
BEHÖRIGHETSKRAV
Godkänt i svenska/svenska 

som andraspråk, engelska och 

matematik. Du måste dessut-

om ha lägst betyget godkänt 

i fem andra ämnen. Idrottslig 

behörighet: Antagning både på 

betyg och meriter. 

www.freeridegymnasiet.se

NIU

”Den perfekta skolan för att 
utveckla  din åkning tillsam-
mans med likasinnade. Man 
har jäkligt roligt i några av 
Sveriges bästa parker, på 
skoltid! Om jag inte hade 
gått i Malung hade jag ald-
rig tagit mig dit jag är idag. 
Tack Freeridegymnasiet!”

Emma Dahlström OS 4:a & Vin-
nare av European Freeski open. 
Guld i slopestyle i X-games.

FREERIDEGYMNASIET
Nationellt godkänd idrottsutbildning – snowboard/freeski

HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
Inriktning: turism och resor   

FÖR DIG SOM …
… satsar på en nationell karriär inom freeski och snowboard. Du har möjlighet att 
utveckla din åkning utifrån dina egna uppsatta mål inom tävling och friåkning. Du 
får möjlighet att kombinera din elitsatsning med studier på ett yrkesförberedande 
program.

OM PROGRAMMET 
Snowboard och jibbskidåkning är inte bara en fritidssysselsättning utan också en 
global industri bestående av varor och tjänster. Denna utbildning ger en bred bas 
av de kunskaper som är viktiga för upplevelseindustrin. Föreläsningar och studie-
besök är exempel på spännande inslag i utbildningen under studietiden. En av de 
största fördelarna med programmet är att skolarbetet blir väl integrerat med både 
barmarksträning och skid-/snowboardåkning. Turism- och branschkunskapskurser 
integreras med idrotten. Under din tid som student på programmet ingår praktik-
veckor som förläggs på orter med anknytning till skid – och snowboardturism. 
Under vinterhalvåret har du minst 2 träningsdagar i veckan i Sälenfjällen. Träningen 
består både av friåkning och utnyttjande av halfpipe samt snowpark.
                                                                                          
DU ANSÖKER I TVÅ STEG: Till Svenska Skidförbundet (utbildning.skidor.com) senast 
1 december. Vanlig gymnasieansökan genom studie-och yrkesvägledaren inom den 
ansökningsperiod som gäller på din skola.

ANSÖKNINGSKOD: HT-TURFR 

EFTER GYMNASIET
Du kommer att vara anställningsbar inom den breda upplevelseindustrin, både 
inom Sverige och utomlands. Du har möjlighet att studera vidare eftersom du får 
grundläggande behörighet till högskola/universitet om du väljer till kurserna svenska 
2 (100 p) och 3 (100 p). Du kan till exempelvis bli ansvarig för olika evenemang, 
konferenser eller arbeta som turistguide.

PROGRAMANSVARIG TRÄNARE OCH LÄRARE
Carl-Johan Eneflo, calle.eneflo@vduf.se
Diana Laband, diana.laband@vduf.se

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Lotta Kihlström, tel. 010-121 97 09
lotta.kihlstrom@vduf.se

malung-salensidrottsgymnasium.se
freeridegymnasiet.se



NIU
HOTELL- OCH TURISMPROGRAMMET
inriktning: turism och resor
Nationellt godkänd idrottsutbildning – snowboard/freeride

INRIKTNING TURISM OCH RESOR 400 p
Aktiviteter och upplevelser 100 p
Hållbar turism 100 p
Marknadsföring och försäljning 100 p
Reseproduktion och försäljning 100 p

PROGRAMFÖRDJUPNINGAR 500 p
Naturguidning 1 100 p
Guide och reseledare 100 p
Retorik  100 p
Idrottsspecialisering 1 100 p
Tränings- och tävlingslära 1 100 p

GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN 600 p 
Engelska 5 100 p
Historia 1a: 1 50 p
Idrott och hälsa 1 100 p
Matematik 1 100 p
Naturkunskap 1a:1    50 p
Religionskunskap 1 50 p
Samhällskunskap 1a:1     50 p
Svenska 1 100 p

PROGRAMGEMENSAMMA 
KARAKTÄRSÄMNEN 700 p
Engelska 6 100 p
Entreprenörskap 100 p
Logi 100 p
Konferens och evenemang 100 p
Service och bemötande 1 100 p
Besöksnäringen 100 p
Resmål och resvägar 100 p

INDIVIDUELLT VAL 200 p
Idrottsspecialisering 2 100 p
Idrottsledarskap 1 100 p
GYMNASIEARBETE 100 p

Summa 2 500 p


