HAGA B A S KE T G YM N A S I U M , N OR R K ÖP IN G

HAGA BAS KE T GYM NAS IU M

Är du redo att
sikta högre?
Gymnasieåren är några av de viktigaste i livet. Det är nu du på
riktigt kan gå din egen väg och göra dina egna val. Kanske har
du hittat kärleken till idrott och basket och vill ta nästa steg
mot ett liv på elitnivå. Kanske letar du efter en bra skola som
kan ta till vara på dina talanger. Vi kan vara den skolan för dig!
Du som älskar att spela basket vet kanske redan vilka
möjligheter som finns i Norrköping. Med mästarlaget Dolphins
runt hörnet har vi på Haga BG allt som behövs för att hjälpa
dig utvecklas som spelare, som elev och som människa.
Träna under ledning av Dolphins elitcoach och ta chansen att
spela med de allra bästa. Du lär dig om kost, ledarskap och
träningslära och flera andra viktiga områden för att bli en
bättre basketspelare. Kombinerat med övriga kurser blir du väl
rustad för en karriär både i och utanför basketen.
Behöver du flytta till Norrköping är vårt elevhem en trygg och
enkel väg till ett välfungerande boende. Du bor nära skola och
träning och får extra stöd i övergången från att bo hemma.
Välkommen till Haga BG, för dig som brinner för basket. Har
du höga mål? Tillsammans kan vi sikta högre.
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HE LT ÄCKANDE UT BIL DNI N G

Haga BG är
gymnasiet för dig
Som elev på Haga BG kan du välja mellan utbildningarna
samhällsvetenskap, naturvetenskap, ledarskap och tvärvetenskap. Vilket
du än väljer har du en intressant och spännande tid framför dig då du
kommer att lära dig viktiga saker inför ditt framtida liv. Du kan känna
dig trygg i att våra lärare är engagerade och stödjer dig i din läroprocess.
Det är vår personal, det mysiga elevboendet och våra härliga lokaler som
tillsammans har gjort Hagagymnasiet till ett av Norrköpings populäraste.
Vi ger dig en heltäckande gymnasieutbildning. Samtidigt utvecklar vi
dig i din basket, här och nu. Förutom de ämnen som ingår i just ditt
program kommer du även läsa 400–500 gymnasiepoäng specialidrott.
I detta ingår både teori och praktik och en vanlig vecka har du ungefär
3,5 timmars basketträning på skoltid. Undervisningen följer Svenska
Basketbollförbundets studieplan och är utformad för att göra dig till en
bättre och mer allsidig basketspelare.
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”Jag skulle rekommendera att plugga på
Haga BG eftersom vi lär oss allt vi behöver
för att både träna och spela smart. Skolan
har en härlig stämning och man umgås
mycket med de andra programmen på
skolan. Jag tycker jättemycket om den
avslappnade Haga-andan vi har här.”
RAKEL GYRBERG, FÖRSTAÅRSELEV

”Haga BG har ett väldigt bra rykte. Jag
valde att gå här eftersom jag kände att jag
ville satsa på basketen och att coacherna
här är bäst. Det är ett bra ställe att
utvecklas på, både i basket och i skolan.
Jag gillar lärarna, det känns verkligen att
de går in för att vi ska lära oss.”
GUSTAV ERICSSON, ANDRAÅRSELEV
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E N HE L HE T S L ÖS NING

Gör mer av
din träning
Våra elever tränas av erfarna tränare med ena benet i dagens
elitbasket. Tack vare detta får du tillgång till aktuella kunskaper
och erfarenheter från människor som vet hur det är att vara
en del av Sveriges basketelit. Människor som kan hjälpa dig att
också nå dit och kanske längre än så.
Träningar sker på både skol- och kvällstid i Dolphins
toppmoderna hemmahall Stadium Arena. Här spelas
Sveriges bästa basket och vi hoppas att du och dina framtida
klasskamrater blir en del av det.
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”Det bästa med Haga BG är att vi har en
helhetslösning. Skola, träning, mat och
boende som fungerar för alla. Perfekt för
dig som vill ha en bra utbildning där skolan
tar till vara på dina basketambitioner.”
LARS JOHANSSON, TRÄNARE
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E N DAG

Omge dig med
människor som
förstår din passion

Övning ger färdighet och en vanlig dag på Basketgymnasiet får du både och.

För våra nyinflyttade är elevhemmet tryggt och härligt. Plugga, umgås eller bara var.
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Våra engagerade lärare är delaktiga och måna om att du ska lyckas med dina studier.

Skolans lokaler är luftigt öppna och här finns gott om utrymme för alla lägen.

Omges av nya vänner som delar din passion och ditt största intresse.
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DOL P HINS

Sikta mot
stjärnorna
Det är lätt att vara stolt över dem. Som flerfaldiga svenska
mästare hör både Dolphins damer och herrar till det absoluta
toppskiktet i svensk basket. Det är en riktig framgångssaga
och när det är dags för match kan vi intyga att hallen i Stadium
Arena kokar.
En sak som gör oss extra stolta över laget är hur de stöttar
våra unga talanger. Laget har en stor ungdomsverksamhet
och är till exempel med och arrangerar den skolbasket som
spelas i Norrköping. Som elev på Haga BG blir du själv en del
av klubben och får chansen att träna och spela med de bästa.
Tillsammans utvecklas vi och ser till att ta vara på din talang.
Kanske är det du som blir lagets nästa stjärnspelare?
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NÄRA T IL L AL LT

Underbara
Norrköping
I Norrköping har du alltid nära till affärer, roliga
evenemang och en levande stadskärna. Känner
du mer för att ta dig ett dopp är vattnet i Ågelsjön
inte långt borta. Eller varför inte göra en utflykt till
Folkparken eller Himmelstalundsfältet för en spontan
picnic eller lite brännboll? Alltihop inom gång- och
cykelavstånd. Du väljer själv och i Norrköping är
möjligheterna många. Får vi säga det själva har vi
dessutom en trygg och vacker stad med mycket
energi. Här kommer du trivas.
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DE T ÄR DAGS

Sök till
Haga BG
Tror du att Haga BG är skolan för dig? Du är alltid välkommen
att kontakta oss om du vill hälsa på eller bara ställa frågor. Du
är också välkommen på vår årliga Haga BG-helg då det finns
möjlighet att titta på skolan och elevboendet samt träffa elever,
lärare och tränare. Det går till och med bra att prova på att
träna med oss.

KURSER PÅ BASKETGYMNASIET
Gemensamma kurser (basket)		
Idrottsspecialisering 1-2
Tränings- och tävlingslära 1-2

400 p
200 p
200 p

Valbar kurs Idrottsledarskap eller 			
idrotsspecialisering 3 (utökad kurs)

100 p

Kurser inom programmet
TOTALT

2 100 p
2 500 / 2 600 p

Ansökan sker i två steg eftersom du både måste söka till Haga
BG och ett program. Först söker du till NIU basket.
Ansökningsblankett och mer information finns på vår
webbplats www.hagabg.blogspot.se
Ansökan skickas direkt till Hagagymnasiet och blanketten ska
vara inne senast 30 november.
Sedan måste du också söka vilket program du vill gå. Ansökan
görs via din kommuns gymnasieantagning.
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KONTAKTUPPGIFTER
Hagagymnasiet
Haga BG
Hagagatan 36
602 15 Norrköping
Telefon växel: 011-15 38 30
Telefon tränare: 072-709 77 32
Telefon lärare: 073- 020 25 54
Telefon ansvarig skolledare: 073-020 15 17
Webbplats: www.hagabg.blogspot.se
E-post: hagagymnasiet@edu.norrkoping.se

