
 
 
 
   

 

 
 

 
 
 
 

NIU 
PÅ TIBBLE GYMNASIUM 

 

En fantastisk möjlighet att kombinera din 
tennis med studier på en hög akademisk nivå. 



 

Skolan 
Tibble gymnasium är en 
fristående gymnasieskola i 
Täby kommun, knappa två 
mil norr om Stockholm. På 
skolan går det idag cirka     
1 000 elever och det erbjuds 
både teoretiska och ett 
yrkesinriktat program. 
Detta innebär att du som 
elev har stora möjligheter 
att få dina intressen tillgodosedda. Skolan ligger precis intill Roslagsbanan 
vilket innebär att du kan färdas från centrala Stockholm till Tibble 
gymnasium på en kvart. 
 
Tack vare att det finns flera lärare i alla ämnen hålls kunskapsnivån hög 
och ämnesdiskussionerna blir livliga och utmanande. Samtidigt är skolan 
inte för stor, alla blir sedda. Flera kända namn har studerat på Tibble, 
däribland Jonas Gardell, Johan Rheborg och Michelle Coleman. 
 
NIU – Nationell idrottsutbildning 
Tibble har utbildat många atleter och att hantera idrottare är något man 
är mycket vana vid. Idrottsfaciliteterna är bland de absolut bästa i Sverige. 
Du som tennisspelare har, sedan hösten 2016, chansen att utöva din idrott 
under skoltid som en del i NIU-programmet (Nationell idrottsutbildning). 
Där erbjuds du maximala möjligheter att kombinera högkvalitativa studier 
med din tennis. Mer info om skolan och NIU hittar du på www.tibble.nu. 
 
 
”Lärarna, elevhälsan, syv och all övrig 
personal kommer att finnas för dig 
under dina tre år. De ger dig 
utrymme för både din personliga 
utveckling och för en riktigt god 
akademisk grund som skall hålla 
för dina framtida vägval.” 
 
– Liisa Gellerstedt, rektor på Tibble. 
 
 

http://www.tibble.nu/


 

 
Träningen 
Tennisträningen bedrivs i Näsbyparks Tennisklubb på morgontid tre 
dagar i veckan där varje träningspass är en och en halv timme långt. Fokus 
läggs på individuell planering, coachning och utveckling. Träningarna leds 
av NPTK:s tränare Stefan Åslin, Björn Sahlin och Andrej Tonejc. 
 

 
  
 
 
 
 
                           
 
 
 
Anette Munozova och 
Christoffer Solberg 
är två spelare som 
tidigare kombinerat 
skola och tennis på 
detta vis.                          
                                                   

 

 
Axel Fries, Pelle Strandberg, Simon Stenlund och Jonas Bergbom är 
exempel på några av alla de spelare som valt att studera och spela på 
college i USA efter sina respektive gymnasieår. 

 
 
”Tibble erbjuder en utmärkt 
kombination av goda studier och 
tennissatsning.” 
– Stefan Åslin, ansvarig tränare i NPTK. 
 
 

Utöver träningen arrangerar NPTK varje vår ett läger i Kroatien där alla 
gymnasiespelare får följa med. Resan blir en perfekt start på grussäsongen 
med drygt fyra timmar träning per dag under en veckas tid. Dessutom 
ingår en viss matchbevakning för spelarna. 



 

Jonathan Ivarsson  Filip Forsberg                              Saga Koch 

Gustav Hasslegren  Jonathan Ivarsson  Filip Forsberg 

         Jesper Carlsson Seger                       Mårten Schalin 

NIU-elever på Tibble 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenny Larsson                       Hampus Hägglund                 Wilmer Isaksson 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
           
 

Information om ansökan 
Du ansöker till NIU senast den 1/12 via det 
svenska tennisförbundet, därefter söker du 
till Tibble via det ordinarie gymnasievalet. 

 

Som tennisspelare kan du söka till: 
– Ekonomiprogrammet 
– Naturprogrammet 
– Samhällsprogrammet 
– IHL (Idrott hälsa ledarskap) 

Kontaktperson - Tibble: 
Göran Cumzelius 
goran.cumzelius@tibble.nu 
 
 
 

Kontaktperson - NPTK: 
Stefan Åslin 
stefan@nptk.se 


