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Kombination av studier vid jägmästarprogrammet i Umeå och elitidrott 
 
Beslut 
att fastställa policy för kombination av studier vid jägmästarprogrammet vid SLU i Umeå och 
elitidrott i enlighet med bilaga, samt 
att uppdra åt vice dekanus Ann Dolling att upprätta en överenskommelse med Umeå universitet 
(UmU) om samarbete inom ramen för UCIV, Umeå Centrum för Idrottsvetenskap) vid UmU. 
 
 
Redogörelse för ärendet 
UmU antog genom beslut av universitetets rektor 2007-01-30 en universitetsövergripande policy för 
kombinationen elitidrott och studier. Beslutet ger möjlighet för elitidrottande student vid UmU att få 
sina studier anpassade efter de förutsättningar man har som elitidrottare. En överenskommelse 
mellan varje elitidrottande student och UmU reglerar respektive parts åtaganden. 
 
Umeå Centrum för idrottsvetenskap, UCIV, inrättades hösten 2007 vid UmU. Alla studenter som 
läser idrottsrelaterad utbildning vid UmU organiseras inom UCIV. Detsamma gäller elitidrottande 
studenter vid samtliga utbildningar. UCIV har också avtal med Friidrottens prestationscenter i 
Umeå, Skidförbundets elitskidcentrum i Umeå och med Orienteringsförbundet. UCIV samordnar 
också idrottsrelaterade seminarier och andra arrangemang. 
 
S-fakulteten har, efter initiativ från UmU, fört diskussioner kring ett eventuellt samarbete inom 
ramen för UCIV (Umeå Centrum för idrottsvetenskap) vid UmU. Diskussioner om ett 
samarbetsavtal pågår för närvarande med företrädare för UCIV. 
 
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad, dekanus, i närvaro av vice dekanus A Dolling och 
fakultetsdirektör H Lindkvist, föredragande. 
 
 
 
Tomas Lundmark 
   Håkan Lindkvist 
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Policy för kombination av studier vid jägmästarprogrammet i Umeå och 
elitidrott 
 
 
Beslut 
att S-fakulteten i Umeå möjliggör kombinationen elitidrott och studier, 
 
att fakultet och institutioner ska skapa möjlighet för elitidrottare att bedriva studier, 
 
att fakulteten med individuell elitidrottare menar idrottare som tävlar lägst på nationell 
mästerskapsnivå och/eller i landslag, 
 
att fakulteten med lagelitidrottare menar aktiv i lag som spelar i någon av de två högsta nationella 
serierna, 
 
att fakulteten med elittränare menar tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för 
landslag samt förbundstränare, 
 
att det åligger den elitidrottande studenten att vid antagning kontakta fakultetens studievägledare, 
alt. programsvarige, för att diskutera studieupplägget. Vid detta tillfälle ska tränings-, match- samt 
reseprogram tillhandahållas, 
 
att fakulteten inte har något ansvar för den idrottsliga delen vad gäller tränarstöd o dyl. 
 
att den elitidrottande studenten ska underteckna en överenskommelse med fakulteten för att åtnjuta 
det särskilda stöd som erbjuds. Överenskommelsen ska tydliggöra fakultetens generella åtagande 
samt individens skyldigheter och rättigheter,  
 
att SLU tillhandahåller studievägledare och programstudierektor som stöd för elitidrottare, 
institutioner och lärare inom berörda kurser. 
 
 


