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Ansökan till Nationell idrottsutbildning
(NIU) och Riksidrottsgymnasium (RIG)
Hej,
du som läser det här är antagligen spelare eller förälder till spelare som ska söka till något av
våra golfgymnasier. Det här dokumentet är tänkt att underlätta och ge svar på vanliga
frågor som kan uppstå vid ansökan.
Ansökan till NIU och RIG sker via ett gemensamt webbverktyg. Vid ansökan får du skapa
ett konto med användarnamn och lösenord. Via kontot kan du sedan ändra och lägga till
information, till exempel lägga till eller ta bort skolor som söks.
Exempel
En elev söker till RIG (sista ansökan 15 oktober) och får efter ansökningstidens utgång
beskedet att hen inte kommer in på det sökta alternativet. Eleven kan då logga in på kontot
och göra kompletterande sökning till någon NIU-skola (sista ansökan 1 december).

Så ansöker du:
1. Skapa ditt konto här.
2. Fyll i samband med det i den information som efterfrågas. Uppgifter om snittscore och
antal spelade tävlingar hittar du på Spelarprofiler.
3. Ange om du har konto på swgt.se samt den e-postadress du använder för det kontot.
4. Ange vilka skolor på RIG och NIU du vill söka. Du kan när som helst, inom
ansökningstiden, ändra vilka skolor du söker.
5. Be din tränare om ett rekommendationsbrev som du laddar upp. Använd den mall som
finns att ladda ned i ansökan. Ansökan är komplett först då denna fil finns tillgänglig. Har du
ingen tränare låter du någon annan person skriva brevet.
6. Den 15 oktober stänger ansökan för RIG-skolorna. Samtliga sökande till RIG får därefter
besked om de går vidare till nästa steg i RIG-antagningen. Beskedet lämnas per mejl till den
adress som angivits i ansökan. Om du blir kallad ska du tacka ja eller nej till att komma till
ansökningsdagarna. Det gör du enligt instruktionerna i mejlet.
7. Den 1 december stänger ansökan till NIU-skolorna. Varje skola har egna inloggningsuppgifter och kommer därefter att ta vid i den fortsatta processen. Senast i mitten av januari
ska du få besked om du kommer in på skolan eller inte. Om du sökt flera skolor är det viktigt
att du meddelar de skolor som erbjuder dig en plats om du tackar ja eller nej.
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Den här ansökan gäller för den idrottsliga delen, golf. Du måste också söka det
gymnasieprogram du tänkt att gå på vanligt sätt. På vissa NIU ges ämnet Specialidrott
endast i kombination med vissa program. Ta gärna hjälp av din studievägledare.

Lycka till med din ansökan!
Petra Lindström
petra.lindstrom@golf.se
Golfgymnasieansvarig
Svenska Golfförbundet

