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NIU grenspecifika certifieringskrav för volleyboll
Erfarenheterna från RIG kombinerat med vad som anses vara ett rimligt antal ur
undervisnings-, tränings- och tävlingsperspektiv i volleyboll har gett att SVBF ser minst 15
elever per kön som lämpligt antal vid varje skola.
Ett NIU ska ha ett bärande underlag i närregionen för att eleven ska kunna bo hemma. För 15
elevplatser ska där finnas minst 45 aktiva licenserade spelare av samma kön i samma
åldersspann (3-årsintervall). Med närregion avses samma kommun som skolan finns på.
NIU ska ha en tydlig koppling till en elitklubb i närregionen. Med elitklubb avses en klubb
med ett lag i elitserien eller undantagsvis i toppen på serien närmast under elitserien.
NIU-instruktör ska vara godkänd av RTC (Svenska Volleybollförbundets Riksträningscetrum).
Inom ramen för NIU-anställningen ska NIU-instruktör på NIUs bekostnad delta i:
- RTC-gemensam årlig läsårsupptakt (1 dag som ligger måndag i veckan innan skolstarten i
Falköping)
- Den landslags- och utbildningsverksamhet som erbjuds
- Aktuella RTC-läger
I tillägg till träningen på skoltid ska eleven ha möjlighet till träning i direkt anslutning till
skoldagen vid 2 tillfällen per vecka.
NIU-volleybollundervisningen ska följa volleybollgemensamma riktlinjer från RTC.
Fysträningen ska följa volleybollgemensamma riktlinjer från RTC.
Eleverna ska fystestas enligt vedertagen modell (så kallat VolleyTest), testresultaten redovisas
till RTC. Testerna sker i augusti/september, december, februari och april/maj varje år.
Eleven ska beredas möjlighet till regelbundet matchspel (oktober-april) på, en för eleven,
lämplig nivå.
Elever ska ges möjlighet att på NIUs bekostnad delta på aktuella RTC-läger.
Volleybollelevernas välbefinnande ska kvalitetssäkras genom att eleverna varje år svarar på
enkät som tillhandahålls av RTC. RTC samlar in, sammanställer, tolkar och redovisar svaren.
Vid ny certifiering ska en skola kunna visa på att platskvoten fyllts eller visa på en tydlig
utveckling som tyder på att platserna kommer att fyllas under den nya certifieringsperioden.
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