Information om urval för utbildningsprogrammet Professionell
idrottskarriär och arbetsliv, 180 hp
Antagningen till Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp går genom två steg. Först
bedöms de sökandes behörighet (se separat information) och därefter sker ett urval för att
fördela platserna.

Urval
Till utbildningen tillämpas ett alternativt urval till en tredjedel av platserna. Det alternativa
urvalet baseras på idrottsmeriter, som ska kunna styrkas med dokumentation, och plan för
fortsatt idrottsutövande. Övriga platser fördelas jämnt mellan betyg och högskoleprov.

Idrottsmeriter
Det alternativa urvalet baseras på idrottsmeriter/plan för framtida professionell idrottskarriär.
För att kunna vara med i denna urvalsgrupp måste du skicka in ett personligt brev senast 15
april där dessa meriter/planer beskrivs. En rangordning av de sökande kommer att göras
avseende idrottslig nivå baserat på de personliga breven och grenspecifik idrottsexpertis
kommer i vissa fall att konsulteras. Det personliga brevet ska innehålla följande:
1. Tävlingsmeriter
Beskriv dina tävlingsmeriter som du relaterar till det professionella idrottsutövandet.
Det kan handla om placeringar, deltagande på tävlingar eller uttagningar till trupp/lag
som bedöms relevanta för din ansökan.
2. Träningserfarenhet
Beskriv hur din träning har sett ut under de senaste åren och hur det kopplas till
professionellt idrottsutövande. Beskriv hur du ser på begreppet träningskvalitet samt
hur du omsätter detta i praktik. Beskriv även ungefärligt antal träningstimmar per vecka
samt hur du fördelar dessa timmar mellan olika delar (t.ex. spel, teknik, styrka etc). I de
fall din träning skiljer sig åt mellan olika perioder under året, ska du visa hur dessa
perioder skiljer sig från varandra.
3. Övrig meritering
Här beskriver du annan meritering som du bedömer relevant för det professionella
idrottsutövandet. Det kan handla om ledaruppdrag, domar-/funktionärsuppdrag,
förtroendeuppdrag (t.ex. styrelse-/ kommittéarbete), idrottsinriktade utbildningar eller
liknande.
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4. Plan för framtida professionell karriär
Beskriv hur din plan ser ut för din fortsatta idrottssatsning, på både lång sikt och kort
sikt. Det ska tydligt framgå vilka mål du har samt hur du planerar att arbeta för att nå
dessa mål.
Det personliga brevet ska ha rubriken ”Idrottsmeriter” och din anmälan ska styrkas med kopior
på relevanta dokument som styrker dina åberopade meriter. Dessa ska intygas av tränare,
förenings-/förbundsrepresentant eller motsvarande tillsammans med kontaktuppgifter (mail och
telefon) till denna person. Dessutom måste ditt namn och personnummer finnas på varje
dokument. Ange även att ansökan rör ”Idrottsmeriter”. Det personliga brevet tillsammans med
dokumentationen ska vara Antagningsservice till handa senast 15 april.
OBS! Vill du göra en ansökan om idrottsmeriter och även vill ansöka om reell
kompetens p.g.a. du inte är behörig (se information om behörighet, sker dessa
ansökningar i två separata dokument.

Ansökan
Dokument som styrker ansökan om idrottsmeriter skickas till:
Antagningsservice
FE 20101
839 87 Östersund
Dokumenten kan även laddas upp digitalt
på https://www.antagning.se/sv/Hur-du-anmaler-dig-och-haller-koll/ladda-upp-ratt-papper/
Observera att ditt namn och personnummer måste stå på varje dokument. Ange dessutom att
det gäller ”idrottsmeriter”.

Kontakt
Linette Törnqvist, programansvarig
linette.tornqvist@hh.se

Annalena Stenljung, studievägledare
annalena.stenljung@hh.se /

035-16 72 82

035-16 71 96
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