.se

Älvstrandsgymnasiet
Älvstrandsvägen 2
683 80 Hagfors
hagfors.se/gymnasiet

Följ oss på

VARFÖR SKA DU VÄLJA
INNEBANDY I HAGFORS?

Högutbildade
heltidstränare!

Skolan!
•

•
•

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 yrkesprogram! 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.
Älvstrandsgymnasiet innebandyinriktning
är NIU-ceritifierad, vilket innebär att både
Svenska Innebandyförbundet och Skolverket
har godkänt innebandyutbildningen som
eleverna ges på skolan.

•
•
•

Innebandymiljön!
•

•

Unikt samarbete mellan
skolan och föreningarna!
•
•

Samma tränare följer eleverna både på
lektionerna och i klubblaget på kvällstid,
vilket ger ett unikt helhetsperspektiv!
Väljer du att flytta till Hagfors för att gå NIU
Innebandy, är du garanterad plats i någon av
våra samarbetsföreningar Hagfors IF (dam)
eller Hagfors IBS (herr).

Våra lärarutbildade instruktörer jobbar
heltid med fokus på dig som individ!
En instruktör är också fystränare och
jobbar med din fysiska utveckling både
dag och kvällstid.
Samtliga instruktörer har stor erfarenhet av arbete på idrottsgymnasier samt
som tränare i både dam- och herrlag.

I Hagfors är innebandyn sporten #1!
Intresset och engagemanget från både
spelare, ledare, föreningsmänniskor
och publik är enormt!
En nybyggd hall. Två planer under
samma tak ger oss perfekta förutsättningar för att bedriva vår innebandyträning. Här finns också gym, bowlinghall,
cafeteria, badhus med mera.

Boendet!
•

Bara 200 meter från skolan ligger vårt
elevboende. Här bor alla våra inflyttade
elever, vilket skapar trygghet, gemenskap och genuin stämning.

Sveriges bästa innebandyutbildning!
Flera av våra före detta elever har efter gymnasietiden tagit klivet upp till spel i SSL.
Hela 15 (!) av våra elever har tagits ut till det svenska A- eller U19-landslaget och
flera av dem har representerat Sverige och till och med tagit VM-guld!

Välkommen till Hagfors!

