INBJUDAN

Välkomstarrangemang för dig som ny Elitidrottsstudent vid Umeå universitet!
Varje år börjar nya studenter vid Umeå universitet som kombinerar akademiska studier med en
elitidrottssatsning. Idrottshögskolan tillsammans med Umeå Fritid och IKSU- hälsar dig som ny
Elitidrottsstudent varmt välkommen till Idrottsstaden Umeå och vill bjuda in dig till en välkomststräff.
Under eftermiddagen kommer du få träffa andra nya elitidrottande studenter, få nyttig information
inför din studiestart som elitidrottande student samt få information om vad Idrottshögskolan, IKSU
och Idrottsstad Umeå kan erbjuda dig.
VAR? Vi håller till i lokal Luxemburg på IKSU sport
NÄR? Onsdag 19 september 2018 från kl. 13.00
PROGRAM:
Kl. 13.00-14.20 Välkommen som ny elitidrottsstudent till Idrottsstad Umeå.
Information till alla nya elitidrottsstudenter om hur elitidrottsavtalen fungerar. Du får tillfälle att
skriva under ditt avtal. Ta gärna med underskrivna intyg, länk till intygen se baksidan av inbjudan.
Kl. 14.30-16.00 Information om Idrottshögskolans prestationsteam för alla RIU-studenter
Information vänder sig till dig Elitidrottsstudent som är potentiell eller aktuell landslagsidrottare eller
lagbollidrottare i högsta serien.
Kl. 16.00-17.00 Information för elitidrottsstudenter som ingår i något av Idrottshögskolans
kompetens- och utvecklingscentrum
Information till dig som är antagen på Badmintons kompetenscentrum (BKC), Elitskidcentrum (ESC),
Friidrottens prestationscentrum (FPC) eller Orienteringens utvecklingscentrum (OUC), därefter en
gemensam middag kl. 17.30.
Du deltar på den tid som gäller för Just DIG!

VARMT VÄLKOMMEN! (Ingen föranmälan krävs!)

Vem kan skriva ett elitidrottsavtal med Umeå universitet?
Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning
att anpassade studier är nödvändiga för att kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå.

Två nivåer på elitidrottsavtalet:
I samband med att Umeå universitet blev ett Riksidrottsuniversitet (RIU) år 2015 har Umeå
universitet valt att ha två nivåer av elitidrottsavtal. Ett för de studenter som lever upp till
Riksidrottsförbundet definition av RIU-student och ett bredare avtal för de studenter som är strax
under landslagsnivå. Nytt intyg behöver inlämnas för varje nytt läsår.
Riksidrottsuniversitetsstudent (RIU-student)
De studenter som Specialidrottsförbunden (SF) definierar som aktuella eller potentiella
landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter räknas som RIUstudenter. De behöver få Riksidrottsförbundets intyg
(http://www.ih.umu.se/digitalAssets/210/210902_intyg_ifyllbar.pdf) undertecknat av sitt
Specialidrottsförbund. Dessa studenter erbjuds förutom möjligheten till anpassade studier tillgång
till Idrottshögskolans Prestationsteam.
Elitidrottsstudent bredare nivå (IH-student)
De studenter som är på nivån under landslag, men som lever upp till Umeå universitets definition av
elitidrottare behöver lämna in ett Föreningsintyg
(http://www.ih.umu.se/digitalAssets/192/192114_mall_intyg-fr-dig-som-r-elitidrottsstudent-ochsom-vill-kombinera-elitidrott-och-utbildning-vid-ume-universitet_uppdaterad-170117.pdf) ,
undertecknat av sin förening som godkänner att den sökande är en idrottare på elitnivå enligt Umeå
universitets definition. Dessa studenter erbjuds möjlighet till anpassade studier.

Umeå universitets nya definition av elitidrottare
Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning
att anpassade studier är nödvändiga för att kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå.
Idrottshögskolans styrelse beslutade i samband med sitt styrelsemöte i maj 2018 Umeå universitets
nya definition av elitidrottare som träder i kraft 2018-08-01:






Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets 71 specialidrottsförbund (SF)
Idrottare som är potentiell eller aktuell för landslag på junior eller seniornivå.
Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå.
Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under
förutsättning att det finns minst fyra. Om idrotten inte har minst fyra divisioner/serier så
gäller enbart den högsta nationella serien/divisionen.
Huvudtränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare
och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras efter ansökan från studenten
till Idrottshögskolans kansli om en elitidrottsstudent under utbildningstiden av någon anledning
degraderas från denna definition (t.ex. p.g.a. skada).

