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Svenska Friidrottsförbundets riktlinjer och rekommendationer för
ansöknings- och antagningsprocessen till RIG och NIU
Följande rutiner och riktlinjer för hur processen för elevansökan och antagning till Svensk Friidrotts
Riksidrottsgymnasier och Nationella idrottsutbildningar ska gå till är gällande från och med 2020-0709 och gäller tills vidare. Genomgång av dokumentet sker inför varje ansökningsomgång och en
större revidering bör genomföras i samband med nästkommande dimensioneringsperiod med start
2023. Innehållet i detta dokument är kommunicerat, förankrat och överenskommet med Svensk
Friidrotts innevarande RIG och NIU.
Ansökan till RIG och NIU sker på Svenska Friidrottsförbundets plattform för gymnasieansökan
https://www.friidrottsgymnasieansokan.se. Det är respektive gymnasieskolas ansvar att sköta
ansöknings- och antagningsprocessen i enlighet med överenskomna riktlinjer och
rekommendationer. Det är, av respektive RIG och NIU, utsedda ansvariga som hanterar och praktiskt
genomför ansökningsprocessen till friidrottens RIG och NIU i ansökningsplattformen. Utsedd
tjänsteman av Svenska Friidrottsförbundet ansvarar för att ge riktlinjer för hur processen ska gå till,
följa processen och stötta gymnasieskolorna vid behov och önskemål.
Allmänna riktlinjer och rekommendationer rörande antagningsprocessen till RIG och NIU
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Elevens önskemål ska alltid vara vägledande för, och respekteras av, respektive RIG och NIU
under ansöknings- och antagningsprocessen. Det innebär att skolorna vid behov behöver
föra dialog och hjälpa till att tillgodose elevens önskemål gällande exempelvis medverkan vid
flera antagningstillfällen.
I de fall att en elev sökt NIU i första hand och RIG i andra- eller tredjehand ska återigen
elevens önskemål respekteras och vara vägledande för RIG och NIU.
Vid antagningstillfället ska tester samt ett samtal eller en intervju med de sökande
genomföras.
Vid antagningstillfället ska följande fyra gemensamma tester för friidrotten genomföras:
flygande 30 m, 3000 m, stående femsteg samt kulkast framåt (vikt 3 respektive 5kg).
Utöver de gemensamma testerna har respektive RIG och NIU friheten att genomföra
ytterligare tester efter behov. Hänsyn i detta avseende ska tas till den totala fysiska
belastningen som tester innebär.
Samtalet eller intervjun bör utgå från RF:s intervjuguide men frånsteg får göras utifrån behov
och egen kunskap.
Vid bedömning och urval av sökande till RIG eller NIU ska alltid RF:s “Riktlinjer för urval till
riksidrottsgymnasier och nationella godkända idrottsutbildningar” vara vägledande.
En helhetsbedömning av den sökande ska alltid göras där hänsyn tas till samtliga kvaliteter
och färdigheter så som idrottsspecifika, idrottspsykologiska, sociala, organisatoriska och
studiemässiga färdigheter.
Vad gäller de idrottsspecifika färdigheterna ska informationen i ansökningsformuläret, testoch tävlingsresultat och andra mätvärden eller prestationer användas som
bedömningsunderlag.
Att skapa en god dialog med potentiella elever redan innan antagning ser Svensk Friidrott
som fördelaktigt då det ger möjligheten till kompletterande information om den sökande
samt lägger en bra grund för eventuell framtida dialog och samarbete.

2020-07-09
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Ansökan till RIG öppnar måndag andra veckan i augusti.
Ansökan till RIG stänger 15 oktober.
Verksamhetsansvariga för RIG kallar aktuella sökande till antagningstillfälle.
Ett tidigt avslag kan ges till sökande löpande under antagningstiden (15 oktober – 30
november).
I största möjligaste mån förläggs antagningstillfällen till vecka 46 och 47. I de fall en elev
önskar delta vid fler antagningstillfällen ska en konstruktiv dialog föras mellan skolorna i syfte
att lösa situation på bästa sätt för den sökande.
V.48 genomförs en avstämning av antagningsomgången med verksamhetsansvariga vid
respektive RIG samt representant från SFIF.
RIG meddelar ansökande om antagning efter genomförd avstämning. Antagningsprocessen
för RIG ska vara färdig i möjligast mån senast den 30 november och samtliga sökande ska då
ha fått besked om antagning.
Besked om vilka som påbörjat sin utbildning vid RIG ska skickas till ansvarig på SFIF senast i
början av oktober.

Process för ansökan och antagning till NIU
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Ansökan till NIU öppnar måndag andra veckan i augusti.
Ansökan till NIU stänger 1 december.
Ansvarig för antagningsprocessen till NIU kallar sökande till antagningstillfälle.
Ett tidigt avslag kan ges till sökande löpande under antagningstiden (1 december – 23
december).
Efter 23 december öppnas möjligheten att kontakta övriga sökande (andra och tredje hands
sökande).
I största möjligaste mån förläggs antagningstillfällen till vecka 50 och 51. Svensk Friidrott
uppmuntrar NIU att genomföra antagningstillfällen tillsammans med andra NIU-idrotter på
skolan eller i samverkan med andra NIU skolor i närområdet där det är möjligt. I de fall en
elev önskar delta vid fler antagningstillfällen ska en konstruktiv dialog föras mellan skolorna i
syfte att lösa situation på bästa sätt för den sökande.
NIU meddelar ansökande om antagning. Antagningsprocessen för NIU ska vara färdig i
möjligast mån senast den 23 december och samtliga sökande ska då ha fått besked om
antagning.
Besked om vilka som påbörjat sin utbildning vid NIU ska skickas till ansvarig på SFIF senast i
början av oktober.

