
Specialidro�Specialidro�
och idro� specialisering vid Björknäsgymnasiet.

Handboll (NIU), skidsky�e (NIU) och lokalt ishockeygym

Björknäsgymnasiet har �llsammans med Bodens kommun och de lokala idro�sföreningarna 
inom ovanstående idro�er e� nära samarbete, där alla får utvecklas op�malt u�från sina 
individuella mål och förutsä�ningar.
Idro�sprofilen vänder sig �ll dig som är intresserad av a� bedriva tävlingsidro� i din idro�sgren 
sam�digt som du läser e� na�onellt gymnasieprogram.

Hur fungerar det, vilket program kan jag gå?

Du väljer något av våra 10 program på skolan. Det spelar ingen roll vilket program. Inom ramen 

för Individuellt val och under alla tre åren får Du ägna Dig åt Din specialidro�. Totalt avsä�s 

schema�d på minst 600 �mmar för specialidro� eller idro�s specialisering under skol�d.

Alla idro�sanläggningar ligger inom 5 minuters gångavstånd från skolan. 

Närheten �ll allt centrum, buss och järnvägssta�on

Dina lärare/ tränare/instruktörer är i toppklass och dessutom anordnas speciella 

gemensamma seminarier. Exempel på gemensamma moment: träningslära, kost, näringslära, 

mental träning, idro�sfysiologi samt prova på andra idro�sgrenar.

Bodens kommun har e� rikt idro�sliv med många verksamma idro�sföreningar. 

Det finns bra förutsä�ningar för dig a� utöva din idro�, träna och tävla på hög nivå.

Specialidro� (NIU) och idro� specialisering på Björknäsgymnasiet – för dig som:

är elitsatsande i din idro�

vill lyckas i skolan

vill lyckas i idro�en

är beredd a� satsa det som krävs

”Du föddes inte som vinnare, och du föddes inte som förlorare. Du är vad du gör dig själv �ll”  / Lou Holtz 

Kontaktuppgi�er

Samordningsansvarig skola-  

specialidro�, idro� specialisering.

Thomas Knutsson

+4670-5862510

thomas.knutsson@edu.boden.se 

Handboll

Johnny Olofsson

johnny.olofsson@edu.boden.se 

Skidsky�e

Karl-Gunnar Grenemark

karl-gunnar.grenemark@edu.boden.se 

Ishockey

Robert Bergman

robert.bergman@edu.boden.se

Johan Åström  

johan.astrom@outlook.com

Kurser 

Handboll och skidsky�e (NIU)

Idro� specialisering 1

Träning och tävlingslära 1

Idro� specialisering 2

Träning och tävlingslära 2

Idro� specialisering 3

Individuella val ishockey.

Idro� och hälsa 

specialisering 1 och 2               100+100

100

100

100

100

100
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