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ÖSTERSUNDS IDROTTSGYMNASIUM
Padelgymnasium & Lokal Idrottsutbildning (LIU)

Alla elever med idrottsliga ambitioner vill Östersunds Gymnasium ge chansen att 
fortsätta utvecklas inom sin idrott samtidigt som de får en förstklassig utbildning. 
Östersunds Idrottsgymnasium är en del av de utbildningar som finns i syftet att ta våra 
elevers drömmar och ambitioner till nästa nivå. Som elev på ÖG får man möjlighet att 
utöva sin idrott på skoltid under alla sina tre gymnasieår.

Alla våra talangfyllda elever som väljer denna idrottssatsning har också ett inplanerat träningsläger en gång 
under gymnasietiden med bland annat spännande föreläsningar och aktiviteter i gemensam anda. Eleven 
får också möjlighet att få ett stipendium om man har presterat bra både i skolan och i idrotten.

Vi ger tillbaka och bidrar till samhället via idrottsaktiva ungdomar.  Vi gör allt detta eftersom vi själva 
brinner för idrott och ungdomars utveckling. Vi är övertygade om att det förstärker idrottens roll som 
hälsofrämjande och ger positiva effekter på både studiemotivation, studiegång och betyg. Vi uppmuntrar 
också ett nära samarbete med lokala idrottsföreningar för att skapa en idrottsprofil på skolan som passar 
så många elever som möjligt.

En del av antagningskraven är att du har en aktiv idrottsförening och tränare som du kan koppla din 
idrottsprofil mot och som vi kan ha kontakt med.  Sökbara program är SA, EK, HU, NA, samt BF.          
Engelska 7 kan du som idrottselev läsa som utökad kurs.

SÖK TILL FÖLJANDE:
Padelgymnasium 
I samarbete med Östersunds 
padelcentrum. 

Kontakta Max Wennerklev för mer info: 
ostersundspadel@gmail.com

Idrottsgymnasium 
i din idrott
Idrotter som redan är i gång:

• Armbrytning
• Fitness
• Ishockey
• Ridsport
• Konståkning

Kontakta Christian Olsson för mer info:
it@ostgy.se

Besök vår hemsida eller ring för mer info.  
Varmt välkommen till en inspirerande utbildning på ÖG!

LIU


