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Utbildningen är 
NIU-certifierad

”I Uppsala erbjuder vi massor av
högkvalitativa träningar och en
möjlighet att utvecklas, men det
viktigaste är att ha roligt!”
Gunilla Svärd,
årets tränare 2014
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2 st totalsegrar på
Oringen

1 JSM-guld
2 UEM-silver MTBO

VM Guld H50,
SM Brons

6 VM-medaljer,
varav 2 guld
2 EM-guld &

 29 SM-medaljer

3a 10Mila,
2a på VM i OL-skytte

5a på SM Ultra

Nära till högkvalitativa
kartor för teknisk 

utveckling!

Eleverna får möta 
Kontinental terräng i 

närområdet utöver vårt 
årliga utlandsläger!

Vi är ett av Sveriges
 främsta sprint-områden

 med mängder
av kvalitets-kartor!

Alla typer av
 terräng!

Tränare med meriter & utbildning!
Vi tränare är till för att du ska trivas och utvecklas
så mycket som möjligt. Vi jobbar gemensamt med
dig för att du ska nå dina egna uppsatta mål.
Alla tränare har stor erfarenhet från träning och 
elitsatsning, vi vet att vi erbjuder en av Sveriges
bästa orienteringsmiljöer. Ledarstabben bär på 
många meriter så som VM-guld, EM-guld & SM Guld.
Den kunskap som krävs för dessa meriter hoppas 
vi kunna förmedla till er elever så att ni når så högt
 som möjligt i er karriär.
 

Ett brett träningsutbud - välj det som passar dig!
Uppsala orienteringsgymnasium erbjuder 4-5 ledarledda
träningar varje vecka, på skoltid, året runt. Utöver dessa 
träningar så �nns det möjlighet att träna med de lokala 
klubbarna som tillsammans erbjuder 4-8 träningar per vecka
på kvällstid. 
Under vinterhalvåret har vi även träningar inomhus på 
IFU Arena, som är en av landets �naste friidrottsarenor! 

   

Skola & boende
nära tågstationen!

Nära till Arlanda
(20 min med tåg)

Högkvalitativ OL &
meriterade tränare!

Tränarna

Ella Sjöberg, elev

”Mina tre år på
Uppsala OLGY har
varit till stor hjälp
i min satsning mot
att bli världens bästa
orienterare”
Anton Forsberg, L-100 IF
F.d. elev och silvermedaljör
på junior-VM


