
   
 

   
 

Hej 

Du har på din gymnasieansökan på webben anmält intresse av att gå på Marks 

Gymnasieskolas Idrottsgymnasium (ID). 

För att gå vidare med din ansökan måste du nu fylla i medföljande ansökningshandlingar 

noggrant och skicka in den till Idrottsgymnasiet senast 2 februari. Kom ihåg att ansökan måste 

vara komplett ifylld annars kan det innebära att din ansökan inte kommer att behandlas. Är 

du inte längre intresserad av att läsa på Idrottsgymnasiet eller har fyllt i din intresseanmälan av 

misstag kan du bortse från detta brev. 

Ansökan skickas till: 

Att: Johan Westerberg 
Marks Gymnasieskola 
Kunskapens Hus  
511 80 Kinna 
 
 
Lycka till! 
 
 
 
 
 
 
Johan Westerberg 
Programansvarig Idrottsgymnasiet 

 
  



   
 

   
 

MARKS GYMNASIESKOLA 2015/2016 
 
Ansökan till NATIONELLT GODKÄND IDROTTSUTBILDNING BASKET vid Marks 
Gymnasieskola. 
 
Härmed anmäler jag mig som sökande till Idrottsgymnasiet med start höstterminen 2015. 
 
Namn:       

Adress:       

Post nr:  Postadress:     

Telefon:  /   

Skola:    Klass:   

Förening:    

 
Jag söker till följande program vid Marks Gymnasieskola: 
 
1:a hand:       

2:a hand:       

Betygspoäng efter höstterminen:    

 
Min nuvarande tränare: 

Namn:       

Adress:       

Post nr:  Postadress:     

Telefon:  /   

 

 



   
 

   
 

 

MERITFÖRTECKNING – IDROTTSBAKGRUND 

Beskriv på ett särskilt papper din idrottsverksamhet, som t.ex. hur länge du har hållit på, dina meriter 
inom basket, som tävlingsresultat, representation och uttagningar till olika lag, kurser/ledarutbildning, 
eventuella ledaruppgifter o.s.v. 

 
AMBITION – MÅLSÄTTNING 

Skriv också ned varför du vill gå på Idrottsgymnasiet NIU och vad du hoppas och tror att du kan få ut 
av studierna vid ett Idrottsgymnasium. 

 
HÄLSODEKLARATION 

Fyll noggrant i den bifogade Hälsodeklarationen och undertecka den. 
 
OBS! Ofullständig ansökan och utelämnade uppgifter kan innebära att din ansökan till 
Idrottsgymnasiet inte kommer att behandlas. 
Jag har tagit del av kursplan och kursinnehåll och jag är införstådd med att studierna vid 
Idrottsgymnasium kommer ställa krav på mig när det gäller träningsdisciplin, engagemang 
och seriös inställning till både min idrott och skolarbetet. 
 
Ort:   Datum:    
 
Underskrift:       
 

Detta ansökningsformulär skall du skicka in till Marks Gymnasieskola Kunskapens Hus Att: Johan 
Westerberg 511 80 Kinna . Märk brevet ”ansökan Idrottsgymnasiet”. OBS! ansökan måste vara skolan 
tillhanda senast 2 februari. 
 
Önskar du mer information om studierna kan du vända dig till Programansvarig för Idrottsgymnasiet 
Johan Westerberg, tel: 0320-217388, mail: Johan.Westerberg@mark.se , ansvarig tränare 
Basketgymnasiet Frank Alm 070-549 79 23, Frank.Alm@mark.se eller gå in på hemsidan 
www.marksgymnasieskola.se och läs mer. 
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