
 
 
SQUASHGYMNASIET I MALMÖ 
 
Hösten 2002 startade squashgymnasiet i Malmö. Verksamheten är ett sk RIG 
(Riksidrottsgymnasie) som beslutats av Riksidrottsförbundet. Fullt utbyggt omfattar det 12 
elevplatser fördelade på tre år. 
 
Huvudskolan är Malmö Latinskola som ligger mitt i centrum. Här kan du läsa bland annat 
Samhälls- och Naturvetenskapsprogrammet. Latinskolan erbjuder de bästa 
träningsförutsättningarna då skolan tar hänsyn till träningen i schemaläggningen, 
tillhandahåller mellanmål och ställer upp med mentorer för eleverna vid behov. Dessutom har 
eleverna eget skåp, tillgång till uppehållsrum och gym på skolan. På Latinskolan får eleverna 
också möjlighet att tenta av Idrott & Hälsa, vilket innebär mer tid för träning. Boende kommer 
att ordnas för de som inte är från Malmö eller kringliggande kommuner. 
 
Ansvarig för koordination och planering är Thomas Troedsson, Svenska Squashförbundet 
och huvudtränare är förbundstränaren John Milton. 
Tillgängliga finns också ett antal andra tränare inom olika specialområden, t ex fysträning 
och mental träning. Eleverna har även tillgång till ett team med specialister, bland annat 
sjukgymnast och dietist. Elever på squashgymnasiet kommer att delta i regelbundna 
träningsläger och tävlingar, både nationellt och internationellt till subventionerad kostnad. 
 
VEM KAN SÖKA? 
Du som är beredd att satsa seriöst på squash och ska börja gymnasiet. 
 
UTTAGNING 
Uttagningen av elever sker i samråd med förbundstränaren. Viktiga kriterier är: 
 

• SQUASH - resultat, ranking och en bedömning av varje enskild spelares talang 
 

• SKOLA - vid bedömning av två likvärda sökande jämförs betyg 
 
ANSÖKNING 
Ansökan skall vara inne senast den 1 februari årligen till: 
Svenska Squashförbundet, Bollspelsvägen 3, 216 25 Malmö.  
 
Squashförbundet meddelar vilka som är aktuella för squashgymnasiet senast den 31 mars. 
Antagningen till utbildningsprogram görs av skolan. För att kunna börja på squashgymnasiet 
måste du bli antagen på ditt utbildningsprogram.  
 
INFORMATION 
Kontakta Svenska Squashförbundet: 
 
tfn: 040-377 824 
mobil: 070-555 19 69 
e-post: tt@squash.se  
 
Information om Malmö Stad och dess idrottsgymnasier kan fås på http://www.malmo.se 



 

 
 

ANSÖKAN TILL SQUASHGYMNASIET I MALMÖ  
 
Namn: 
 

………………………………………………………………………… 

Adress: 
 

………………………………………………………………………… 

Postadress: 
 

………………………………………………………………………… 

Personnummer:  
 

………………………………………………………………………… 

Telefon bostad: 
 

………………………………………………………………………… 

E-postadress: 
 

………………………………………………………………………… 

Program 1:a hand: 
 

………………………………………………………………………… 

Program 2:a hand: 
 

………………………………………………………………………… 

Senaste medelbetyg:  
 

………………………………………………………………………… 

Förening: 
 

………………………………………………………………………… 

Tränare: 
 

………………………………………………………………………… 

Squashmeriter: 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 

 
 
Sökandes 
underskrift: 
 
 
Målsmans 
underskrift: 

 
 
 
………………………………………………………………………… 
 
 
………………………………………………………………………… 
 

 
 

Blanketten skickas till: 
 
 Svenska Squashförbundet 
 Bollspelsvägen 3  
 216 25 MALMÖ  
 

 


	Squashgymnasiet i Malmö
	UTTAGNING
	ANSÖKNING
	INFORMATION

	��
	Ansökan till Squashgymnasiet i Malmö


