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NIU på Hulebäcks-
gymnasiet är en bra 
möjlighet för mig att 
utveckla min inne-
bandy. Här lär man 
känna och inspireras 
av andra elever med 
samma intresse.

På Hulebäcksgymnasiet utvecklar 
vi dig till en bra innebandyspelare, 
med sikte på nationell elit. Skolan 
är certifierad och driver nationell 
idrottsutbildning, NIU*, med inrikt-
ning innebandy. Du kan läsa Samhäll-, 
Natur-, Ekonomi- eller Barn- & fritids-
programmet i kombination med inne-
bandyträningen.

Utbildningen är bred och omfattar såväl teori 
som praktik. Träningen sker i nybyggda Wal-
lenstam Arena som ligger 500 meter från skolan. 
Arenan har både en A-hall med 1600 sittplatser 
och en B-hall och ger därmed unika tränings-
möjligheter för innebandy. Inom ramen för 
NIU-undervisningen finns även teorisalar och 
skol-gym. 

Du läser Idrottsspecialisering 1-3 och Trä-
nings- och tävlingslära 1. Totalt får du 400 poäng 
innebandy i kurser som ersätter ditt individuella 
val och programfördjupningskurser.  

På skolan har många superligaspelare fostrats 

genom åren och det finns en tydlig inriktning 
mot nationell elit. NIU-utbildningen ger dig en 
allsidig träning och fokus ligger på utveckling 
som kanske inte hinns med i ditt klubblag. Kost, 
träningslära, fysträning, tester, taktik, föreläs-
ningar och skadekurser är moment som varvas 
med ren innebandyträning. 

- Hos oss får du de verktyg som krävs för 
elitinnebandy, säger Peter Olsson, som är utbild-
ningsansvarig. 

Hulebäcksgymnasiet samarbetar med elitklub-
ben Pixbo Wallenstam och rehabcenter IFK-kli-
niken, vilka erbjuder gästföreläsare, matchbesök 
på SSL-matcher samt gratis rådgivning och 
rehabbesök vid skador. 

Kombinera studierna med
utvecklande innebandy

INNEBANDY - nationell idrottsutbildning

 
*Nationella idrottsutbildningar (NIU) startade 

hösten 2011 för gymnasieungdomar. För att 

bedriva NIU-verksamhet krävs tillstånd från 

Skolverket och en certifiering från Svenska 

innebandyförbundet. 
 
OBS! 
Ansökan sker centralt till
Svenska innebandyförbundet: 
www.innebandy.se  
senast den 1/12, 2021

Innebandy kan kombineras med: 
• Naturvetenskapliga programmet 
  (ej Tvär) 
• Ekonomiprogrammet 
   med inriktning Internationell
• Samhällsvetenskapligt program 
   med inriktining Beteende
• Barn- och fritidsprogrammet 
   med inriktning Fritid och hälsa 
Innebandyträning ersätter det indivi-
duella valet och vissa programfördjup-
ningskurser med följande kurser:

Specialidrott/Innebandy       400 p
Idrottsspecialisering 1 100
Idrottsspecialisering 2 100 
Idrottsspecialisering 3 100
Tränings- och tävlingslära 1 100
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Peter Olsson är ansvarig för NIU på 
Hulebäck. Peter är utbildad idrotts-
lärare och ”Certified floorball coach” 
som är ett krav för NIU-instruktörer. 
Peter har en bakgrund som elit-
spelare i Jönköpings IK och många 
säsonger från de högsta divisionerna 
som lagkapten i Alingsås. 

Minni Björsander

Peter Olsson
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