Ansökan om certifiering av regionala gymnasier med elitidrottsinriktning.
Nedanstående punkter kan ses som en mall för er ansökan att få arrangera idrottsutbildning i
samverkan med Svenska Bowlingförbundet








Kort beskrivning av kommunen och skolan
Programutbud och schema
Organisationen kring verksamheten
Lärare och tränare
Anläggningar och träningsmiljö
Kommunikationer – transporter
Elevstöd ex, boende, medicinsk support, elevvårdsteam etc.

Nedanstående finns våra krav/anvisningar för godkännande av Nationellt godkänd
Idrottsutbildning (NIU)
1. Omfattning
 En utbildning finns där ämnet specialidrott ingår, har en tydlig elitidrottsinriktning och
bedrivs i nära samarbete med SvBF är en förutsättning.
 Huvudman för verksamheten är respektive utbildningsgivare.
 Verksamheten skall i sin marknadsföring och i sina kontakter med elever och föräldrar
tydliggöra att verksamheten är godkänd enligt SvBF certifieringssystem.
 Skolan skall använda SvBF:s idrottsspecifika utbildningsmaterial som komplement till
ämnesplanen specialidrott.
 God förutsättning för att kombinera träning och studier skall finnas.
 Målsättningen är att eleven skall nå nationell elit.
 Huvudmannen skall erbjuda minst 400 poäng specialidrott.
2. Tränare
 Ansvarig tränare skall ha genomgått ETBF Level II eller vara godkänd av SvBF.
Tränaren är ansvarig för att utbildningen följer SvBF utbildningsmaterial och uppgjord
kursplan.
 Övriga tränare skall ha utbildning enligt SvBF tränarutbildningsprogram eller
specialkompetens inom sitt utbildningsområde.
3. Samverkan.
 Det skall inom verksamheten finnas en utsedd kontaktperson.
- Kontaktperson:
- Telefon
- E-post
4. Eleven i centrum
 Inom verksamheten skall eleven stå i centrum. Varje utbildningsår skall minst ett
individuellt utvecklingssamtal ske med eleven för att fastställa mål för idrotten och en
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träningsplan för detta. Det är viktigt att påpeka elevens eget ansvar i helheten idrott,
skola och utvecklingen som individ.
Boende, transporter, medicinsk support är funktioner som så lång möjligt bör finnas.
Kvalitetssäkring sker genom kunskapskontroller, utvecklingssamtal, utvärderingar. Vid
ett tillfälle årligen genomförs en central utvärdering samt SF besök med elevintervjuer.
Utvecklingsarbete sker i nära samarbete med skola-förbund-elev.

5. Träningsförutsättningar
 Eleven skall ha tillgång till träning i bowlinghall minst 5 timmar/vecka.
 Bowlinghallen skall vara anpassad för den verksamhet som eleverna bedriver (ex:
utrustning för träning, handikappanpassning etc).

Ansökan om certifiering görs hos SvBF:
Svenska bowlingförbundet
Box 11016
100 61 STOCKHOLM

Ansökan skall vara insänd senast under december månad. Certifierade utbildningsplatser
finns angivna på SvBF hemsida.
Certifiering kan dras tillbaka när som helst i det fall verksamheten inte motsvarar SvBF
certifieringskrav eller strider mot idrottens eller SvBF grundläggande värderingar.
Svenska bowlingförbundet arbetar i perioder över 6 år i samarbetet med de certifierade
skolorna. Vart tredje år bestämmer vi inriktningen för vilka parter vi samarbetar med. Kvalité
och geografisk spridning är två viktiga urvalsfaktorer.
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