
lite mindre, mycket bättre

Utveckla  
ditt skytte 
och få tid att  träna tillsammans 
med andra duktiga ungdomar!



PROGRAM
På Aleholm kan du antingen läsa 
ett yrkesprogram eller ett hög-
skoleförberedande program.

•  Industritekniska programmet

•  Restaurang- och livsmedelsprogrammet

•  Naturvetenskapsprogrammet

•  Vård- och omsorgsprogrammet

•  Samhällsvetenskapsprogrammet

•  Teknikprogrammet

•  Ekonomiprogrammet

Aleholm driver ett riks idrotts gymnasium 
för skytte med inriktning mot gevär och 
pistol. Skytteträningen genomförs på 
Sävsjö Skyttecenter inom ramen för kur-
serna idrottsledarskap, idrottsspecialice-
ring och tränings- och tävlingslära. 

Du har också möjlighet till ytterligare skytte-
träning på fritiden. Utöver detta erbjuder 
Skyttegymnasiet möjlighet till konditions- och 
styrketräning. Tränarna på skyttegymnasiet är 
välutbildade inom sina respektive discipliner. 

Sävsjö Skyttecenter är en av Europas största 
inomhushallar för skytte. 

FÖR GEVÄRSSKYTTE
•  15 banor korthåll 50m

•  80 luftbanor 10m, varav 40  
   med elektroniskt självmark- 
   erande system. 

FÖR PISTOL
•  Utomhusbana
•  15 banor 25/50m
•  80 luftbanor 10m, varav 
   40 med elektroniskt  
   självmarkerande system.

INTE BARA PRAKTIK
Undervisningen innebär 
inte bara träningspass 
utan även teori som inne-
fattas av idrottsutövandet, 
 exempelvis:
•  Träningslära
•  Idrottspsykologi
•  Studiebesök
•  Etik & moral
•  Näringslära
•  Ledarutbildning
•  Externa utbildningar
•  Externa föreläsningar

Med 
sikte på 
din framtid

        VILL DU VETA MER? Våra  
instruktörer

Paul Larm
Gevärinstruktör 

Tel: 0382-153 71  paul.larm@savsjo.se

Tränarutbildning: Föreningstränare, förbundstränare, 

rikstränare, ”Prestationsutveckling genom kommu-

nikation” steg 5 på Bosön, ”To think is to create” på 

Klemmer & Associates. Mrk1,2,3 (Mental Rådgivning-

kurs med Johan Plate). ISSF:s Coach C-licens och 

B-Kurs.  

Skyttemeriter: ansvarig för falling target landslaget 

mellan 2003-2010, internationell ledare sedan 2006.

jonas fyrpihl
Pistolinstruktör 

Tel: 0382-153 72 jonas.fyrpihl@savsjo.se

Tränarutbildning: Förbundsutbildning steg 3+, ISSF 

C-licens för tränare, ISSF B-licens för tränare

Mental rådivarutbildning steg 1-3, Idrottens elitträna-

rutbildning.

Skyttemeriter: Silver Europacup Grovpistol 2008

Guld Europacup Grovpistol 2009, Silver Europacup 

Standardpistol 2009, Brons Europacup Grovpistol 

2009, Guld Europacup Standardpistol 2013, Guld SM 

Grovpistol 2013, Guld SM Falling Target 2016,

Förbundskapten för pistol

Leif Steinar Rolland
Gevärinstruktör 

Tel 0721-42 13 23 

leif-steinar.rolland1@savsjo.se

Tränarutbildning: C-licens och B-licens ISSF, Tutor ISSF D-kurs, 

Tränare 2 gevär Norge, Tränare 2 pistol Norge, Domarkurs Norge

Skyttemeriter: Deltagit i tre OS (2 finaler), 2x världsrekord med/

final. Vinnare av världscupfinalen, flerfaldig medaljör World cup, 

flerfaldig medaljör i World Cup Final, Europamästare. 

Tränarmeriter: Norska landslagstränare, junior, senior och funk-

tionshindrade. Danska landslagstränare. Tränare/ledare Team Rio 

funktionshindrade Norge. Diverse tränaruppdrag i andra länder. 

Kontakta våra instruktörer nedan 
eller gå in på www.aleholm.se 



– Vi står alltid upp för varandra, på  
boendet, på skolan & på skyttet. 
/Moa och Marcus

– Vi får stöd och hjälp för att nå våra mål 
/Linnéa och Angelica

– We do what we love 
We love what we do!
/Angelica & Isabelle

Boende
Vi på Aleholm erbjuder ett student- 
boende som är beläget ca 200m från  
skolan och ca 400m från skyttecentret.

Här finns 42 elevrum fördelade på fyra vå-
ningsplan. På varje våning finns det fyra WC 
varav tre med dusch, ett kök och ett gemen-
samt uppehållsutrymme med TV. Tvättstugan 
är gemensam för alla elever. Lärare, elever 
tillsammans med husmor ser till att trivseln 
alltid är på topp. 

Kom och bli en av 
oss på Aleholm

På kvällarna kan vi baka, 
hitta på bus, spela kubb 
eller bara chilla i sofforna. 
Man får en härlig gemen-
skap och det är alltid 
något på gång.

/Hela gänget

Sagt av eleverna

Trygghet    Kunskap 
        Utveckling



FÖLJ VÅRA  

SKYTTEELEVER PÅ 

SKYTTEGYM.BLOGSPOT.SE

med guld i siktet!

Medaljer till våra skyttar vid Nordiska mästerskapen i Oslo

Snacka mindre och gör mer, och dessutom gör  det du snackar om!

Det är nödvändigt att slappna 

av i muskler men ett misstag 

om du gör det i hjärnan.

Trygghet    Kunskap 
        Utveckling

TRÄNA BÄST 
BLI BÄST

Enda gången SUCCÉ 

kommer före TRÄNING 

är i ordboken.

Trygghet    Kunskap 
        Utveckling

På Riksidrottsgymnasiet i  
Sävsjö lämnas inget åt slumpen.  
Vi tränar för att bli BÄST!



 

 

 
 

 

Jönköping

Växjö

Sävsjö

Stockholm

Göteborg

Malmö

Gävle

Sundsvall

Östersund

Umeå

Luleå

Gällivare

FÖLJ VÅRA  
SKYTTEELEVER

”Skyttegym Sävsjö”

och på vår blogg:
skyttegym.blogspot.se

Välkommen till Aleholmsskolan 
i Sävsjö. Centralt belägen mitt i 
Småland med optimala  
träningsmöjligheter i  
Norra Europas största och  
modernaste skyttecenter  
inomhus – Sävsjö  
Skyttecenter.

info@aleholm.savsjo.se   

www.aleholm.se

VÄLKOMMEN TILL 

SÄVSJÖ

MITT I SMÅLAND

HOS OSS GÅR 
ELEVER FRÅN 
ALLA DELAR 
AV SVERIGE

Besöksadress:  

Hjärtlandavägen 9, Sävsjö

Postadress:  

Sävsjö kommun, 576 80 Sävsjö

Tel. 0382-153 91   

Fax. 0382-155 80


