På Sanda Fotbollsgymnasium i Jönköping/ Huskvarna finns möjligheterna att
kombinera en elitsatsning i fotboll och samtidigt erbjudas bra förutsättningar för att
kombinera studier och fotboll.
Sanda är ett certifierat Fotbollsgymnasium, NIU( Nationell Idrottsutbildning) Fotbollen
startade 1995 på Sandagymnasiet. Fotbollen har 63 platser fördelat på 3 år, alltså 21
platser fördelat på tjejer och killar per år.
På skolan bedrivs det idrottsgymnasium i 11 olika NIU idrotter med sammanlagt drygt
300 elever vilket innebär att det är ett av Sveriges största idrottsgymnasium.
Möjligheterna att bli en bra fotbollsspelare är goda i Jönköping/ Huskvarna. Vi har bra
anläggningar och en god tradition i kommunen.
Träningsmöjligheter
All träning sker på morgontid mellan kl. 8-9:30. Vi tränar 3 pass varav två är bollpass
och ett är fysisk träning (styrka, balans och koordination m.m.). Är du målvakt så får
du även specialträning av våra duktiga målvaktstränare.
Anläggningar
Det finns mycket goda möjligheter att bedriva träning på Sanda Fotboll.
Konstgräsplaner
Naturgräs
Elmiahallen (fullstor hall på vintertid)
Träningsverket (fullutrustad med styrkeredskap och motionsapparater)
Coacher/ tränare
Hans Lindbom, verksamhetsansvarig fotboll. UEFA Pro Level utbildning. Utbildad
Idrottslärare. Tidigare förbundskapten i SVFF samt elittränare på herrsidan.
Catrin Dower, Instruktör på flicksidan. Kursinstruktör för tränare i Smålands FF.
Tränarutbildning steg 3.
Stefan Jörgensen, instruktör och utbildad UEFA Advance.
Niklas Tagesson, PRO utbildad, Tränare i Huskvarna FF
Roald Carlstedt, ansvarig för LIU-gruppen. Tränarutbildning steg 3.

Boende
Vi kan erbjuda följande boendeformer för våra elever



Boende på vårt elevboende, Majstången i anslutning till skolan (ÅK1)
Gemensamt boende i två/trerumslägenheter (ÅK 2/3)

Ansvarig för boende är Britt-Marie Funck. britt-marie.funck@jonkoping.se
tel. 036-106567.
Studier
Sandagymnasiet erbjuder följande program som är anpassade för specialidrotten:






Barn- och fritidsprogrammet
Handels- och administrationsprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Ekonomiprogrammet

Uttagning
Under december månad inbjuds de elever som sökt till Sanda Fotboll till testträning. I
januari följs detta upp med intervjuer och läkarundersökning och besked lämnas till
de som har antagits.
Du ansöker genom att gå in på Sandagymnasiets hemsida och göra din ansökan via
webben. Ansökan ska vara inne senast den 1 december.
Övrigt
Gå gärna in på skolans hemsida: http://www.sandagymnasiet.se.
Kontakt
Hans Lindbom, hans.lindbom@jonkoping.se tel. 070-561301

