Är du redo för nästa
steg i din
bordtennisutveckling?
Då är Filbornaskolan i
Helsingborg platsen
för dig!

"Filbornaskolan är
skolan som ger dig
förutsättningar för
att lyckas i din
idrott!"

På Filbornaskolan får du chansen att utveckla dig
själv som bordtennisspelare i en optimal miljö
tillsammans med andra idrottare.
Utbildningen är anpassad för att göra det möjligt
att prestera optimalt i din idrott i kombination
med skolarbetet.
Man ingår automatiskt i BTK Rekords
träningsgrupp där Pingisligaspelarna ingår vilket
ger fantastiska sparringmöjligheter.
En bra träningsgrupp kompletteras med ett av
Sveriges bästa tränarteam med Anders Karlsson i
spetsen för gymnasieträningen. Övriga tränare
som man får hjälp av är bl.a. den danska
förbundskaptenen Linus Mernsten, vår kinesiska
coach Yao Chengren och spelande tränaren Arvid
Sunesson.
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"Filborna är det perfekta
valet för dig som vill
elitsatsa på din
bordtennis. Tack vare
idrottsinriktningen har
lärarna perfekt förståelse
för din satsning och kan
anpassa skolgången efter
det!"

"Filborna ger dig
förutsättningarna
och möjligheterna.
Resten, det är upp
till dig!"
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Utbildningen är upplagd över 4 år, detta för att din
elitsatsning inte ska gå ut över dina skolresultat.
Under gymnasietiden får man också teoretisk
utbildning i tränings- och näringslära, dessutom
fysisk träning under ledning av en av Sveriges
bästa fystränare, fd. olympiern i tyngdlyftning
Anders Lindsjö.
Alla elever som väljer att gå på NIU har
programmen: barn och fritid, ekonomi, handels,
naturvetenskapliga samt samhällsvetenskap att
välja på. Läs mer om det på skolans hemsida
www.helsingborg.se/filbornaskolan och klicka
vidare till "Program".
Har du fler frågor kring skolan, boendemöjligheter
eller pingis så tveka inte utan hör av dig till något
av följande.
Mail: Btk.Rekord@telia.com
Telefonnummer till kansliet: 042-14 87 18
Anders Karlsson: 070-362 51 91
Lennart Eklund (rektor): 042-10 24 03

Nuvarande elever
Malte Möregårdh
Sebastian Nilsson
Timmie Wallin

Emad Velayati
Filip Karlsson
Dorentina Shabani

Examinerade elever
(ett urval)

Anders Holm
John Wall
Kajsa Andersson
Kristian Karlsson
Viktor Görman

Frida Johansson
Henrik Johansson
Elin Helgesson
Arvid Sunesson
Anna Benson

Besök oss gärna på
www.btkrekord.se

