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Elitidrottsintyg läsåret 2020/2021 

*Intyg för dig som är elitidrottsstudent och som vill kombinera elitidrott och utbildning vid 
Högskolan i Halmstad. Observera att du som är potentiell eller aktuell landslagsutövare 
(junior/senior) istället ska fylla i Riksidrottsförbundets blankett.

Sökandes personuppgifter 

Namn på sökande Personnummer 

Adress Postadress 

E-post Mobilnummer 

Utbildning vid HH (program/kurs) Starttermin 

Idrott Förening 

Idrottsliga meriter 

De personuppgifter som du lämnar i samband med ditt elitidrottsavtal behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Högskolan i Halmstad är 
personuppgiftsansvarig. För information om hur högskolan behandlar personuppgifter och var man kan vända sig om man vill utöva sina rättigheter, 
kontakta  dataskydd@hh-se..  

Jag samtycker till att Högskolan i Halmstad behandlar personuppgifter om mig i 
enlighet med det ovanstående. 

Ort & datum Signatur 

mailto:pulo@umu.se
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Föreningens intygande/godkännande: 

För- och efternamn på sökande elitidrottsstudent 

Förening Idrott 

Namn på uppgiftslämnare Titel inom förening 

Adress Postadress 

E-post Mobilnummer 

Härmed intygas att den sökande är en idrottare på elitnivå enligt 
Högskolan i Halmstad definition nedan*: 

• Idrotten ska med fördel ingå i någon av Riksidrottsförbundets nuvarande specialidrottsförbund.
• Elitidrottsstudent är den som är antagen till utbildning på Högskolan i Halmstad och bedriver elitidrott i sådan 

omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att hen ska kunna kombinera sin idrott med studier på högskolenivå
• Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag, eller bedöms ha potential att 

nå lägst motsvarande nivå
• Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det inom 

den idrotten finns minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller den högsta nationella serien/divisionen
• Tränare för individuell elitidrottare, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare och förbundsdomare

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras efter ansökan från studentent via DK-koordinatorna om 
en elitidrottsstudent under utbildningstiden av någon anledning degraderas från denna definition (t.ex. p.g.a. skada).  

Ort & datum Ansvarig uppgiftslämnare 
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