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FRIIDROTTSGYMNASIET (FIG) 
700 GYMNASIEPOÄNG 

RIG betyder att vi bedriver ett idrottsgymnasium 
med riksintag och att elever håller hög nationell klass 
med målsättning att bli elitidrottare på internationell 
nivå. Riksintag innebär att det finns sökande från hela 
eller stora delar av landet. Du ska som elev kunna 
bo i Falun med inackorderingsstöd och ha möjlighet 
till en individanpassad, flexibel och idrottsanpassad 
studiegång. 

På RIG utövar du din idrott samtidigt som du 
läser in en examen från gymnasiet. Beroende på 
tränings- och tävlingsmängd finns det möjlighet att 
studera i tre eller fyra år.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL: 
På Friidrottsgymnasiet i Falun kan du träna alla 
grenar och på Lugnetområdet finns det idealiska 
träningsmöjligheter såväl inomhus som utomhus 
med en friidrottshall anpassad för friidrottsgymna-
siets verksamhet. Kontor, teorilokal och fysioterapi i 
samma byggnad koncentrerar verksamheten än mer. 
Lugnets friidrottsarena, med kastplan, är belägen 
endast 100 meter från inomhushallen. Fyra anställda 
lärare finns till ditt förfogande och många motiverade 
träningskompisar. 

Friidrottsgymnasiet i Falun etablerades 1980 och 

är ett av landets sju friidrottsgymnasier med riksin-
tag (RIG). Många av våra elever når landslaget på 
någon nivå och får kämpa mot eliten i internationella 
tävlingar och mästerskap. Hittills har våra elever slagit 
åtta svenska rekord och ett världsrekord.

Friidrottsgymnasiet målsättning är att erbjuda 
dig de resurser som krävs för en optimal idrottslig 
utveckling. Det handlar om att skapa förutsättningar 
får att nå ungdoms- och juniorlandslaget och på sikt 
även seniorlandslaget samt internationella mäster-
skap. Under de tre till fyra år som du studerar på 
friidrottsgymnasiet får du genomföra en komplex och 
målinriktad träning.

Dina studier är minst lika viktiga som ditt idrot-
tande. Genom ett bra samarbete med skolledningen 
och övriga lärare kan vi ge dig det stöd som du 
behöver för att trivas och nå bra studieresultat. Du får 
i ämnet specialidrott schemalagd friidrottsträning och 
därmed även betyg i friidrott.

TRÄNARE
Friidrottsgymnasiets tränarteam har stor erfarenhet av 
friidrottsträning på alla nivåer och täcker tillsammans 
in friidrottens samtliga grenar. 

ANSÖKAN OCH ANTAGNING
Ansökan till Friidrottsgymnasiet i Falun ska vara 
Svenska friidrottsförbundet tillhanda senast den15 
oktober 2017. På hemsidan hittar du formuläret för 
ansökan: www.falun.se/friidrottsgymnasiet
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