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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, innebandy 
och simning.  När du går på NIU får du 
använda ditt individuella val och dina 
programfördjupningskurser på ditt 
gymnasieprogram till kurserna idrotts-
specialisering 1 & 2, samt tränings- och 
tävlingslära 1 & 2.* 

TRÄNING
På Kalmar Innebandyakademi är trä-
ningen individuellt anpassad. Träning-
en syftar till att du skall utvecklas från 
den nivå du ligger på när du påbörjar 

FÖR DIG SOM GILLAR ATT HÅLLA 
MÅNGA BOLLAR I LUFTEN SAMTIDIGT

NIU. På Kalmar Innebandyakademi får 
du vidareutbildning i innebandyteknik, 
teori, praktik, kost och idrottspsykologi. 
Du får också möjlighet att styrketräna 
så du har en bra rörelsegrund att stå 
på inför ditt innebandyspel. Allt för att 
bli en elitinnebandyspelare. 

När du går på Kalmar Innebandyaka-
demi som får du träna 2 pass i veckan 
med klubba och boll. 1 pass på gym och 
1 pass teori. Alla träningar sker under 
förmiddagar. Flickor och pojkar tränar 
tillsammans i A-hallen i Kalmar sport-
hall. Styrketräning hålls i Atletklubbens 
lokaler och teorilektioner hålls ute på 
Guldfågeln Arena.

INSTRUKTÖRER
Adam Kallenberg, idrottslärare, tränare 
FBC Kalmarsund i allsvenskan, för-
bundsinstruktör hos Svenska Innebandy- 
förbundet. Scout för U19 landslaget. 
Magnus Gustafsson, utbildning: Steg 1-4, 
KLU utbildad, tränat lag från div 4 till 
SSL. Distriktskapten Smålandslaget. 

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Vem som helst kan söka till Kalmar Inne-
bandyakademi men för att du ska bli 
antagen måste du också ha blivit an-
tagen till ett gymnasieprogram inom 
Kalmarsunds gymnasieförbund. Ansö-
kan till Kalmar Innebandyakademi görs 
på en särskild blankett som du hittar på 
skolornas hemsidor och på gyf.se eller 

Kalmar Innebandyakademi är till för 
att underlätta för dig som vill satsa 
seriöst på elitinnebandy. Genom  
Kalmarsunds gymnasieförbunds sam-
arbete med elitklubben FBC Kalmar-
sund kommer du att få bästa tänkbara 
verktygen för att utvecklas i riktning 
mot ditt mål.

*se hela poängplanen i gymnasiekatalogen



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. Du 
kan också ansöka till Kalmar Innebandy- 
akademi via Svenska Innebandyför-
bundets hemsida, www.innebandy.se.

När ansökningstiden gått ut får du en 
kallelse till en provträning någon gång 
i december. Uttagning baseras på din 
vilja att satsa seriöst på innebandy och 
din drivkraft att utvecklas som spelare 
samt dina idrottsliga meriter. När du 
fått intyg om att du har blivit antagen 
inom din idrott måste du sedan skicka in 
intyget tillsammans med din gymnasie- 
ansökan.

Obs! Antagning till gymnasieprogram 
görs på vanligt sätt utöver NIU-ansökan.

Kalmar Innebandyakademi tar in 13-
14 elever varje läsår, fördelat mellan 
pojkar och flickor, baserat på söktryck 
och kvalité. 

VÅRA PROGRAM

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE 
PROGRAM
Ekonomiprogrammet (EK)
- ekonomi
- juridik

Naturvetenskapsprogrammet (NA)
- naturvetenskap
- naturvetenskap och samhälle

Samhällsvetenskapsprogrammet  (SA)
- beteendevetenskap

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



Kalmarsunds gymnasieförbund | Box 865, 391 28 Kalmar | gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se

Vid frågor kontakta:

JENNY NYSTRÖMSSKOLAN 
www.jennynystromsskolan.se

Barn- och fritidsprogrammet
inriktning fritid och hälsa, pedagogiskt arbete samt socialt arbete med profilering 
mot väktare
Helena Swahn Håkansson, rektor, tel. 0480-45 17 02, 072-586 83 73
helena.swahn-hakansson@ksgyf.se

Naturvetenskapsprogrammet
inriktning naturkunskap samt naturkunskap och samhälle
Björn Lekselius, rektor, tel. 0480-45 17 06, 070-303 67 52
bjorn.lekselius@ksgyf.se

STAGNELIUSSKOLAN 
www.stagneliusskolan.nu

Ekonomiprogrammet
inriktning ekonomi samt juridik
Lena Sandell, rektor, tel. 0480 - 45 15 41, 070-250 50 55
lena.sandell@ksgyf.se

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

INSTRUKTÖRER KALMAR INNEBANDYAKADEMI:
Adam Kallenberg, instruktör idrottsspecialisering innebandy 
Tel. 0480-45 15 51/88, 073-382 08 58, adam.kallenberg@ksgyf.se

Magnus Gustafsson, instruktör idrottsspecialisering innebandy
Tel. 0480-45 15 51, 0708-30 36 02, magnus.gustafsson@ksgyf.se


