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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- & fri-
tidsprogrammet i kombination med 
innebandyträningen. 

Utbildningen i innebandy är bred och omfattar 
såväl teori som praktik. Du läser Idrottsspecia-
lisering 1-3 och Tränings- och tävlingslära 1. 
Totalt får du 400 poäng innebandy, som bland 
annat ersätter ditt individuella val.  
   Träningen sker i Wallenstamhallen som ligger 
precis bredvid Hulebäcksgymnasiet där det också 
finns tillgång till gym och teorisalar. Fokus ligger 
på utveckling som kanske inte hinns med i ditt 
klubblag. 
På skolan har många superligaspelare fostrats 

genom åren. Spelare som bland anant Peter 
Runnestig, Kalle Brännberg och Frida Ahlstrand.
Vi har en tydlig inriktning mot nationell elit och 
NIU-utbildningen ger dig en allsidig träning. 
Kostlära, träningslära, fysträning, tester, taktik, 
föreläsningar och förebyggande av idrottsskador 
är moment som varvas med ren innebandyträ-
ning. 
   - Hos oss får du de verktyg som krävs för elit-
innebandy, säger Peter Olsson som är utbild-
ningsansvarig.   
   Hulebäck samarbetar med Pixbo och Göte-
borgs innebandyförbund, som hjälper till med 
uttagningsdagar och domarkurser, samt är ett 
stöd för instruktörerna.
 

*Nationella idrottsutbildningar (NIU) startade hösten 2011 

för gymnasieungdomar. För att bedriva NIU-verksamhet 

krävs tillstånd från Skolverket och en certifiering från 

Svenska innebandyförbundet. Instruktörer är Peter Olsson 

och Mehregan Redjamand båda med tränarmeriter och 

erfarenheter från elitinnebandy.

Kombinera studierna med
utvecklande innebandy

INNEBANDY - nationell idrottsutbildning
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OBS! 
Ansökan sker centralt till
Svenska innebandyförbundet: 
www.innebandy.se  
senast den 1/12, 2020 

Du studerar enligt kursplanen 
på följande program: 

• Barn- och fritidsprogrammet 
• Ekonomi 
• Natur (ej profil Tvär)
• Samhäll 
 
...och ersätter det individuella valet 
med följande kurser:

Specialidrott/Innebandy  400 
Idrottsspecialisering 1 100
Idrottsspecialisering 2 100 
Idrottsspecialisering 3 100
Tränings- och tävlingslära 1 100

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. 

Madicken Sandvad

Peter Olsson

Innebandy är något 
jag brinner för och 
möjligheten att spela 
på skoltid med lika-
sinnade gjorde det till 
ett enkelt val.

”


