
Programmet är anpassat efter  

Covid-19 varvid endast NYA 

elitidrottsstudenter är inbjudna  

mellan kl. 13.15-16.00!    

DUBBLA KARRIÄRER 

Välkommen till informationsträff för dig som vill bli elitidrottsstudent  

Idrottshögskolan, Umeå kommun fritid och IKSU hälsar dig varmt välkommen till Idrottsstad Umeå! 

Varje år börjar nya studenter vid Umeå universitet som kombinerar akademiska studier med en elitidrotts-

satsning. Vi vill bjuda in dig till en välkomststräff där du får träffa andra nya elitidrottande studenter.  

Du kommer också att få all information som du kan tänkas behöva om elitidrottsavtalet och om vad 

Idrottshögskolan, IKSU och Idrottsstad Umeå kan erbjuda dig.  

VAR? Vi håller till i lokal Luxemburg på IKSU sport 

NÄR? Torsdag den 10 september 2020 från kl. 13.15 

Ingen föranmälan behövs, varmt välkommen! 

 

Jane Täfvander, elitidrottsstudent på Civilekonomprogrammet och landslagsåkare 
i vattenskidor. 

 

Program 

Du deltar på den tid som gäller för just DIG!  

Kl. 13.15-ca. 15.00  
Välkommen som ny elitidrottsstudent till Idrottsstad  
Umeå! Umeå kommun fritid, IKSU och Idrottshögskolan  
informerar om allt du behöver veta om elitidrottsav - 
talet. Du får även tillfälle att skriva under ditt avtal.  
Om möjligt, tag med underskrivet intyg. Intygen  
finns att skriva ut på Idrottshögskolans hemsida.  

Kl. 15.00-16.00  
Information om Idrottshögskolans prestationsteam  

RItudenter. Informationen vänder sig till diför För alla nya RIU-studenter. Informationen vänder 

sig till Dig som är potentiell eller aktuell landslagsidrottare 

landslagsidrottarBadmintonkompe    

 

 eller lagbollidrottare i högsta serien.  
 
 För övriga studenter erbjuder vi under denna timme  
en guidad visning på IKSU. 

Kl. 16.00-ca. 17.30  

Information till alla studenter antagna på något av  

Idrottshögskolans kompetenscentrum inom Badminton, 
Friidrott, Längdskidor eller Orientering/Skidorientering. 

ellaklandslagsidrottare eller  Informationen ges av era respektive verksamhetsledare 
samt av prestationsteamet.  

www.umu.se/idrottshogskolan/ 



Vem kan skriva ett elitidrottsavtal med Umeå universitet?  

Elitidrottsavtalet vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att 

anpassade studier är nödvändiga för att kombineras med studier på högskolenivå. För att du ska kunna 

teckna elitidrottsavtal behöver antingen ditt specialidrottsförbund eller din förening intyga att du idrottar 

på elitnivå, se definition nedan. Intygen finns att ladda ner på Idrottshögskolans hemsida. Undertecknat 

intyg kan tas med på informationsträffen, scannas in eller lämnas in på Idrottshögskolans kansli. 

Umeå universitets definition av elitidrottare   

 

• Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundet specialidrottsförbund (SF) 

• Idrottare som är potentiell eller aktuell för landslag på junior eller seniornivå.  

• Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå.  

• Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under förutsättning    

att det finns minst fyra. Om idrotten inte har minst fyra divisioner/serier så gäller enbart den  

högsta nationella serien/divisionen.  

  

• Huvudtränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och   

förbunds domare på nationell och internationell nivå.  

Två nivåer på elitidrottsavtalet  

I samband med att Umeå universitet blev ett Riksidrottsuniversitet (RIU) år 2015 har Umeå universitet 

valt att ha två nivåer av elitidrottsavtal. Ett för de studenter som lever upp till Riksidrottsförbundet 

definition av RIU-student och ett bredare avtal för de studenter som är strax under landslagsnivå.  

Riksidrottsuniversitetsstudent (RIU-student)  

De studenter som Specialidrottsförbunden (SF) definierar som aktuella eller potentiella landslagsidrottare, 

junior eller senior, samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter räknas som RIU-studenter. Detta intygas 

genom att respektive specialidrottsförbund undertecknar Riksidrottsförbundets intyg. Dessa studenter 

erbjuds förutom möjligheten till anpassade studier tillgång till Idrottshögskolans Prestationsteam.  

Elitidrottsstudent bredare nivå (IH-student)  

De studenter som är på nivån under landslag men som lever upp till Umeå universitets definition av 

elitidrottare (se ovan) behöver lämna in ett föreningsintyg. Intyget ska vara undertecknat av 

föreningsperson, t.ex. ordförande, kanslichef eller liknande. Underskriften intygar att du idrottar på 

elitnivå. Dessa studenter erbjuds möjlighet till anpassade studier.  

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras efter ansökan från studenten till Idrottshögskolans kansli om en 

elitidrottsstudent under utbildningstiden av någon anledning degraderas från denna definition (t.ex. p.g.a. skada). 

IDROTT & 

AKADEMI 

-TÄNK UMEÅ! 


