ANSÖKNINGSBLANKETT TILL IDROTTSLINJEN / SÖKANDES UPPGIFTER

sida 1 (2)

Lämna in denna ansökningsblankett, uppgifter om dig själv och tränarens utlåtande till alla de idrottslinjer du vill
ansöka till.
Om utrymmet på denna blankett inte räcker till kan du lägga till extra bilagor och skicka in dem tillsammans med
ansökan. Ifall du utövar två eller flera grenar, ska du lämna in en separat blankett för varje gren.
Skriv "ansökan till idrottslinjen" på kuvertet.
Sökandes
personuppgifter

Efternamn

Förnamn (Samtliga)

Födelsetid

Kön

Näradress

kvinna ( )
man ( )
övrigt ( )
Postnummer och postanstalt

Telefon

E-post

Söker till denna skola via gemensam ansökan på (omringa)
Studier

1.

2.

3.

4.

5.

plats.

Grundskola

Fyll i noggrant!

Medeltal i alla ämnen

Idrott

Medeltal i läseämnen

Vitsord i gymnastik

Huvudgren

Förening

Sidogren

Grenförbund (huvudgren)

Fyll i egen blankett för sidogren

Idrottsprestationer

Säsong 2019/2020

Fyll i de bästa prestationerna
under de tre senaste åren.
Ange åldersgrupp/serie,
ange också rekordresultat,

Säsong 2018/2019

spelplats, roll i laget
eller annan väsentlig
information för grenen.
Tilläggsbilaga vid behov

Säsong 2017/2018

Träningsgrupp

Grenförbund / Landslag

Tillhör du någon av följande
träningsgrupper?

Region / Distrikt

Förening (grupp eller lag i vilken du idrottar)

Fr.o.m. när?

Tilläggsuppgifter

Möjliga tilläggsuppgifter till ansökan

Möjliga tilläggsuppgifter till
ansökan.
Bifoga en skild bilaga vid behov.

□

Jag ger skolan lov att spara de uppgifter som finns på blanketten.

Datum: ____ / ____ 2020

Sökandes underskrift: ____________________________

BILAGA 1. ANSÖKNINGSBLANKETT TILL IDROTTSLINJEN / UTLÅTANDE OM SÖKANDE sida 2(2)
LÄMNAS IN SENAST 25.6.2020.

Sökande

Efternamn

Förnamn

Personlig
tränare

Efternamn

Förnamn

Adress

Postnummer och postanstalt

Telefon

E-post

Tränaren
eller föreningen fyller i

Utlåtandegivaren (ifall någon annan än den personliga tränaren)
Namn
Position i föreningen

Telefon

E-post

Idrottarens placering i sin åldersgrupp (ringa in):
Indivuduella idrottare
1 - 3.

4 - 8.

9 - 16.

17 - 20.

21 ->

Lagidrottare
A = i landslaget

B = landslagsläger

C = i regionlag

D = regionlagsläger

E = en av föreningens bästa

F = föreningsspelare

OBS! Grenförbundet rangordnar de sökande på en skild lista!

Datum:_______________ _____ /_____2020

Datum:_______________ _____ /_____2020

_________________________________________ _________________________________________
Tränarens underskrift
Underskrift av utlåtandegivaren
(ifall någon annan än tränaren)

