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Tack vare NIU kan Tilde Lindgren 
både plugga vidare och satsa på sin 
tävlingskarriär.

När Tilde Lindgren gick på högstadiet 
tyckte hon att det var tufft att både elit-
satsa på ponny i hoppning och att sköta 
skolan. Det blev sena kvällar i stallet, och 
sedan hade hon allt plugg efter det. Där-
för valde hon att gå samhällsprogrammet 
med Nationell idrottsutbildning, NIU. Nu 
går hon i trean och är nöjd med sitt val. 

Tilde Lindgren går i en vanlig samhälls-
klass, men i klassen finns det några NIU-
elever. En del av dem satsar på ridning, 
men de har även elitsatsande skidåkare 
i klassen. 

– Det är bra att ha andra som elitsatsar i 
klassen, vi har mycket gemensamt. Man 
blir peppad av att umgås med andra som 
satsar, oavsett vilken idrott det handlar 
om, säger hon. 

Ridundervisningen hålls på ridskolan, 
och skolan erbjuder skjuts mellan skolan 
och stallet. Tilde har sina båda ponnyer 
i ett stall som är granne med ridskolan, 
så det är lätt för henne att sköta dem och 
vara med på träningarna. De flesta av 
hennes klasskamrater har sina hästar på 
ridskolan. Normalt har de tre träningar i 
veckan, med både hoppning och mark-
arbete. De har en hemmatränare, men då 
och då kommer gästtränare till skolan. De 
har även haft läger med mer koncentrerad 
träning. 

– En fördel med att ha träningarna på 
ridskolan är att vi kan få låna en häst där 
om vi av något skäl inte kan rida egen 
häst, till exempel för att den är skadad. 

Tilde Lindgren är från Lycksele, men sko-
lan ligger i Vännäs, tio mil bort. Det inne-
bär att hon bor i en lägenhet nära skolan 
eftersom pendlingsavståndet är för stort. 

– Om det var tufft att flytta hemifrån 
med två hästar som sextonåring? Det kan-
ske det var, men jag är hästtjej. Vi klarar 
det mesta, säger Tilde Lindgren.
Kajsa Ekedahl

Därför valde Tilde NIU

Tilde Lindgren.

Fotnot: De olika 
skolorna kan skilja 
sig åt med specifika 
utbud av kurser och 
inriktining.

Inriktning Nationell idrotts
utbildning, NIU

Får jag yrkes
examen? 

Kan jag plugga 
vidare?

Kommentar

Ja, som hästskötare 
om du väljer natur-
bruksprogrammet.

Ja, möjlighet att läsa 
in  grundläggande 
högskolebehörighet 
eller särskild behörig-
het beroende på 
programmet.

NIU utgår från ett 
gymnasieprogram 
som kan vara 
naturbruk eller annat 
program. 
Möjliggör idrotts-
satsning på elitnivå. 
I övrigt samma möj-
ligheter att läsa vi-
dare som från vanligt 
gymnasieprogram.

Naturbrukspro
grammet, djur/
lantbruk

Naturbrukspro
grammet, djur/
lantbruk

Yrkesutgång: Häst-
skötare och särskild 
behörighet för 
naturvetenskapliga 
eller samhällsveten-
skapliga studier.

Yrkesutgång: 
Hästskötare.

Yrkesutgång: 
Djurvårdare.

Ja, som hästskötare. Ja, som hästskötare. Ja, som hästskötare 
eller djurvårdare.

Ja, möjlighet att läsa 
vidare på högskola. 

Ja, möjlighet att läsa 
in  grundläggande 
högskolebehörighet. 

Ja, möjlighet att läsa 
in  grundläggande 
högskolebehörighet. 

Möjlighet att läsa 
vidare till exempelvis 
veterinär om du väl-
jer naturvetenskaplig 
inriktning. Du kan 
även välja kurser som 
ger samhällsveten-
skaplig behörighet. 
Yrken som hippolog 
och agronom kräver 
särskild behörighet.

Inriktingen är yrkes-
förberedande. Du 
kan välja kurser som 
individuella val för 
att få grundläggande 
högskolebehörighet.

Du kan exempelvis 
vidareutbilda dig till 
djursjukskötare om 
du läser de kurser 
som krävs för sär-
skild behörighet.

Naturbrukspro
grammet, djur/
lantbruk

I detalj. Här är de vanligaste inriktningarna för hästintresserade
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