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Emelie Lundström, idrottslinjen för elitaktiva
Emelie pluggar första året på idrottslinjen för elitaktiva. Hon har utövat karate sen sex års ålder. Det
var hennes pappa, som även är hennes tränare, som fick in henne på karate. Hennes framtidsplan är
att fortsätta elitsatsa. Framöver är det VM som är aktuellt.
Varför har du valt att plugga på Bosön som elitaktiv?
- På Bosön IFHS finns möjligheten att kombinera mina studier med mitt elitidrottande, vilket jag
aldrig kunnat göra på en vanlig skola. Här har jag chansen att plugga upp mina behörigheter
samtidigt som jag kan fokusera på mitt idrottande.
Hur har du upplevt studierna på idrottslinjen som elitaktiv?
- Det fungerar jättebra! Vi har schemalagda idrottspass tre dagar i veckan på 1,5 timmar. Jag tycker
det fungerar bra att kombinera studierna med idrottandet. Det som har varit bäst är kunskapen jag
fått inom kurserna träningslära och kost.
Vad tycker du är det bästa med att studera på Bosön?
Det är just kombinationen av studier och idrottande. Det är väldigt bra med en närvarande lärare
som jag har, man har någon att vända sig till. På Bosön IFHS får man även anpassat schema som
elitaktiv.
Varför ska man söka till Bosön?
- Det är en riktigt bra skola och man får riktigt bra hjälp med sina behörighetsämnen och sitt
idrottande. Här blir inte idrottandet lidande, här får man stöd och mer anpassning.

Christian Björkgren, idrottslinjen för elitaktiva
Christian går första året på idrottslinjen för elitaktiva. Utöver sitt aktiva utövande och tävlande som
simmare tävlar han även inom havslivräddning och han säger själv att vatten är hans sanna element.
Varför valde du att gå idrottslinjen för elitaktiva?
- Som aktiv elitidrottare har jag alltid strävat efter höga mål och ständigt försökt kombinera mitt
idrottande med jobb och fritid. När jag såg Bosön IFHS tydliga budskap att kombinera idrott med
studier kunde jag satsa på Œmin idrott samtidigt som jag lär mig mycket om mitt eget idrottande och
närliggande ämnen.
Har du utvecklats i dina idrottsliga prestationer sedan du började?
- Bosön skapar möjligheter för utveckling. Det finns bra träningsmöjligheter och ett stort plus är
tillgången till sjukgymnaster och idrottslabb.
Vad är det bästa med att träna på Bosön IFHS?
- Den stora friheten jag får som elev att träna mycket och att jag har fri tillgång till
träningsanläggningarna gör att det är en härlig plats att träna på.

Magnus Eriksson, idrottens organisationsledarlinje
Magnus har arbetat som fotbollstränare på klubbnivå med vissa uppdrag åt Smålands FF, något han
strävar efter även i framtiden. Dessutom har han planer på att hålla utbildningar för framtida
fotbollstränare. I dag läser Magnus första året på idrottens organisationsledarlinje.
Varför valde du att gå idrottens organisationsledarlinje?
- Jag funderade först på idrottens tränarlinje, men kände att organisationsledarlinjen breddar mina
perspektiv och kunskaper. Det öppnar för fler jobbmjöligheter och heltidstjänster som tränare.

Vad är det bästa med att studera på Bosön Idrottsfolkhögskola?
- Platsen är fantastisk! Människorna gör att man får intressanta diskussioner och får ta del av olika
erfarenheter och sikter kring idrottande. Det leder till kreativitet i sättet att tänka och man kan ta
metoder från andra idrotter och tillämpa i sin egen.
Känner du att Bosön är en plats för utveckling?
- Bosön ger plats och frihet för eget ansvar och initiativ. Lärarna fungerar som mentorer utöver
arbetet som lärare, vilket gör att vi elever lär oss av varandra och vänder oss till lärarna vid frågor.

