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Du vet vad din sport kräver och du vill fortsätta satsa på att nå toppen. 
Samtidigt vill du skaffa dig en utbildning. BTH idrottsakademi hjälper dig att 
kombinera din satsning på idrott med studier så att du kan nå dina mål. 

BTH IDROTTSAKADEMI 
ELITIDROTT OCH STUDIER

BTH idrottsakademi ger dig som  
elitidrottare alla verktyg att lyckas  
både med din idrottssatsning och 
dina studier. 

Martin Söderberg 
Elitidrottskoordinator BTH idrottsakademi

BTH idrottsakademi finns till för dig som 
är elitidrottare, för dig som har gått på 
idrottsgymnasium eller har andra idrottsmeriter 
och som vill kombinera din idrottssatsning med 
studier på högskola. 

ANPASSAD STUDIEGÅNG
Vi ger dig möjlighet till anpassad studiegång så 
att du kan optimera din träning. Du kan även få 
hjälp att flytta en tentamen eller en föreläsning. 
På så sätt kan du satsa helhjärtat på din idrott 
samtidigt som du har tryggheten i att du får en 
utbildning och en framtida yrkeskarriär. 

INSPIRERANDE TRÄNINGSMILJÖ
BTH idrottsakademi erbjuder moderna 
idrottslokaler, testanläggningar samt flera olika 
gym där du kommer bedriva din mycket av din 
träning. 
Förutom grenspecifika träningar tillsammans 
med professionella tränare arrangeras det 
gemensam träning för samtliga idrottare på 
BTH idrottsakademi. 

Utöver träningar genomför BTH 
idrottsakademi individuellt anpassade 
fysiologiska tester för alla idrottsstudenter. 
Vi arrangerar även externa föreläsningar 
inom olika idrottsrelaterade områden. 

Under din studietid kommer du som 
idrottsstudent BTH idrottsakademi få en 
nära kontakt med det regionala näringslivet 
vilket är värdefullt både under och efter din 
idrottskarriär. 

ELITVÄNLIGT LÄROSÄTE
BTH är ett så kallat elitidrottsvänligt lärosäte. 
Det betyder att vi erbjuder en god miljö 
för elitidrott och studier, och att vi följer 
Riksidrottsförbundets krav.



Ansökan till BTH idrottsakademi sker via formulär som finns på  

www.bthidrottsakademi.se
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Sista dag för ansökan till BTH idrottsakademi är runt 
mitten av april varje år. Du ansöker via formulär som 
finns på www.bthidrottsakademi.se
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