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Kalmarsunds gymnasieförbund er- 
bjuder på skolorna Jenny Nyströms- 
skolan och Stagneliusskolan två oli-
ka gymnasieprogram vardera som 
du kan kombinera med en nationell 
idrottsutbildning (NIU).  NIU finns för 
idrotterna fäktning, fotboll, inneban-
dy och simning.  När du går på NIU 
får du använda ditt individuella val 
och dina programfördjupningskurser 
på ditt gymnasieprogram till kurser-
na idrottsspecialisering 1 & 2, samt 
tränings- och tävlingslära 1 & 2.* 

TRÄNING
Kalmarsunds gymnasieförbund samar-
betar med Kalmar FF på pojksidan och 
IFK Kalmar på flicksidan. Kalmar Fot-
bollsakademi har tillgång till fem fotbolls-
planer, tre på Gasten och två på Gröndal 
samt ett stort gym på Guldfågeln Arena 
(GFA). Fotbollsträning sker två gånger i 

Elitsatsa både på och utanför 
planen

veckan och styrketräning en gång i veckan. 
Utöver detta kommer det hållas ett teori-
pass per vecka. Träningen hålls alltid på 
förmiddagarna då kroppen är som mest 
mottaglig för idrott. Pojkarna har sin fot-
bollsträning på GFA. Tjejerna har sin fot-
bollsträning på Gröndal, fram till att det är 
dags att gå över på konstgräs då även de 
tränar på Gasten. 

Träningen är individuellt anpassad 
och utgår från dina förutsättningar 
för att du ska utvecklas maximalt som 
fotbollsspelare. Du kommer att få ut-
veckla din tekniska, mentala och fysis-
ka förmåga inom sporten. Vi kommer 
tillsammans arbeta för att bland annat 
utveckla din teknik, speluppfattning, 
fysiska status och taktiska förmåga. 
Utbildningen innehåller även kost, trä-
ningslära och idrottspsykologi. 

Vill du kombinera studier och fotboll i en optimal miljö?  
Kalmar Fotbollsakademi är en elitförberedande nationell idrotts- 
utbildning och innehåller allt som är viktigt för dig som vill utvecklas 
inom fotboll. 

*se hela poängplanen i gymnasiekatalogen
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VÅRA PROGRAM

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE PROGRAM
Ekonomiprogrammet (EK)
- ekonomi

Naturvetenskapsprogrammet (NA) 
- naturvetenskap
- naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet  (SA)
- beteendevetenskap

YRKESPROGRAM
Barn- och fritidsprogrammet (BF)
- fritid och hälsa
- pedagogiskt arbete
- socialt arbete profilering väktare

INSTRUKTÖRER
Jens Nilsson, ledare inom Kalmar FF. 
Utbildningsnivå: Pro Level
Ola Petersson, tränar IFK Berga
Utbildning: Avancerad, Elite youth
Martin Sjöstrand, tränar IFK Kalmar.
Utbildning: UEFA B
Donald Arvidsson, målvaktstränare 
i Kalmar FF. Utbildning: högsta mål-
vaktsutbildning
Jonas Walfridsson, tränar IFK Kalmars 
damer i Elitettan. Utbildning: UEFA A 
Advanced

Kalmarsunds gymnasieförbund har 
avtal med sjukgymnast och rehabi-
literingsträning, och kan bistå med 
kontakter till övrig medicinsk personal 
vid behov. Dessutom har gymnasie- 
förbundet via skolhälsovården tillgång 
till vidare rådgivning angående kost 
och medicin. Det finns också möjlig-
het att få hjälp med idrottspsykolo-
gi/mental coachning.

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Vem som helst kan söka till Kalmar Fot-
bollsakademi, men för att du ska bli 
antagen måste du också ha blivit an-
tagen till ett gymnasieprogram inom  
Kalmarsunds gymnasieförbund. Ansö-
kan till Kalmar Fotbollsakademi görs 
på en särskild blankett som du hittar på 
skolornas hemsidor och på gyf.se eller 
hos din studie- och yrkesvägledare. 

Du skickar ifylld blankett till Stagnelius-
skolan, Box 824, 391 28 Kalmar senast 
1 december, oavsett vilken skola eller 
vilket program du tänker söka till.

När ansökningstiden gått ut får du en 
kallelse till en provträning som sker  
någon gång i mitten av december. 
Många av de som söker har meriter från 
Smålandslag och ungdomslandslag 
men det viktigaste är att du har en stor 
drivkraft att bli bättre fotbollsspelare 
samt att du är villig att träna mer för att 
nå dina drömmar. Uttagningen baseras 
också på dina idrottsmeriter. 

När du fått intyg om att du har bli-
vit antagen inom din idrott måste du  
sedan skicka in intyget tillsammans med 
din gymnasieansökan. Obs! Antagning 
till gymnasieprogram görs på vanligt sätt 
utöver NIU-ansökan.

Totalt tas 22 elever in varje läsår, jämt 
fördelat mellan pojkar och flickor, base-
rat på söktryck och kvalité. 
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Vill du veta mer?

JENNY NYSTRÖMSSKOLAN 
www.jennynystromsskolan.se

Barn- och fritidsprogrammet 
Helena Swahn Håkansson, rektor, tel. 0480-45 17 02, 072-586 83 73
helena.swahn-hakansson@ksgyf.se

Naturvetenskapsprogrammet 
Mats Insulander, rektor, tel. 0480-45 18 55, 072-570 42 71
mats.insulander@ksgyf.se

STAGNELIUSSKOLAN 
www.stagneliusskolan.nu

Ekonomiprogrammet 
Michael Grenstadius, rektor, tel. 0480-45 15 41, 070-250 50 55
michael.grenstadius@ksgyf.se

Samhällsvetenskapsprogrammet 
Stefan Regebro, rektor, tel. 0480-45 15 58, 070-560 40 53
stefan.regebro@ksgyf.se

INSTRUKTÖRER KALMAR FOTBOLLSAKADEMI
Jens Nilsson, instruktör idrottsspecialisering fotboll, pojkar 
Tel. 0709-64 22 24, jens.nilsson@ksgyf.se

Jonas Valfridsson, instruktör idrottspecialisering fotboll, flickor
Tel. 073-438 35 88, jonas.valfridsson@ksgyf.se


