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RF:s syfte med RIG 

• ”Syftet med riksidrottsgymnasierna är att 
erbjuda stöd till talanger med bäst 
förutsättningar, att som seniorer nå 
nationell eller internationell elit och för dem 
skapa goda möjligheter att kombinera 
elitidrott och utbildning genom ett 
individanpassat, flexibelt och kompetent 
stöd i en kvalitetssäkrad studie- och 
elitidrottsmiljö präglad av glädje, utveckling 
och resultat.”



FIG  VÄXJÖ

• Startade 1975

• 24 RIG och 12 NIU

• 35 elever

• 442 har tagit examen

• 82 nått A-landslaget

• 6 anställda



TRÄNING och TÄVLING

• Vi är en tränings – och tävlingsskola i ämnet friidrott
• Vi arbetar långsiktigt, med en seniorkarriär i sikte
• Vi arbetar för att eleverna ska lära sig sin idrott och 

sitt sätt att idrotta
• Vi arbetar för kännedom om den egna kroppen
• Vi arbetar för ett gott samarbete med tränaren på 

hemmaplan
• Prova/testa/våga, misslyckande i nuet är OK !



Träning

• Grupp- och individuell 
träning 

• Ett ”smörgåsbord” av 
pass/vecka

• Träningsmängden 
anpassas till elevens 
bakgrund

• Varje elev får en 
ansvarig FIG-tränare

• Träningen planeras 
tillsammans med 
hemmatränaren



Träning

• Alla elever har ett eget 
träningsprogram

• Träningsställen är:     
- Arenastaden
- Telekonsult Arena
- Tipshallen 
- HPC
- skolorna
- skogen
- simhallen

• Mellanmål på skolan
• Träningsläger



Skadeförebyggande träning och 
rehab

• Vi har nära samarbete 
med sjukgymnasterna 
Lena, Sofie och Stefan 
från Idrottskliniken, som 
också är närvarande på 1 
pass/vecka

• Elevgenomgång 1x/mån.

• Vårdkostnadsförsäkring. 
som täcker kostnader för 
läkarvård, röntgen, 
operation m.m. Slipper 
kö. 



Tävling

• Den viktigaste 

träningen

• Eget tävlingsprogram

• Alltid för sin 

hemmaklubb

• Ej klubbyten till lokal 

klubb i Växjö under 

FIG-tiden



Boendet

• FIG hjälper till att 
skaffa boende, ej 
garanti

• Egna initiativ
• FIG har 7 lägenheter 

där man bor 2 eller 3 
elever(16 - 9 - 10)

• Pris: 2000 - 2900 
kr/mån

• 12 månaders hyra
• Sök 

inackorderingsbidrag 
hos din hemkommun



FIG-elevers tankar

• Ansökan till Växjö
• Tester/läger
• Flytt/förväntan/kompisar
• Hemlängtan
• Vakna/bädda/frukost/diska 
• Cykla till skolan/plugga
• Mellanmål
• Cykla till träningen/träna
• Cykla hem
• Laga/äta middag/diska
• Läsa läxor
• Umgås med kompisar
• Städa/tvätta
• Sova i tid

PLANERING!



Transporter

• Cykel används i Växjö

• I början 

rekommenderas 

hemresor varje helg

• Bra tåg- och 

bussförbindelser



Senaten

• Elevförening

• Ansvar för sociala 

aktiviteter 

• 1 aktivitet/månad

• Representerar 

eleverna i FIG-rådet

• Egen budget



Ansökan

• Ansökan senast 15/10, 
görs på nätet

• Alla sökande kallas till 
Växjö den 7 eller 8/11

• Sluttester 24-25/11 för 
ca.15 sökande



Antagning

”Vi finner inte talanger utan vi utvecklar dem. Fokus bör därför ligga på 
elevens utvecklingspotential, snarare än identifikation utifrån tidigare 
prestationer.”

Bedömningsområden

• Idrottsspecifika kunskaper och färdigheter
Träningsbakgrund, utvecklingskurva, relativ ålderseffekt, idrotts-fysiologiska förutsättningar, 
tekniska färdigheter och taktisk förståelse.

• Idrottspsykologiska färdigheter och förutsättningar
Attityd, vilja, hängivenhet och ”driv”.

• Sociala färdigheter och förutsättningar
Livskunskaper(”life skills”), fungera i grupp, mognad och socialt stöd

• Organisatoriska färdigheter och förutsättningar
Insikt om vikten av att organisera och planera sin vardag för att skapa goda förutsättningar att 
prestera både idrottsligt och studiemässigt, samt en god balans dem emellan.

• Studieambition
Behov av och förutsättningar att kombinera elitidrott med studier, seriös attityd till 
skolarbetet. Bedömning sker innan de söker program.



Antagning forts.

• Möten diskussioner internt.

• Möten diskussioner med övriga FIG 
angående andrahandsval m.m.

• Besked om antagning kommer innan jul.

• 10-12 elever kommer att få klartecken.

• Träff elev, förälder, tränare i mars.

• Boende ordnas i maj.

• Sommarläger i juni.



Stöttning
• Alla vuxna runt den aktive måste ställa upp till 

100% på elevens beslut att satsa på sin idrott 
på annan ort.

• Föräldrar, släkt, vänner
Klubbledare o klubbkompisar
Hemmatränare
FIG-tränare
Skolans personal
Medicinsk personal
Friidrottsförbundet

• FIG-råd



Trivsel



www.figvaxjo.se


