ANSÖKNINGSBLANKETT TILL IDROTTSSKOLOR / SÖKANDES UPPGIFTER
LÄMNAS IN SENAST MED DEN GEMENSAMMA ELEVANSÖKAN (14.3.2017) .

Anvisningar

1) ANSÖKAN GÖR DU VIA GEA TILLSAMMANS MED DIN STUDIEHANDLEDARE.
2) Fyll i denna ansökningsblankett med dina uppgifter. Sänd in blanketten elektroniskt . Be din egen tränaren och
föreningen fylla i den andra blanketten senast 14.3.2017 och sända in den elektroniskt.
Ifall du utövar två grenar, fyll i ett formulär för vardera grenen. Kontrollera på hemsidorna när
urvalstest genomförs.

Sökandes
personuppgifter

Studier
FYLL I NOGGRANT

Idrott
fyll i egen blankett för sidogren)

Idrottsprestationer

Efternamn

Förnamn (Samtliga)

Födelsetid

Kön

Näradress

Postnummer och postanstalt

Telefon

E-post

Grundskola

Medeltal i alla ämnen på mellanbetyget

Vitsord i gymnastik

Medeltal i läsämnen på mellanbetyget

Lärare i gymnastik

Gymnastiklärarens kontaktuppgifter
telefon
e-post

Huvudgren:
Sidogren:
Säsong 2015/2016

Förening

De bästa prestationerna
under de tre senaste åren,
ange åldersgrupp/serie

Säsong 2014/2015

Ange också rekordresultat,
spelplats, roll i laget
eller annan för grenen

Säsong 2013/2014

väsentlig information
Tilläggsbilaga vid behov.

Träningsgrupp

Förbund

Distrikt

Region

Förening (grupp eller lag i vilken du idrottar)

Tillhör du någon av följande
träningsgrupper?
Fr.o.m. när?

Träningsbakgrund
Skriv in hur många timmar och
gånger du tränar/vecka.
Med idrott och motion avses
idrottslig aktivitet som är
längre prestation än 10 min .

Målsättningar

Hur många år har du tränat regelbundet?
träningspass/v.
Nuvarande träningsmängd/vecka
Av tränare ledd träning ,i huvudgrenen
Egna träningar ,i huvudgrenen
Övrig idrott och motion
Jag använder träningsdagbok ( ) elektronisk ( ) i bokform eller häfte ( ) ingen träningsdagbok
Jag sover i medeltal___ h/natt
Jag går och lägger mig ca______
Studiemålsättningar

Idrottsliga målsättningar

Inställning

Vad är du redo att göra för att uppnå dina mål? Nämn tre viktiga saker!
1)
2)
3)
Varför söker du till en idrottsskola?

Tränarens utlåtande
(på baksidan)

□ tränaren/föreningen fyller i de ombedda utlåtandena separat.

Datum: _____________________ ____ / ____ 2017 ____________________________
Sökandes namn

DLEDARE.

in egen tränaren och

Kvinna ( )
Man ( )
nstalt

å mellanbetyget
mellanbetyget

taktuppgifter

g i vilken du idrottar)
träningstimmar/v.

ingen träningsdagbok

____________

