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Elitidrottsavtal 

mellan Umeå universitet och undertecknad student 

Följande avtal upprättas i två exemplar och består av åtta att-satser. De inledande fyra att-satserna 

beskriver universitetets åtagande gentemot den aktuella studenten, åtföljt av fyra att-satser för 

studentens åtagande gentemot universitetet. Avtalet träder i kraft när elitidrottsintyg från antingen 

specialidrottsförbund eller förening inkommit till Idrottshögskolans kansli.  

För att kombinationen elitidrott och studier skall vara möjlig krävs ett ömsesidigt ansvarstagande från 

den enskilde elitidrottande studenten och den aktuella institutionen/enheten. 

 

 

Umeå universitet åtar sig härmed: 

 
 

• att ställa likvärdiga krav på de elitidrottande studenterna som för övriga studenter. 

  

• att varje institution och enhet inom Umeå universitet ska leva upp till universitetets 

grundläggande positiva inställning till dubbla karriärer. 

 

• att tillhandahålla stödfunktioner utifrån den enskilda elitidrottarens behov enligt Regel – 

Lokala bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer vid Umeå universitet1, samt 

Riksidrottsförbundets Nationella riktlinjer för elitidrottares dubbla karriärer2. 

 

• att Idrottshögskolan ska utgöra ett stöd för den enskilda studenten såväl som för institutioner 

och enheter i enlighet med RIU-avtalet3, i synnerhet genom koordinator och vägledare för 

Dubbla karriärer vid Idrottshögskolans kansli.  

 

 

Undertecknas av representant för Umeå universitet 

 

 

____________________________________________ 

Ort & datum 

 

 

____________________________________________ 

Underskrift 

Pernilla Eriksson 

Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan  

 

 

                                                             
1 Bilaga, Regel Lokal bestämmelser för elitidrottares dubbla karriärer vid Umeå universitet Dnr: FS 1.1-1120-22 
2 https://www.rf.se/contentassets/12b2b3db9b88485e847b3c7771d21b3d/nationella-riktlinjer-dubbla-karriarer.pdf 
3 https://www.umu.se/idrottshogskolan/om-idrottshogskolan/riksidrottsuniversitet/ 
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Undertecknad student åtar sig härmed, i enlighet med Regel – Lokala bestämmelser för 

elitidrottares dubbla karriärer vid Umeå universitet: 

 
 

• att själv ta ansvar för sina Dubbla karriärer, genom att kontakta och föra dialog med lärare, 

rådfråga studievägledare, be om hjälp, planera och ha god framhållning. 

 

• att kontakta institutionens studie-/programvägledare alternativt programansvarige om 

studiernas upplägg måste diskuteras. Vid en sådan diskussion ska tränings-, match- och 

reseprogram tillhandahållas. 

 

• att meddela Idrottshögskolan vid förändrade studie- och idrottsförhållanden, bl.a. genom att 

besvara ett årligt mail från Idrottshögskolans kansli rörande dina studier och ditt idrottande. 

 

• att i rimlig omfattning och efter bästa förmåga vara en god ambassadör för Idrottshögskolan 

och Dubbla karriärer vid Umeå universitet. 

 

 

 

Avtalet gäller tillsvidare så länge studenten är aktiv med minst 25% studietakt samt elitidrottare enligt 

Umeå universitets definition.4  

 

De personuppgifter som lämnas i samband med elitidrottsavtalet behandlas i enlighet med 

dataskyddsförordningen (GDPR). Umeå universitet är personuppgiftsansvarig. För information om 

universitetets behandling av personuppgifter och individens rättigheter, kontakta pulo@umu.se.  

 

 

Signeras av berörd student: 

 

 

__________________________________________                              

Ort & datum 

 

__________________________________________ 

Namn student & personnummer  

     

    

 

___________________________________________                               

Underskrift student                                                           

                                                             
4 www.umu.se/idrottshogskolan/elitidrott-och-studier/  

mailto:pulo@umu.se
http://www.umu.se/idrottshogskolan/elitidrott-och-studier/

