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Välkommen till NIU Ridsport på Stiernhööksgymnasiet, 
Rättvik 
Med detta brev vill vi välkomna dig som NIU-elev och ge dig lite särskild 
information.  

NIU-lektionerna börjar vecka 34 och innan dess ligger visst fokus på att lära känna 
dina nya klasskamrater och komma igång med programstudierna. Därför är det bra 
om du kan ha kvar din häst hemma första veckan. Dina NIU-pass sker måndagar 
em/kväll, tisdagar morgon/fm och torsdagar em/kväll. Ridning kommer att varvas 
med teoriundervisning. Varannan torsdag kommer ni att ha träning och tävlingslära 
med Maria Bergström som är idrottslärare. De undervisande lärarna nästkommande 
läsår är Nina Jansson, Erik Berggren och Anna Malmberg. Erik Berggren kommer 
att vara på skolan måndag-tisdag ojämna veckor, Nina och Anna finns på plats 
varje vecka. 

Måndag vecka 34 har vi första träffen som då sker avsutten. Vi träffas på plats och 
tid enligt schema. Då vill vi att du har med dig din tävlings- och träningsplanering 
för hösten 2022. Tisdag vecka 34 är det första uppsuttna passet där fokus ligger på 
att stämma av nuläget och utifrån detta göra en fortsatt planering. Innan höstlovet 
kommer vi att ha coachningssamtal. 

Din NIU-utbildning är en del av din gymnasieutbildning och den är baserad på 
betygsgrundande gymnasiekurser. I höst börjar du läsa Idrottsspecialisering 1 samt 
Träning- och tävlingslära 1. De första månaderna kommer vi att vara försiktiga med 
tekniska förändringar och ta hänsyn din eventuella tävlingssäsong.  

På Stiernhööksgymnasiets hemsida finns skolans hästpolicy. Var vänlig läs igenom 
den, skriv under och skicka den till skolan i medföljande kuvert. För dig som vill ha 
uppstallning, fyll i kontraktet (som också finns på Stiernhööksgymnasiets hemsida) 
och skicka in. 

Om du har några frågor angående NIU kontaktar du Nina Jansson på telefon  
072–2053674 eller via mail nina.jansson@rattvik.se. 

 

Ha en fortsatt fin sommar så ses vi i augusti! ���� 

Nina, Erik och Anna 
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