
                 

Kallelse till uttagning NIU handboll OBS! 11/1-18  

Hej! 

Vi tycker att det är kul att du ansökt till NIU handboll på Filbornaskolan. Nu när ansökningstiden 
har gått ut är det snart dags för uttagning och därför kommer här lite information om innehåll och 
upplägget av dagen (se program och tider nedan) 

Uttagningen kommer att genomföras på Filbornaskolan och i Filbornahallen. Vi samlas i 
huvudentrén på Filbornaskolan kl. 7.50. Under dagen kommer vi genomföra ett praktiskt bollpass, 
ett testpass samt ha individuella samtal med alla deltagare. Dessutom kommer vi vid behov att 
kontakta klubbtränare samt eventuellt mentor på din skola. Vi vill även att du tar med en kopia på 
dina skolbetyg från vårterminen i åk 8.  

Om du är skadad eller av annan anledning inte kan delta på de praktiska momenten så vill vi ändå 
att du kommer till uttagningen. Meddela senast den 8/1 om du inte kan delta på de praktiska passen 
eller om du har annat förhinder som gör att du ej kan komma på uttagningen. Annars ser vi fram 
emot att träffa dig på uttagningsdagen.   

Senast den 25 januari kommer du få ett besked från skolan om plats eller ej till NIU. Eventuellt 
kommer några också att få besked om att de fått en reservplats.  

Har du frågor kring uttagningen kontakta ansvarig lärare nedan. 

Joel Tulldahl 
Ansvarig lärare NIU handboll 
0703-367390 
joel.tulldahl@helsingborg.se 

Program för uttagningen den 11/1-18 
7.50 - Samling i huvudentrén på Filbornaskolan 
8.00-9.30 - Individuella samtal  
9.45-11.40 - Bollpass 
12.00-13.00 - Lunch 
13.15-14.30 - Testpass 
14.30 -15.00 - Avslutning 



Personliga förberedelser 
Av erfarenhet vet vi att detta kan vara ett tillfälle där man känner anspänning. Oftast är den 
anspänningen positiv, men man kan bli så nervös att man presterar sämre än normalt. Viktigt är att 
vara förberedd och våra lärare har rutin och kan” se igenom” de prestationer du utför under dagarna. 

Viktigt är att du 
• i god tid innan dagens aktiviteter ätit en ordentlig frukost 
• har med ombyte för ett praktiskt bollpass samt ett testpass 
• funderat över frågor du vill ställa 
• tar med dina betyg från vårterminen åk 8 

Välkommen 
Lennart Eklund 
Biträdande rektor 
0705-39 87 03    
lennart.eklund@helsingborg.se


