Ansökan till Elitgruppen – LiU Elitidrott
Personuppgifter
Namn: _______________________

Födelseår: ____________________

Förening:_______________________ Idrott ( FRI/OL/TRI) : __________________
Adress: ________________________________________________________
Mobil: _______________________

Email: ________________________________

Utbildning
Vilken utbildning är du antagen på?
Om du redan är studerande hos oss, vad läser du? Termin/årskurs?
Planerar du att läsa, eller läser du, på heltid eller med reducerad takt?

Främsta idrottsmeriter de senaste två åren
Detta år:

Föregående år:

Mitt framtida idrottande – målsättningar och omfattning
Motivera varför du söker till Elitgruppen, och hur du ser på kombinationen med
Elitidrott och studier, ev. orosmoment och vilka målsättningar du har de närmaste åren:

Genom LiU Elitidrott vill LiU ge dig som Elitidrottare goda möjligheter att kombinera idrott
och studier och erbjuder därför resurser i form av studiestöd, tränare/ledare,
träningstider, transporter, kartor mm. Med ansökan till Elitgruppen bekräftar du också att
du ställer upp på nedanstående, OM du blir antagen till Elitgruppen.

Jag skall bedriva målmedvetna och ambitiösa studier vid LiU och ha god framförhållning vid
eventuellt behov av hjälp med studieanpassning.
Jag ska i dialog med ledare på LiU kunna redogöra för min utförda och planerade träning och
tävling, och kunna berätta hur min säsongs- och årsplanering ser ut. (t ex vid något samtal varje
termin eller genom att varje månad kunna svara på enkla enkätfrågor via vår digitala träningskalender)

Jag kommer att delta i de gemensamma aktiviteter, utöver träning, som vi ordnar (1-3
gånger per läsår) och bidra med mina tankar vid enkäter och läsårsutvärderingar.
Jag är beredd att genomföra enkla uppdrag och göra viss reklam för LiU och stötta vår
verksamhet. (t ex. berätta om verksamheten för andra idrottare/gymnasielever, dela ut flyers på tävlingar,
delta i annan slags marknadsföring, bära våra kläder på vissa tävlingar/träningar)

Jag accepterar att synas med namn och bild på LiU Elitidrotts hemsida och sociala medier.
Jag tar fullständigt avstånd från dopning och annat drogmissbruk.
Jag kommer att verka för omtanke och god stämning inom LiU Elitidrott.
Underskrift
_____________________
Datum

_______________________________________________
Namn

Skickas till:
Krister Hultberg, Linköpings universitet, ITN, Campus Norrköping, 601 74 Norrköping
Eller på E-post: krister.hultberg@liu.se
Senast 31 augusti vid läsårsstart, eller 15 januari vid vårterminsstart.

