SSSF:s riktlinjer för urval till RIG och NIU
SSSF:s definition på en elitidrottsutövare:
Elitidrottsutövare i ett nationellt perspektiv är de som på olika nivåer bedriver tränings- och
tävlingsverksamhet efter en långsiktig utvecklingsplan med målet att nå nationell och/eller
internationell elit
Elitidrottsutövare i ett internationellt perspektiv är de som driver tränings- och tävlingsförberedelser i
linje med de bästa i världen och som leder till konkurrenskraftiga prestationer och resultat.
Nationell elit är elitidrottsutövare som är uttagna att representera Sverige i olika träningsgrupper
eller internationella tävlingsuppdrag.

SSSF specifika kriterier i antagningsprocessen till RIG / NIU - ”Talangidentifikation”
-Vi föds med olika potentialer. Den person som har en inre drivkraft och över tid bedriver bra fysisk, teknisk och mental
träning blandat med sund återhämtning samt ser till att den befinner sig i en utvecklande miljö, den är en talang. En
talang är inte någon som har utvecklats tidigt eller har knäckt den skidtekniska koden tidigt. En talang är den som gör
jobbet, igen och igen och som hela tiden vill utvecklas.

Fyra olika metoder används vid urvalet till RIG/NIU - observationer - fysiska tester
- intervjuer - tränarens ”praktiska förnuft”.
Bedömningsområden:
Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
-

Träningsbakgrund
Tidigare prestationer
Idrottsfysiologiska förutsättningar
Tekniska förutsättningar och färdigheter
Taktiska förutsättningar och färdigheter
Relativ ålders effekt
Positiv utvecklingspotential

Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
-

Attityd, vilja, kämpaglöd, motivation, hängivenhet, driv

Sociala färdigheter och förutsättningar
-

Livskunskaper, social mognad

Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
-

Insikt om vikten att organisera och planera sin vardag för att skapa goda förutsättningar att prestera både idrottsligt
och studiemässigt, samt en god balans dem emellan.

Studieambition
-

Seriös attityd till skolarbetet
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Identifikation av en talang bygger inte bara på de idrottsspecifika färdigheterna utan även i hög grad
på vad man ”ser” hos de ungdomar som söker RIG/NIU dvs deras möjligheter att lära, träna och
utvecklas. Man observerar beteenden på tävlingar, pratar med tränare och tar referensuppgifter,
bjuder ungdomarna till skolan för intervju och att låta dem träna tillsammans med andra samt
genomför olika tester. SSSF:s kravanalys används i bedömningen av individerna.
Ungdomen skall ha en inre drivkraft som visar att de har beslutat sig för att genomföra och
underkasta sig den träning som krävs för att bli elitidrottare. Viljan att vinna och viljan att prestera
under en tävling ses som en central del av en elitidrottslig personlighet. Detta handlar i hög grad om
att visa mental styrka, att ha fokus på sin idrott och kunna hantera med- och motgångar i
tävlingssituationer.
Man utgår i hög grad från sin intuition och erfarenhet när man bedömer talang. Man litar på sin
magkänsla, dvs man använder sig av sitt praktiska förnuft.
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Antagningsprocessen till RIG och NIU
Antagningen till Skidskyttegymnasierna (RIG och NIU) sker genom två ansökningsprocesser; dels en
idrottslig, dels en skolmässig. Båda regleras av gymnasieförordningen.
Ansökningsblanketter till den idrottsliga delen finns på Svenska Skidskytteförbundets hemsida och
sista ansökningsdag är årligen 1 december. Kontakta din studie- och yrkesvägledare för information
kring den skolmässiga delen.
Av gymnasieförordningen framgår att vid urval till en idrottsutbildning ska den elev som anses ha
bästa förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ges företräde vid urval till utbildningen.
Svenska Skidskytteförbundet ansvarar för antagningsprocessen i samarbete med respektive
huvudman. Huvudmännens representant (specialidrottslärarna) deltar vid de träffar som arrangeras
av SSSF för att samordna processen i antagningsförfarandet mellan våra olika utbildningsorter. Minst
tre träffar arrangeras årligen mellan december-mars. Dokumentation skall föras vid träffarna av
SSSF:s representant.
En helhetsbedömning av respektive ansökan görs utifrån observationer vid tävlingar, tävlingsresultat,
testresultat, intervjuer samt träningsbakgrund. Specialidrottslärarna följer den
talangidentifikationsplan som fastställts av SSSF och ansvarar för att löpande dokumentera
information om samtliga ansökningar.
Eventuell överklagan av beslut sker till SSSF.
Eleven ska senast i början av april ges besked om denne är idrottsligt meriterad för det RIG/NIU
denne sökt. Beskedet skickas per post med SSSF som avsändare. Elev som får plats på
skidskyttegymnasium väljer det program som är lämpligt för denne. Det finns 18 olika nationella
program att välja mellan, men antalet varierar mellan kommuner. Vid urval till programmen gäller
samma föreskrifter som för gymnasieskolan i övrigt.
Först när eleven är antagen både idrottsligt och till gymnasieprogrammet är eleven slutligt antagen
för att börja på RIG/NIU.

