Sport Campus Sweden – som college fast på hemmaplan.
För dig som studerar och
verkligen vill satsa på amerikansk fotboll…
Vill du anpassa din studiegång efter träningsläger och matcher och
inte tvärtom?
Hur viktigt tycker du det är att ha tillgång till ett medicinskt team
– när du behöver, med minimal väntetid?
Vill du kunna träna (fys/gym) där det passar dig?
Sport Campus Sweden är ett riktat stöd till dig som vill kombinera en
satsning på elitidrott med högskolestudier i Stockholmsregionen!
Vad är Sport Campus Sweden?
22 specialidrottsförbund, 4 högskolor, 7 kommuner och Stockholms Idrottsförbund samverkar inom
föreningen Sport Campus Sweden. SCS har byggt upp en stab med 35 personer som fungerar som en
stödorganisation där idrottarens behov är fokus. Det medicinska teamet (läkare, sjukgymnaster,
kiropraktorer etc) ser till att hålla dig ”hel” när du tränar som hårdast. 28 träningsanläggningar finns att
tillgå i Stockholmsområdet (2012) och nya avtal knyts varje år. Det betyder att du kan få in ditt fys pass i
anslutning till studier eller bostad. Är du verkligen seriös i din elitsatsning så är detta ditt logiska val!
En plats på SCS ”är värd” runt 60 000 kr/år.
”Det är fantastiska resurser som jag har fått tillgång till
genom SCS. Bland annat har jag fått en personlig
idrottsmedicinsk koordinator. Därigenom kan jag utan
problem få hjälp av kiropraktor eller naprapat om det
behövs. Jag har även tillgång till våra träningsansvariga för
hjälp med t.ex. fysiska utvärderingar, träningsupplägg och
lyftteknik. Sedan jag började jobba med alla dessa personer
har jag inte missat en enda match på grund av skada. Jag
har genom SCS också tillgång till väldigt många
träningsanläggningar runtom i Stockholm.
Ta chansen att uppleva en miljö som alla elitsatsande
idrottsmän förtjänar, men tyvärr inte alla får uppleva. Jag
kan utan tvekan säga att SCS har hjälpt mig med allt från
fysisk utveckling, skadeförebyggning och skadehantering till
mental rådgivning och en bättre personlig ekonomi.
Helhetshjälpen som du får med ditt idrottande är oslagbar.”

Daniel Nässelqvist, landslagman – med i SCS sedan 2010

Svenska Amerikansk Fotbollförbund
Smidesvägen 5, 171 41 Solna
08 ‐ 627 46 46

Bilden är tagen av Elisabeth Henriksson
Vem kan söka till Sport Campus Sweden/idrottsdelen?
För att bli antagen till Sport Campus Sweden gäller:
1. Du måste komma in på något av dina val till högskolan. Du kan öka dina möjligheter till att få en
studieplats genom att söka flera olika program och kurser. Till högskolan söker du – senast den 15 april och
15 oktober varje år!
2. Den idrottsliga delen av ansökan baseras på dina idrottsliga meriter. SCS idrottsliga råd behandlar din
skriftliga ansökan. Din idrottskontaktperson för din talan. För 2012 är det Andreas Ehrenreich, du når
honom på: andreas.ehrenreich@saff.se
SAFF´s idrottsliga krav är:
– Du ska ligga på seniorlandslagsnivå inom amerikansk fotboll och satsa på landslaget i framtiden.
– Du ska vara ett gott föredöme för din förening, landslaget och SAFF (du kommer representera idrotten
amerikansk fotboll tillsammans med nästan 80 elitidrottare från över 20 olika specialidrottsförbund)
Sökning till idrottscampus sker alltså i två separata steg:
1. Du måste söka till någon av SCS fyra anslutna högskolor
Innan du skickar in din ansökan måste (krav) du först kontakta SCS studievägledare på KTH, KI, GIH eller
SH. Dessa lärosäten är via avtal anslutna till SCS. SCS vill att du först tar ett samtal om dina planerade
studier samt om vad den högskola som du planerar att söka till erbjuder för möjligheter och begränsningar –
innan du söker. Vid ert samtal klargörs vad som är möjligt/mindre möjligt när det gäller att anpassa dina
studier efter din idrott (amerikansk fotboll utgör sällan något problem som det kan vara för t.ex. en golfare
eller tennisspelare som kan ha tävlingar och läger på andra sidan jordklotet mitt i terminen).
Sen skickar studievägledaren ett meddelande till SCS att detta är klart. Därefter kan du skicka dina
ansökningshandlingar.
Lärosäte
Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Kontaktperson
Patrick Hallqvist Tel: 070-618 00 67
E-post: patrickh@admin.kth.se

Karolinska Institutet (KI)

Birgitta Kallenberg Nilsson Tel: 08-524 86 52
E-post: birgitta.kallenberg.nilsson@ki.se

Stockholms universitet

Maria Helmfrid
E-post: maria.helmfrid@su.se

Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)

Liselott Sandahl
E-post: liselott.sandahl@gih.se

2. Du måste skicka in din ansökan till SCS
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Du kan antingen skicka ansökan per e-post eller skriva ut och posta ifylld ansökan till Willy Berggren på
Sport Campus Sweden. (Se nedan för kontaktuppgifter). Kopia på din ansökan skickas till SAFF
(Smidesvägen 5, 171 41 Solna – Andreas Ehrenreich alt andreas.ehrenreich@saff.se )
Ansökan för den idrottsliga delen skickar du i god tid senast den 15 april eller den 15 oktober!
Kontaktperson SCS
Willy Berggren (chef för SCS)
E-post:
willy.berggren@sportcampussweden.se
Mobil: 070 - 336 87 31

Postadress
Sport Campus Sweden
Munkforsplan 33, 3tr
123 47 Farsta
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