
RIKSFRIIDROTTSGYMNASIET 
I SOLLENTUNA

Plugga och elitidrotta på 



Tre minnesvärda år med 
gemenskap, studier och 
träning.
Som elev på Riksfriidrottsgymnasiet i Sollentuna får du 
din gymnasieutbildning på en av Stockholms läns mest 
populära gymnasieskolor samtidigt som du kan elitsatsa 
på din idrott. Vi erbjuder en stimulerande miljö för att du 
ska kunna få ut så mycket som möjligt av både studier 
och idrott.  

Riksfriidrottsgymnasiet erbjuder två 
varianter av idrottsutbildningar:

• Riksidrottsgymnasium (RIG)
• Nationell idrottsutbildning (NIU)

Vi vänder oss till ungdomar från hela 
landet som satsar på friidrott. Våra 
idrottsutbildningar är öppna för fri-
idrottens alla grenar. 

Gymnasiestudier på 
Rudbeck
Rudbeck är en av Stockholms läns 
mest populära gymnasieskolor. På sko-
lan går ungefär 2200 elever. Som elev 

på Riksfriidrottsgymnasiet kommer du  
att integreras väl med övriga elever på 
skolan, då du läser alla teoretiska kurser 
tillsammans med andra elever inom 
ditt program. Du som går på Riksfri-
idrottsgymnasiet kan läsa på:

• Ekonomiprogrammet
• Humanistiska programmet 
• Naturvetenskapsprogrammet 
• Samhällsvetenskapsprogrammet
• Teknikprogrammet

Du läser 700 poäng specialidrott. Där 
ingår friidrottsträningen samt teori 
om bland annat anatomi, fysiologi och 
kost.

Sollentunavallen med sina blåskimrande 
löparbanor. I bakgrunden syns Sollentuna 
friidrottshall - en av Sveriges modernaste 
inomhushallar för friidrott. 



Elevstöd
Vi har många resurser som stöttar dig 
under din studietid. Förutom Riksfri-
idrottsgymnasiets egen personal finns 
det ett elevhälsoteam och medicinsk 
support. På Rudbeck finns också stu-
dievägledare, specialpedagoger och 
ämnesstöd. 
Elevhälsoteam/medicinskt team:

• Bengt-Olov Tengmark, läkare
• Amanda Ullén, skolläkare
• Tommy Eriksson, naprapat (SOK, 

Svenska Friidrottsförbundet)
• Åsa Westermark, sjukgymnast 

(Idrottskliniken Rehab i Solna)
• Tina Bengtsson, sjukgymnast 

(Idrottsmedicinska kliniken Bosön)
• Gunnel Ahrens, skolsköterska
• Camilla Ragnhult, kurator

Elevhem
När du går på Riksfriidrottsgymnasiet 
finns det möjligheter att bo på vårt 
elevhem. Vi har tillgång till 34 rum 

Genom åren har många elever på Riksfri-
idrottsgymnasiet visat på god utveckling 
och fina resultat. Emil Johansson (ovan) 
och Jesper Ahlin (nedan) är två av våra 
elever som har imponerat stort.

fördelade på tre våningsplan. På varje 
våning finns det kök, tvätt samt tre 
badrum med wc.



Vladimir Petrovic har bakgrund som 
friidrottare och är utbildad till idrotts-
lärare och elitidrottstränare vid Idrotts-
högskolan i Belgrad. Vladimir har goda 
kunskaper inom hopp, sprint/häck, 
kast och mångkamp. Han brinner för 
att ge ungdomarna rätt förutsättning-
ar för en långsiktigt elitidrottssatsning. 
Han har coachat aktiva i ungdoms-OS 
och andra stora internationella mäster-
skap. Vladimir är även ansvarig för en 
del av teorin på Riksfriidrottsgymnasiet  
samt har uppdrag för SOK.

Richard Edman har jobbat som trä-
nare på Riksfriidrottsgymnasiet sedan 
1999 och har hand om flera elever 
som har inriktning lång sprint/häck 
och medeldistans. Richard har lång 
erfarenhet som tränare och har haft 
många landslagsuppdrag som coach 
inom flera grengrupper.

Patrik Tjärdal är tränar- och lärarutbil-
dad på GIH. På Riksfriidrottsgymnasiet 
tränar han främst löpare som satsar 
på 1500 m och längre sträckor samt 
är teoriansvarig. Patrik har tränat flera 

Tränare på Riksfriidrottsgymnasiet

www.rudbeck.se

löpare från junioråldern till internatio-
nella seniormästerskap.

Urban Aruhn är verksamhetsansvarig
på Riksfriidrottsgymnasiet samt trä-
nare med inriktning på medel- och 
långdistans. Urban har genom åren 
fått fram ett antal löpare till internatio-
nella mästerskap både på junior- och 
seniorsidan.
   
Thomas Hirvonen 

Kasttränare som under 
de senaste åren fått fram 
ett antal bra kastare 
nationellt. Thomas har 
även haft internationella 
tränarframgångar på 
juniorsidan.

Har du frågor eller vill du veta mer om 
Riksfriidrottsgymnasiet? Välkommen att 
kontakta Ola Lagerström, rektor eller 
Urban Aruhn: 
ola.lagerström@rudbeck.se 
urban.aruhn@rudbeck.se


