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1. Bakgrund

SBBF bedriver idag RIG-verksamhet i Jönköpings och Luleå kommuner. SBBF har beslutat att tidigt
påbörja ett arbete i syfte att höja ambitionsnivån inför kommande perioder.
Ett första steg i det arbetet är att formulera en kravspecifikation för ett basketboll-RIG. I ett andra
steg ska diskussioner föras med alla intresserade kommuner om ett eventuellt samarbete kring RIGverksamheten från och med hösten 2014. Därefter beslutas om vilken/vilka orter som bör tilldelas
basketboll-RIG. Det är alltså fråga om att göra en nystart och att öka ambitionsnivån jämfört med
dagens RIG. Förändringarna gäller såväl rekrytering av elever/spelare som verksamhetens kvalitet.

2. Allmänt

Benämningen RIG betecknar att det är ett idrottsgymnasium med riksintag och att eleverna är på en
nationell hög idrottslig nivå med målsättningen att bli elitidrottare på internationell nivå. Riksintag
innebär att det finns sökande från hela eller stora delar av landet.
RIG är en strategisk utvecklingsmiljö med syfte att samla talanger med särskilda krav på gemensam
träning. RIG ska erbjuda stöd till talanger med de bästa förutsättningarna att som senior nå
internationell elit och för dem skapa goda möjligheter att kombinera elitidrott och utbildning genom
ett individanpassat, flexibelt och kompetent stöd i en kvalitetssäkrad studie- och elitidrottsmiljö. Detta
innebär att utbildningen ska ge eleven optimala förutsättningar att utveckla sin talang mot
internationell elit inom basketboll.
På RIG skall i första hand beredas plats för elever med topptalang (elever som är på en idrottslig
nivå likvärdig ungdomslandslagsspelare) och som vill satsa på gymnasiala studier, vilket förutsätter
att eleven har betyg och social mognad nog för att kunna studera på annan ort.
RIG skall erbjuda eleverna de bästa förutsättningarna för ett gott studieresultat samt personlig
utveckling. RIG skall vara en unik utvecklingsmiljö med en verksamhet av högsta kvalité både i det
interna men också i det externa arbetet.
Kommunen svarar för att den av Statens skolverk fastställda kursplanen för ämnet specialidrott följs
och genomförs. Därutöver skall Kommunen i samråd med SBBF utforma en lokal kursplan utifrån
lokala förutsättningar och schemalägga disponibla timmar för specialidrott med optimalt
träningsupplägg. Specialidrott anordnas inom ramen för individuellt val, programfördjupning och
utökat program. Ämnet specialidrott innehåller såväl teoretisk undervisning som praktisk
färdighetsutveckling på schemalagd tid varje vecka under hela läsåret.
Eleverna ska ges möjlighet att studera 700 poäng specialidrott utifrån ämnets syfte. 400 poäng ska
ligga inom ramen för ett nationellt program och 300 poäng som utökad studiekurs.
Verksamheten kvalitetssäkras enligt Riksidrottsförbundets (RF) modell, auktoriserad av
specialidrottsförbundet och utgår från SBBF:s framtagna elitplan.
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3. Kravspecifikation

Allmänt åtagande
Varje RIG ska ha en ideell basketbollförening för att kunna delta i lokalt, nationellt eller
internationellt seriespel. RIG:ets förening ska vara en fristående förening, dvs kan inte ha
farmarklubbsavtal eller andra typer av samarbeten med andra föreningar utan SBBF:s
medgivande.

3.1 Kommunbudget RIG
Senast den 15 september varje år ska Kommunen till RF skriftligen avge en fullständig
ekonomisk redovisning av hur bidraget från RF använts det senaste läsåret, av eventuella tillskott
från SBBF samt av Kommunens egenfinansiering till sin RIG-verksamhet. Av redovisningen ska
också framgå hur RF-bidraget fördelats mellan angivna yrkeskompetenser och godtagna
ändamål.
Bidraget från RF till Kommunen är uteslutande avsett för kostnader utanför schemaplanerad tid i
anslutning till RIG för att säkerställa hög kvalitet och kvantitet på tränarresurser och likställda
yrkeskompetenser inom t ex idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottsmedicin. Även kostnader
för nämndas fortbildning (kurser och konferenser) får bekostas med bidraget.

3.2 Förankring
Kommunen ska förankra kunskapen och innebörden av RIG-samarbetet inom kommunens
berörda förvaltningar.

3.3 Verksamhetsplan
En verksamhetsplan ska finnas vid varje RIG, en elevenkät ska genomföras årligen och en
verksamhetsbeskrivning ska sammanställas för varje dimensioneringsperiod.

3.4 Deltagande
Kommun/skola/tränare ska delta vid möten, konferenser, seminarium och kvalitetsarbeten
kallade av RF/SBBF. Exempel på kostnader för kommunen är bl.a. en årlig träff på Bosön,
kvalitetsarbeten, utbildningar anordnade av RF, RIG-RIG möte etc.

3.5 Elevens karriärövergång
RIG ska ta ansvar för att underlätta RIG-elevernas karriärövergång till postgymnasiala studier
eller arbetsmarknaden i kombination med en fortsatt elitidrottssatsning.

3.6 Antagningsprocessen
RIG ska använda en av SBBF framtagen antagningsprocess.
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Tränings- och tävlingsförutsättningar
3.7 Internationell nivå
Tränings- och tävlingsmatcher ska förekomma på internationell nivå och i samråd med SBBF
väljs nivån för spelet.
Målet är att nå upp till ca 15 internationella matcher/läsår.

3.8 Utvecklingsplan
Varje RIG-elev ska ha en individuell idrottslig utvecklingsplan.
3.9 Anläggningen
Ändamålsenliga teori - och träningslokaler för basketträning, styrketräning, - tävling, - tester samt
annan kompletterande verksamhet ska finnas.
Träningsanläggningen ska i möjligaste mån ligga i direkt anslutning till skolan och eleverna ska
ha tillgång till en träningshall där parkettgolv och 8 stycken korgar är att föredra. Det är en fördel
om två hallar finns för att optimalt kunna styra träningstiderna.
Det är önskvärt med tillgång till simhall, motionsspår, idrottsplan med löparbanor etc. för träning
och rehabilitering.
3.10 Utrustning och hjälpmedel
En god standard ska hållas, erforderlig utrustning tillhandahållas och hjälpmedel för såväl den
teoretiska som den praktiska utbildningen ska finnas.
3.11 Samarbete
Samarbete ska finnas med ett kompetensutvecklingscentrum som kan vara ett eller flera centra
där elever och instruktörer kan erhålla eventuella tester, föreläsningar, kurser och
forskningsresultat.
3.12 Daglig träning
Daglig träning på skoltid ska genomföras inom ramen för RIG:ens organisation och verksamhet.
Den internationella kravprofilen och omvärldsanalysen visar att en RIG-elev ska ligga på en
träningsdos om ca 20 timmar i veckan. Det innebär att en elev vid våra RIG ska ges möjlighet till
minst två träningspass/dag och att detta regleras i elevens schema med möjlighet till
återhämtning mellan träningspassen. Det är viktigt att intensitetsnivån på träningen styrs efter
elevens egna förutsättningar.
3.13 Helger och skollov
Träningslokaler under helger och skollov ska tillhandahållas.
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3.14 Fjärde år
Ansvar ska tas för att ge möjlighet till ett ”fjärde år” för de elever som väljer en elitsatsning på
detta sätt.
3.15 Uppföljningssamtal
Tränarna ska genomföra kontinuerliga uppföljningssamtal med eleverna avseende
basketutvecklingen.
3.16 Träningsläger
Ett årligt träningsläger på 3-5 dagar ska arrangeras i samarbete med SBBF för U 15 landslagen.

3.17 Spel i seriesystem
Spel ska möjliggöras i näst högsta förbundsserie för vardera ett damlag och herrlag.

3.18 Tävlingsbestämmelser
SBBF:s tävlingsbestämmelser ska följas.

3.19 Ansvar kostnader
Kostnader inom ramen för basketgymnasiets tävlingsverksamhet ska RIG:et svara för.

3.20 Tider och kvalitet
Arbetstid, övertid och kompensationsersättning för tränare ska hanteras så att tränings – och
tävlingsverksamheten innehar högsta kvalitet.

Skolmiljö
3.21 Anpassad studiegång
Eleven ska ges möjlighet till en individanpassad, flexibel och idrottsanpassad studiegång som ger
möjlighet för eleven att fullfölja sin gymnasieutbildning.
3.22 Elevenkät
Varje elev ska genomföra RF:s elevenkät.
3.23 Ansöka medel
Vid behov ska ansökas om medel för elever som behöver förlängd studietid (ett fjärde år).
3.24 Extra undervisning
Elev som på grund av tävling och träning kommit efter i sina studier ska ges extra undervisning
eller annat stöd.
3.25 Studievägledning
Tidig möjlighet till studievägledning för elevens framtid ska säkerställas.
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Vardagslivet/rutiner
3.26 Boende
Elev ska kunna bo med inackorderingsstöd på orten och erbjudas lämpligt boende till låg kostnad
samt tillsyn och stöd.
3.27 Stödperson
En stödperson för elevernas boende ska finnas.
3.28 Trivsel
Förutsättningar ska skapas för en aktiv fritid i syfte att höja trivsel och samhörighet.
3.29 Kost
Förstärkt mat till låg kostnad (frukost, middag) under dagen, utöver ordinarie skollunch och
mellanmål bör erbjudas.
3.30 Se basket
Möjlighet för elev att utan kostnad se liga- och internationell basket på TV eller live ska finnas.

3.31 Hemresor
Om möjligt ska fria hemresor ett par gånger under ett läsår ombesörjas.

Tränare/instruktörer
3.32 Tillsättning
Ledar- och tränartjänsterna ska tillsättas efter samråd och med godkännande av SBBF:s
ansvarige för att säkerställa kravet på erforderliga kompetenser.
3.33 Kunskap om avtal
Tränarna ska ges kunskap om avtalets innebörd.

3.34 Antal anställda
Kommunen ska tillse att det finns fyra heltidsanställda specialidrottstränare, av bägge könen
(minst en varje kön per RIG och ort).
En av dessa ska tillika vara verksamhetsansvarig.
Baskettränarna ska ha gedigen och dokumenterad erfarenhet av att ta fram internationellt
gångbara spelare.

3.35 Kontaktpersoner
Rektor och verksamhetsansvarig är kontaktpersoner gentemot SBBF.
3.36 Utbildningsnivå
Vid RIG ska finnas anställda tränare med hög kvalitet.
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1

Allmän utbildning : Akademisk utbildning i form av idrotts-/specialidrottslärarutbildning eller ett
akademiskt tränarprogram på fil.kand. nivå eller motsvarande (180 högskolepoäng). Saknar en
idag anställd tränare på RIG grundläggande akademisk lärar- eller tränarexamen krävs
fortbildning inom tränarområdet på akademisk högskolenivå omfattande minst 60
högskolepoäng.
Specifik utbildning: Tränare på ett RIG ska ha genomgått SBBF:s steg 4 eller motsvarande
utbildning validerad av SBBF.
3.37 Utvecklingsplan
RIG-tränare ska erhålla en personlig kompetensutvecklingsplan.
3.38 Fortbildning
Ansvariga tränare ska få möjlighet till adekvat fortbildning i ämnet specialidrott basketboll t.ex.
FECC (FIBA Europas Coachutbildning).
3.39 Inget löneavdrag
Tränare ska inte få löneavdrag vid fortbildning.
3.40 Garantering av utbildningsnivå
Vid längre tids (två veckor) frånvaro (oavsett orsak) för tränare, ska eleven garanteras samma
utbildningsnivå på basketundervisningen som tidigare.
3.41 Betygsättning
Tränare ska ges utbildning i betygssättning och uppföljningssamtal.
3.42 Arbetsvillkor
Tränarens arbetsvillkor som innefattar löner mm regleras i särskilt anställningsavtal. Innehållet i
avtalet ska delges SBBF:s ansvarige.
3.43 Tränarenkät
Tränare ska genomföra RF:s tränarenkät.
3.44 Spelarutvecklingsplanen
Tränarna ska använda SBBF:s spelarutvecklingsplan.
3.45 Använda tränare för aktiviteter
SBBF har rätt att använda tränare 5dgr/år vid av SBBF arrangerade kurser, seminarier, läger
och liknande inom ramen för ordinarie anställning.
3.46 Landslagsverksamhet
SBBF kan efter samverkan med rektor använda lärare från RIG som resurs för
landslagsverksamhet. Detta bl.a. för att säkerställa att den internationella nivån överbryggas till
elev och tränare. Vid landslagsuppdrag utgår arvode och reseersättning enligt SBBF:s
bestämmelser.
1

Beroende av vilka krav som den nya lärarutbildningen kommer att ställa på anställda lärare i ämnet
specialidrott.
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3.47 Informationsansvar
RIG-tränare har ett informations- och samtalsansvar gentemot varje RIG-elevs hemmatränare
och föräldrar.

Support
3.48 Information före och under utbildning
Kommunen svarar för information till föräldrar och elever före och under utbildningen.
3.49 Introduktionsdag
Kommunen ska inbjuda nya elever och deras föräldrar till en introduktionsdag.
3.50 Stöd till elev
Vid behov ska elev ges kurativt stöd.
3.51 Specialistnätverk
Till RIG ska ett specialistnätverk kopplas med support inom idrottsmedicin, idrottspsykologi,
idrottsfysiologi och idrottsnutrition anpassat efter basketens karaktär.
3.52 Skolhälsovård
Ordinarie skolhälsovård ska vara tillgänglig för samtliga elever.
3.53 Tillgång till specialisthjälp
Elev ska ha tillgång till idrottsläkare och sjukgymnast/naprapat eller motsvarande.
3.54 Rehabiliteringsplan
Elev ska ha möjlighet att starta en rehabiliteringsplan inom 48 tim från skadetillfälle.
3.55 Läkarundersökning
Elev ska genomgå en läkarundersökning varje år.
3.56 Hjärtscreening
En hjärtscreening ska genomföras första året för varje elev.
3.57 Konditions och Styrketräning
Specialistkompetens avseende konditions- och styrketräning ska finnas kontinuerligt för eleven.
3.58 Fysprofil
Kommunen ansvarar för att ”Fysprofilen” genomförs och rapporteras in två gånger/läsår
(aug/feb). Skolan ska ha en certifierad testledare för genomförande av ”Fysprofilen”.
3.59 Redovisning av elevers namn
Senast den 15 september resp. 15 februari respektive läsår ska till SBBF:s ansvarige redovisas
RIG-elevernas namn och personnummer samt hemförening.
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3.60 Hemsida
En hemsida för rekrytering och information ska finnas. Den ska uppdateras löpande och minst en
gång/vecka.
3.61 Information på Svenska Basketbollförbundets hemsida
Kommunen ska informera SBBF:s kansli om den information som man vill ha utlagd på SBBF:s
hemsida.
3.62 Aktiv rekrytering
En aktiv rekrytering, dvs. en aktiv scouting och kontakt med talanger och deras föräldrar i hela
Sverige ska genomföras.
3.63 Rekryteringsplan
Det ska finnas en rekryteringsplan för att nå topptalangerna i svensk basket.

