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NIU är en nationell utbildningsform där bland annat antagningsförfarandet regleras och skall 

ske inom vissa bestämda ramar.   

Antagningen till nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) sker genom två 

ansökningsprocesser; dels en idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av 

gymnasieförordningen (se även SIF:s certifieringsbestämmelser). 

 

Det som gäller för den idrottsliga antagningen är kortfattat: 

 
1. Eleverna har möjlighet att söka 4 alternativ utan inbördes rangordning. 

 

2. Ansökan och ev ändringar skall vara gjorda senast 1/12 det år eleven går i  

    åk 9.  Därefter kan inga justeringar ske.  

 

3. Svenska Ishockeyförbundet har yttersta ansvaret för urval och ranking, men  

    det operativa arbetet med detta sker i respektive klubb/skolas regi - dock  

    inom fastställda ramar.  

 

4. Urvalet måste givetvis ske bland de elever som har sökt (senast den 1/12). 

5. Eleverna skall snarast möjligt ges besked om erbjudande om idrottslig  

    antagning, reservplats eller avslag. Besked lämnas successivt, men alla elever  

    skall ha fått besked senast 25/1, d.v.s. innan ansökan till skolan sker. 

6. Innan en elev får erbjudas plats skall en intervju och ett vägledningssamtal  

    genomföras. Gäller samtliga elever, även de från egna föreningen! 

    NIU vänder sig till de ungdomar som har önskemålet och viljan att kombinera   

    elitförberedande tränings- och tävlingsverksamhet med gymnasiestudier. 

    Förutsättningarna att klara av studierna och att det finns en seriös studieambition måste   

    utredas genom intervju och referenser.  Diskussion/rekommendation om lämpligt   

    programval i relation till meritvärde, studieförmåga och intresse skall tas upp i ett  

    vägledningssamtal innan besked om idrottslig antagning lämnas.  

    I vägledningssamtalet skall spelarna/eleverna ges insikt i vad som krävs för att gå på ett NIU   

    liksom för att bli elitishockeyspelare. 

 

 

 

 

 



7. I urvalsprocessen skall följande områden beaktas och bedömas; 

    A) Idrottsspecifika färdigheter 

          - Träningsbakgrund (när skedde start av ishockeyträning, träningsmängd, andra idrotter). 

          - Ishockeyprestationer och utvecklingskurva. 

          - Relativ ålderseffekt (Född tidigt eller sent på året, mognadsgrad). 

          - Teknisk färdighet. 

          - Spelförståelse. 

      B) Idrottsfysiologiska förutsättningar 

           - Kroppskonstitution, ev. fystester, tidigare skador m.m. 

      C) Idrottspsykologiska förutsättningar 

        - Attityd, vilja, motivation, hängivenhet, ”driv”. 
 

      D) Sociala förutsättningar 

         - Fungera i grupp, mognad och socialt stöd.  

 

       E) Organisatorisk förmåga 

          - Förmåga att planera sin tid och därigenom skapa goda förutsättningar att prestera både  

             idrottsligt och studiemässigt. 

 

       F) Studieförmåga och ambition 

           - Förutsättningar att kombinera en elitförberedande satsning med studier. 

Utifrån ovan angivna riktlinjer görs en analys av elevens kapacitet inom samtliga områden och 

en samlad bedömning sker av den framtida utvecklingspotentialen.  

Intervjuer, bedömningar/observationer och referenser är de metoder som används i 

urvalsarbetet A-F.  Vid bedömning av framtida utvecklingspotential tillkommer den mer 

subjektiva kunskap och erfarenhet som tränarna/lärarna har införlivat under mångårigt arbete, 

en ”magkänsla” som inte kan definieras närmare än att den är erfarenhetsbaserad. 
Bedömd utvecklingspotential är viktigare än tidigare ishockeyprestationer. 

 

8. När en elev tackat ja till ett erbjudande från en klubb/ort varken kan eller får  

    någon annan klubb/ort erbjuda plats. När en elev tackat ja framgår det i listan. 

9. Tidigaste dag att begära/kräva ett svar från en elev om erbjuden plats är 1/1, dock så  

     skall alltid eleven ha 10 dagar på sig att ta ställning till erbjudanden som ges  

     före 27/12. Elev som inte svarar har förverkat sina erbjudanden och kan inte gå på 

     ett elitishockeygymnasium.  

10. I samförstånd med elev och dennes vårdnadshavare kan erbjudande om   
     idrottslig antagning lämnas fr.o.m. 10/10 (sk. ”Tidigt erbjudande”  innan  
     ansökningstiden har gått ut) och eleven kan även tacka ja (bindande!) till   
     erbjudandet. Detta får inte användas som ett påtryckningsmedel för att   

     forcera fram ett snabbt svar och knyta upp högattraktiva spelare. 

 
11. Använd knappen ”tidigt avslag” under ansökningsprocessens gång. 



12. Troligtvis är det så att vissa elever försöker dra ut på tiden med att tacka ja till  

     erbjuden plats tills de vet svaren från samtliga sökta alternativ, vilket fördröjer  

     processens slutförande. Därför skall Ni så snart som möjligt efter 1/12 ge  

     negativa besked så att eleverna kan ta ställning till erbjudna platser.  

     Vid behov, ta underhandskontakter med varandra och om elever som erbjuds  

     plats drar ut på tiden med att svara får Ni helt enkelt ringa upp dem och ge en  

     tidslimit. Elev måste ta ställning till sina erbjudanden senast 26/1, d.v.s. innan  

     ansökan till gymnasieskolan skall vara inlämnad. Elev som inte svarar senast  

     26/1 har förverkat sina erbjudanden och kan inte gå på ett  

      elitishockeygymnasium.  

13. Efter att eleven på webben tackat ja till erbjuden plats, se till att få en skriftlig  

      bekräftelse att platsen accepteras. Undertecknat av båda vårdnadshavarna och elev  

      eftersom eleven inte är myndig. Bifoga frankerat svarskuvert. SIF  

      tillhandahåller en blankett för ändamålet. ( acceptansbekräftelsen). 

14. Inga aktiva kontakter får tas med potentiella elever/spelare före den 1/1 när eleven går i  

       årskurs 8 (normalt U15 spelare). 

15. 1 januari (U15 Året). Från detta datum så kan arbetet inledas när det gäller höstens    

kommande antagningar till våra NIU/Elitishockeygymnasier. 

Under denna period ( 1 januari U-15 året) fram tills ansökningsförfarandet öppnar i september 

U16 året så kan ansvariga för NIU i föreningarna arbeta och göra följande: 

Under denna period så inleds scoutingarbetet med aktuell ålderskull. Föreningens ansvariga 

ser matcher och tittar på spelare. Föreningen bjuder in till ev try out dagar, besök. Detta gör att 

man kan presentera föreningen, elitgymnasiet, lokaler, gymnasieskolan etc. 

Föreningen kan berätta att man är intresserad och uttala att en spelare skall ansöka till deras 

NIU när ansökningsförfarandet öppnar i september månad. Man kan mao inte göra klart något 

under denna period. 

Inga bindande avtal kan eller skall skrivas under denna period. Finns inga juridiskt bindande 

avtal som kan skrivas under denna period. Första datum för att erbjuda en plats till föreningens 

NIU är den 10 oktober U16-året. 

Förening/anordnare av NIU som av någon anledning, återkommande bryter mot denna viktiga 

del i antagningsprocessen, kan riskera att bli av med sin certifiering vid kommande 

certifieringsperiod 

16.  Innan spelare med utländskt medborgarskap rekryteras skall skriftligt godkännande  

       inhämtas från SIF. 

       

 

 



  

Ur trovärdighets- och rättvisesynpunkt måste detta hanteras korrekt och likvärdigt oavsett ort 

och vilken person det berör. 

• Ta inte in fler spelare än vad Ni kan ge en bra matchning. 

Att till övervägande del erbjuda vissa åk 1 elever matchning i ”utvecklingslag” eller 
samverkansklubbar är ingen acceptabel lösning, framförallt inte för externt rekryterade 

elever (utrustning, resavstånd/tid o ressätt, socialt, kostnadsbilden). Se SIF:s 

certifieringskrav!!!!! 

Ansvaret för antagna elevers träning och matchspel gäller för hela gymnasietiden 

liksom ett socialt ansvar.!!! 

 

• Reserv 

- Vad?  Är en elev som sätts på reservplats och som kan få en plats om någon annan 

elev som erbjudits plats väljer att tacka nej eller hoppar av. Får inte vara ett sätt att 

skaffa mer tid för bedömning eller se hur utvecklingen sker. Skulle det under 

sensommaren/hösten uppstå förändringar i spelartruppen så man får utrymme för att 

ta in någon mer så kan man ju alltid ändra ett nej/avslag till ett erbjudande om plats till 

någon som ansökt och inte redan tackat ja till annan ort.  

- Hur länge?    Till dess att personen tackat ja till erbjudande från annan ort.  

- Hur många?     Gott omdöme gäller! 

 

Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven 

slutligt antagen för att börja på elitishockeygymnasiet/NIU. 

 

 

Om någon punkt i ovanstående riktlinjer är oklar eller om det uppstår en 

antagningssituation där det är oklart om antagning kan ske utan att bryta mot riktlinjerna 

skall kontakt tas med SIF:s HG-ansvarige innan eventuell antagning sker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
VIKTIGA DATUM 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Ishockeyförbundet 

Utvecklingsavdelningen 

21 september 2020 

1 januari när eleven går i åk 8: Kontakter får börja tas med potentiella elever. Dock kan 

inget göras klart eller någon form av avtal skrivas (se 10 oktober). 

7-10 september: Ansökan till NIU öppnas. 

10 oktober: Första giltiga datum!! att lämna ett tidigt erbjudande till en NIU plats. 

1 december: Sista datum för ansökan till NIU. 

1 januari: Tidigaste dag att begära/kräva ett svar från elev om erbjuden plats. 

25 januari: Sista datum att ge besked till elever som ansökt till NIU 

26 januari: Sista datum för elev att svara på ett erbjudande om NIU-plats 

 


