
Personal
Andreas af Kleen, steg 3-tränare
Andreas har de senaste sex åren arbetat 
med talangutveckling på RIG-programmet 
i Mark. Han har tidigare varit assisterande 
tränare i SBL Dam och i Ungdomslandslagen. 
Andreas har även en examen från Bosön 
Idrottsfolkhögskola. 

Pascal Leras, steg 4-tränare
Pascal har mångårig erfarenhet från elit-
basket i Grekland. Under tjugo års tid har 
han arbetat på både herr- och damsidan. I 
Sverige har han coachat Visby Ladies i Ligan 
och Norrort i div 1. Pascal är idag verksam 
som headcoach i Marks ligalag i SBL.

Christoffer Sjödahl, sjukgymnast
Christoffer är NIU:s sjukgymnast. Han finns 
tillgänglig på skolan under en morgon-
träning per vecka och därutöver har han  
sin klinik i Kinna. Christoffer avgör om  
spelarna är tillgängliga för spel. 

Gytis Gelgota, fysansvarig
För styrketräningen ansvarar Gytis som är 
NIU:s fystränare. Hans ansvarsområde är att 
se till varje individs fysiska utveckling.

Har du frågor?
Kontakta Mikael Andersson , 

verksamhetsansvarig NIU Mark: 
Tel: 0320-21 73 49  

E-post: mikael.andersson2@mark.se

MARKS GYMNASIESKOLA   
Kunskapens Hus, Skene 

idrottsgymnasiet@mark.se  
mark.se/niu

NIU MARK
BASKETGYMNASIUM
Nationell idrottsutbildning  
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Vill du bli basketspelare  
på elitnivå?
Drömmer du om att få spela i basketligan, 
landslaget, college eller kanske NBA? På NIU 
Mark kan du göra din dröm till verklighet!  

På Marks Gymnasieskola finns ett av Sveriges 
äldsta basketgymnasium. Tack vare kvalitén 
på skolans basketutbildning har dessutom 
Svenska Basketbollförbundet förlagt riks-
idrottsgymnasium (RIG) på skolan.

NIU är en nationell idrottsutbildning för dig 
som vill spela basket på elitnivå nationellt. 
Vi har länge erbjudit en miljö där dröm kan 
bli verklighet och utbildningen har genom 
åren möjliggjort för en mängd ungdomar att 
nå ligan och landslagen. Ett exempel är Jonas 
Jerebko som fick sin basketfostran i Marbo 
Basket och på Marks Gymnasieskola.

Träningsupplägg
Det är ingen hemlighet att vägen till framgång  
är hårt arbete genom träning. Skolan står för 
fyra pass i veckan (tre på morgonen och ett på 
eftermiddagen) och innehåller både basket och 
fysträning. På kvällstid finns det möjlighet att  
träna med samverkansklubben Marbo basket.
NIU:s personal kommunicerar kontinuerligt med 
tränarna i föreningen för att kunna an passa  
träningen på bästa sätt för eleverna. 

Våra träningar bedrivs bland annat i Arena-
hallen (fullmått) och Kinnahallen som är  
godkänd för ligaspel.

Matchning och speltid
Tjejer på NIU har möjlighet till spel i Svenska 
Basketligan Dam, Division 2 eller ungdomsserier 
genom Marbo Basket. Killarna har möjlighet till 
spel i Basketettan Södra eller ungdomsserier ge-
nom Marbo Basket. Det är tränare från klubben 
som avgör vilken nivå du spelar på. Du har också 
möjlighet att spela vidare i din hemmaklubb.

Boende och mat
Elever som kommer utifrån till Marks kommun  
får hjälp med att skaffa boende. I mån av plats 
finns rum att hyra på elevboendet. Några har 
föredragit att dela lägenhet eller ha eget boende 
och vi bistår med detta så gott vi kan. 
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