SÄRSKILD BEHÖRIGHET I SPECIALIDROTT
(+ ALTERNATIVT URVAL) TRÄNARPROGRAMMET
Anmälan till Tränarprogrammet görs på www.antagning.se
Anmälningskoden är: GIH-38300
Denna blankett med tillhörande intyg laddas upp på ”Mina sidor” www.antagning.se
eller skickas till Antagningsservice, FE 20101, 839 87 Östersund

Fyll i samtliga uppgifter:

Namn

Gata/Box/Postlåda

Postnummer och ort

Personnummer

Telefon

E-post

Alternativt urval
JA, jag vill delta i det alternativa urvalet.

NEJ tack, jag avstår.

1) Dokumenterat idrottande på elitnivå eller erfarenhet som ledare/tränare inom någon av
Riksidrottsförbundets Specialidrottsförbund (SF)
Specialidrottsförbund/Organisation

Tidsperiod

Bilaga nr

2) Med godkänt resultat ha genomgått ledarutbildning inom idrott på minst grundnivå
Idrott

Tidsperiod

Bilaga nr

3) Minst tre års nominell erfarenhet som elitaktiv eller tränare inom idrott.
Förening/klubb (eller motsvarande)

Datum

Bilaga nr

Förklaringar
Denna blankett (första sidan) ska användas för att sammanställa de särskild behörighet vad gäller tilläggskrav:
(Gymnasiala meriter ska också styrkas (Områdesbehörighet A15/17) )
OBSERVERA!
Utan att ha sänt in uppgifter om tilläggskrav kan inte fullständig bedömning göras. Man är därför särskilt
obehörig fram till att båda delarna är klara. De gymnasiala meriterna kan ha blivit bedömda utan att
tilläggskraven blivit bedömda och vice versa. Sänd snarast in dina meriter efter att anmälan är gjord.

Tilläggskrav för Tränarprogrammet:
1) Dokumenterat idrottande på elitnivå eller erfarenhet som ledare/tränare inom någon av
Riksidrottsförbundets Specialidrottsförbund (SF) och/eller
2) Med godkänt resultat ha genomgått ledarutbildning inom idrott på minst grundnivå och/eller
3) Minst tre års nominell erfarenhet som elitaktiv eller tränare inom idrott.



Två av tre kriterier ska vara uppfyllda för att den sökande ska anses uppfylla tilläggskravet.
Bedömningen görs på alla de meriter som den sökande sammantaget har. Skicka därför in alla de intyg,
resultatlistor, utbildningar, tränarkurser o s v som ni har.

Alternativt urval





Om ni kryssat i att ni vill delta i det alternativa urvalet är det ytterligare en möjlighet att vara med i en
urvalsgrupp och påverkar inte möjligheterna att antas via betyg eller högskoleprov. Du kan alltså
samtidigt ingå i flera urvalsgrupper.
Bedömningen i det alternativa urvalet görs på samma meriter som för tilläggskraven.
Upp till 1/3 av platserna tillsätts genom det alternativa urvalet.
(Observera dock att kraven på grundläggande och särskild behörighet är desamma oavsett urvalsmetod.)

Värdering av de sökandes meriter görs enligt följande:
Enligt samma tilläggskrav som ovan.

Värde

Vikt

Maxvärde

1) Idrottande, ledare/tränare (Specialidrottsförbund)

1-10

X3

30

2) Ledarutbildning

1-10

X2

20

3) Erfarenhet som elitaktiv

1-10

X1

10






De sökandes meriter jämförs relativt mot varandra.
Hänsyn tas till tid och nivå. Längre är bättre en kortare. Högre nivå inom idrott/ledarskap är bättre än
lägre nivå.
Det samlade maxvärdet är 60.
Sökande med högst samlat värde antas först och sedan i fallande ordning.

