
BÅGSKYTTE - NIU



BÅGSKYTTE - NIU
Alléskolan i Hallsberg tillsammans med Svenska bågskytteför-
bundet och Järnvägens Bågskytteförening har 10 platser gäl-
lande Elitidrott, NIU. 

Du kan kombinera ditt bågskytteintresse med studier på de 
flesta av våra nationella program. Alléskolan erbjuder ett unikt 
idrottscampus. I direkt anslutning till skolan finns:

 - Två gym och två träningsstudios 
 - Två idrottshallar 
 - Simhall med möjlighet till rehabiliteringsträning

Av gymnasiets 2500 poäng kommer du att använda 400 poäng till 
specialidrotten Bågskytte. Du kommer att träna vid tre tillfällen 
per vecka under din skoltid samt vid minst två tillfällen med 
tränare under övrig tid. 

Bågskytteanläggningen är helt komplett och ligger 5-10 min från 
skolan (med bil). Här finns:

 - Inomhushall som är 8 tavlor bred (25x11m) 
 - Tavelplan med plats för 25 tavlor 
 - Utskjutningsfönster med plats för 30 skyttar ut på tavelplan 
 - Skogsbana med 36 mål (fält, jakt och 3D) 
 - Ett fullt utrustat kök 
 - Allt är handikappanpassat 
 - All utrustning som krävs för att trimma bågar

Välj bland 13 olika program

På Alléskolan kombinerar du din träning med dina studier på de 
flesta av våra nationella program. Program du kan kombinera 
med NIU - Bågskytte är:

Bygg och anläggning, Barn och fritid, El och energi, Ekonomi, 
Fordon och transport, Handel och administration, Humanistiska, 
Industriteknik, Naturvetenskap, Restaurang och livsmedel, 
Samhällsvetenskap, Teknik och Vård och omsorg.

INSTRUKTÖRER:

Emil Arnesson
Compound. HTU. 
Domarutbildad

Anders Fredriksson 
Recurve HTU. 
Domarutbildad, Tidigare ledare i Svealandsgrup-
pen, 

Maria Wahlström
Undervisar i  kursen Tränings- och tävlingslä-
ra. Maria är utbildad personlig tränare
Legitimerad lärare i specialidrott
Idrottslärarexamen GIH

SÅ ANSÖKER DU
Ansökan ska göras senast den 1:a december 
på vår hemsida, alleskolan.eu. 

KONTAKTPERSONER

Marcus Ludvigsson
070 - 817 01 75
marcus.ludvigsson@alleskolan.eu

Anders Fredriksson
070-542 61 66
anders.fredriksson@alleskolan.eu

ANLÄGGNINGAR
På Alléskolan har du tillgång till fina resurser 
och idrottslokaler. Vi har två egna lokaler för 
träning med TRX, fria vikter, cyklar och rodd-
maskiner. Dessutom har vi fri tillgång till det 
stora välutrustade gym som finns i Alléhallen. 
Här finns också en simhall som du fritt kan ut-
nyttja för bassängträning. 

I vår anläggning har du möjlighet att inomhus skjuta på tavla året runt. 


