
 

 

 

Ansökan 

Ansökan görs genom att skicka ett mejl med namn, 

kontaktuppgifter, meriter samt ett personligt brev till 

henrik.ragnvaldsson@umea.se och simon.adolfsson@umea.se 

senast 1 december. 

Under december eller januari månad kommer de att få en 

kallelse till personlig intervju och test och besked om preliminär 

intagning för att sedan få det slutliga beskedet i månadsskiftet 

juni/juli. 

OBS! Ansökan till Umeå Elitidrottsgymnasium ska sedan göras i 

vanlig ordning till antagningsenheten i din kommun som sedan 

skickar denna till Umeå kommun. 

 

 

Karategymnasiet 

i Umeå 
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Karate 

Umeå Elitidrottsgymnasium startar hösten 2019 i samarbete 

med Svenska Karateförbundet en nationellt godkänd 

idrottsutbildning (NIU) i karate. Vi erbjuder en unik möjlighet att 

kombinera studier med en elitsatsning. 

Vi har tre förmiddagspass i veckan med idrottsspecifik träning 

samt ett pass allmän fysisk träning.  

Träning på elitnivå  

Som elev på Umeå Elitidrottsgymnasium kommer du att läsa 

tillsammans med likasinnade från andra idrotter. 

 

Vi har fantastiska träningsmöjligheter i lokaler som vi disponerar 

hela dagarna; ett nybyggt och välutrustat gym på skolan och flera 

specialidrottshallar som är kopplade till skolan. 

 

Här finns några av Sveriges mest meriterade tränare som arbetar 

tillsammans för att lära av varandra och nyttja varandras styrkor 

för att ge eleven en så bra utveckling som möjligt. 

 

Elitidrottsgymnasiet har både en rektor och många lärare som 

arbetat länge med elitidrottsgymnasielever och är vana att 

handskas med elever som på grund av träning och tävling 

behöver vara ute och resa i perioder 

 

Boende och personal 

Elever som flyttar till Umeå för att börja på Umeå 

Elitidrottsgymnasium och Maja Beskowgymnasiet har möjlighet 

att bo på något av skolans två elevhem eller i någon av våra 30 

lägenheter.  

 

Skolan har en heltidsanställd elevboendekoordinator som 

fungerar både som ett stöd till elever som flyttar hit och som en 

naturlig kontakt för föräldrar. 

 

Elitidrottsgymnasiet har även ett eget elevhälsoteam. Allt för att 

finna en så bra lösning som möjligt så att du som elev ska kunna 

kombinera och lyckas med både dina studier och din idrott 

 

Kontakt 

Simon Adolfsson, lärare specialidrott (karate) 

simon.adolfsson@umea.se 

 

Henrik Ragnvaldsson, rektor 

090-16 24 05, henrik.ragnvaldsson@umea.se 

 

Mer information finns på www.umea.se/maja  
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