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Plats för 
vinnare

U P P L A N D S  I D R O T T S F Ö R B U N D  &  C E L S I U S S K O L A N  I  U P P S A L A
– T R O L I G E N  S V E R I G E S  B Ä S TA  E L I T I D R O T T S G Y M N A S I U M



–Hos Upplands Idrottsförbund finns alla resurser du behöver för att kunna 
satsa fullt ut på din idrott. För mig var det perfekt!

äckarklockan ringer strax före sju 
hos Vilma. Strax därefter ringer 

mobiltelefonen, det är pappa som vill kolla 
att dottern kliver upp i tid. Vilma bor på 
elevhem inte långt från skolan, ett bra 
boende där flera skolkompisar från olika 
håll i landet bor. Hon gäspar, kliver upp 
och börjar plocka fram ingredienser till 
en stadig frukost; mackor, fil och flingor, 
juice och en banan. Sen tandborstning 
och snabbt på med träningskläderna. Med 

träningsväskan på ryggen sticker hon iväg 
på cykeln.

Tio minuter senare är Vilma i UTK
hallens omklädningsrum. Klasskompisarna 
droppar in en efter en och det är redan full 
aktivitet i hallen. Ombytta står de klara för 
träning prick klockan åtta. Vilma känner 
sig stark idag.

Första lektionen i skolan börjar klockan 
halv elva. Idag är det svenska före lunch och 
engelska och matte efter lunch. På svenskan 

är klassrummet fullsatt, golfarna är tillbaka 
efter en träningsresa till Barcelona och de har 
förstås mycket att berätta.  
Innan kvällsträningen har  Vilma lite tid 
att äta mellanmål och hänga en stund med 
klasskompisarna Edvin som går fotboll, och 
Kim som satsar på alpint, innan hon sticker 
tillbaka till UTKhallen. Dagen på  
elevhemmet avslutas med organiserad  
läxläsning med hjälp från universitet och 
gemensam middag i form av egenhändigt 
tillagad  spagetti och köttfärssås. 

V

Henrik Stenberg, innebandy. 

–Utan Upplands Idrottsförbund hade jag aldrig nått Europatoppen! Jag hade Sveriges 
bästa träningsmiljö och en skola som stöttade min elitsatsning.

Viktor Gaddefors, basket.

–Att få uppbackning hela vägen, engagerade lärare och de bästa tränings möjligheterna har 
självklart en stor del i att jag idag tillhör landslaget. 

Lina Sjöberg, gymnastik. 

Skolan
Utbildningen bedrivs på Celsiusskolan. Det är 
en gymnasieskola med anor. Här kommer 900 elever att 
gå sin idrottsutbildning varav ca 400  med inriktning mot 
elitidrott. Med andra ord, det finns en stark idrottsprägel på 
skolan. 
Läs mer på www.celsiusskolan.uppsala.se
och på www.rf.se/uppland under fliken ”Idrott och 
Studier”.

Boende
Du kan söka till NIU och RIG i Uppsala var du än bor i 
Sverige. Kommer du utifrån är boendet viktigt. Vi har 
ett bra samarbete med Uppsala Gymnasieboende. 
Det ligger nära Idrottens Hus och på cykelavstånd 
från centrum, skolan och alla arenor. 
Läs mer på www.uppsalagymnasieboende.se

Du har en dröm du vill förverkliga. 
Hos oss kan den bli verklighet.

Alpint, Amerikansk Fotboll, Badminton, Bandy, 
Basket, Bordtennis, Fotboll, Friidrott, Fäktning, 

Golf, Gymnastik, Handboll, Innebandy, Ishockey, 
Konståkning, Modern Femkamp, Orientering, 

Ridsport, Simning, Tennis

NIU

Amerikansk Fotboll, Golf
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RIG

Jennie Johansson, fd elev och nybliven världsmästare på 50 m bröstsim



Upplands Idrottsförbund och Celsiusskolan har  sedan 2006 erbjudit idrottsut
bildningar på gymnasiet.  Sedan hösten 2011 har 20 specialidrottsförbund utsett 
oss till att driva Nationellt godkänd Idrottsutbildning, NIU. Med det är vi störst 
i Sverige. Det är vi så klart stolta över. Det är en trygghet för dig eftersom det är 
ett kvitto på att vi gör ett bra jobb och naturligtivs en sporre för oss. 

Ingen stad eller skola har så många Nationella Idrottsutbildningar som vi på 
en och samma skola  Celsiusskolan. Det ger oss resurser att ge dig en mark
service som ingen annan kan erbjuda. Inom vårt nätverk finns idrottsläkare, 
sjukgymnaster, idrottsfysiologer, idrottspsykologiska rådgivare och idrottsnutri
tionsrådgivare. Vi har ett utmärkt samarbete med Uppsala Gymnasieboende där 
det finns universitetsstuderande som hjälper dig med läxläsning.

Vår lyckade satsning så här långt bygger på ett starkt samarbete med de bästa 
elitföreningarna i staden. Utbildningen ska vara så integrerad med deras verk
samhet det bara går och det gör också att vi kan hjälpas åt att finansiera ledare 
av absolut toppklass. Några exempel är Markus Puskala, förbundskapten för 
U19landslaget i innebandy, Petter Hansson, fd landslagsspelare i fotboll samt 
världsmästaren Gunilla Svärd inom orientering. Listan kan göras lång.

Uppsala, Celsiusskolan och Upplands Idrottsförbund är en plats för vinnare. 
Med det menar vi inte att vi är till bara för dig som vill stå överst på pallen 
en dag. Vinnare är alla som har viljan att satsa och vill arbeta målinriktat. Du 
kanske går en utbildning och blir en av Sverige bästa ledare inom din idrott. 
Eller kanske helt enkelt lägger idrottsskorna på hyllan och läser vidare inom 
matematik eller ekonomi. Oavsett – du är välkommen om du vill satsa. Vi har 
skapat en plattform för din framtida karriär. 

Inom våra utbildningar 
har vi nätverk inom idrotts

fysiologi,  sjukgymnaster,  
idrottspsykologiska 

rådgivare och idrotts
nutritionsrådgivare

Ashkan Kiani,
 vår Idrottlsäkare

PROGRAM

VÄLJ NIU
Nationell Idrottsutbildning söker 
du först via dina idrottsliga meriter. 
Av 2 600 poäng är 500 idrottsrelaterade. Till 
det kan du lägga ytterligare 200 poäng idrott. 
Träning, men också idrottsteori inom fysiologi, 
nutrition, idrottspsykologi och ledarskap 
blandas med det du läser på programmet. 

ANSÖKNINGSTIDER
Ansök senast den 15 oktober 2015 till NIU Friidrott 
och RIG Golf.

Ansök senast den 1 december 2015 till Alpint, 
Amerikansk Fotboll, Badminton, Bandy, Basket, 
Bordtennis, Fotboll, Fäktning, Golf, Gymnastik,  
Handboll, Innebandy, Ishockey,  Konståkning, 
Modern Femkamp, Orientering, Ridsport, Simning 
och Tennis.

Mer information om våra utbildningar finner du på www.celsiusskolan.uppsala.se och 
www.rf.se/uppland - klicka på ”Idrott och Studier”. 
Vi behöver din idrottsliga ansökan senast 20151201.

Kontakt: idrottsgymnasiet@uppland.rf.se

20 NIU-certifierade  
idrotter ger dig försprång

Du kan välja mellan följande program 
på Celsiusskolan:
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Naturvetenskapsprogrammet
• Ekonomiprogrammet 
• Handels och administrations
        programmet



HJÄRNKOLL PÅ IDROTT 
I KUNSKAPENS STAD

Uppsala växer. Det går bra för våra lag och individuella idrottare och 
kommunen, universitetet och näringslivet är med på noterna. 
Studenternas IP ska rustas och ytterligare en arena för 
innebandy och friidrott kommer att invigas 2016.

Upplands Idrottsförbund har stora ambitioner. Vi delar visionen att bli 
Sveriges bästa idrottstad tillsammans med kommunen och Uppsalas 
Näringsliv. Vi ska tillsammans med näringslivet och Uppsalas två 
universitet se till att kunna erbjuda idrottare trygghet och utveckling även 
när gymnasietiden är över.  Idrottsuppsala vill. Vi vill också.

Uppsala är Sveriges fjärde största stad och har det du kan förvänta dig av en 
liten storstad. Eller en stor småstad om du så vill. Här bor över 200 000 
människor, vi har två universitet och massor av nöjen och idrott på högsta nivå 
att välja på.

S V E R I G E S  S T Ö R S TA  E L I T I D R O T T S G Y M N A S I U M


