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Tävlingstekniker

Framtidens
tävlingstekniker

En del av Svalöfs gymnasium

Utbildningen är en tre-årig gymnasieutbildning och en del av Svalöfs gymnasium.
Verksamheten sker till största delen i egna
lokaler på motorbanan Ring Knutstorp.
Skolan erbjuder också internatboende
i härlig miljö.

Riksintag

Skolan har riksintag, vilket medför att
intresserade elever från hela Sverige är
välkomna att söka till vår utbildning.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Utbildningen innehåller minst 15 veckors
arbetsplatsförlagt lärande (APL). Du kan
göra din praktik i olika rally- och racingteam runtom i Sverige och i vissa fall
även övriga Europa.
Eller så väljer du att göra din praktik
inom den vanliga bilindustrin, till exempel
på din hemort.

Efter utbildningen

(IWHUDYVOXWDGXWELOGQLQJlUGXNYDOL¿FHUDG

för att få anställning som tävlingstekniker
i olika motorsportteam i Sverige eller
Europa.
Med den höga kompetens du erhåller
med denna utbildning kommer du också
NXQQDInDUEHWHVRPNYDOL¿FHUDGIRUGRQVmekaniker.
Utbildningen ger dig även möjlighet att
studera vidare på högskola eller universitet.

Snabbhet, effektivitet, planering och ansvar

Som tävlingstekniker krävs det snabbhet, effektivitet, planering
och ansvarskänsla. Du måste även ha en god kommunikationsförmåga för att kunna förstå förarens direktiv, för utförande av
de rätta ändringarna och inställningarna på bilen. Allt detta
tränas du på under din utbildning hos oss.

Samarbete

I utbildningen tränar du även förmågan att kunna samarbeta.
Detta är ett måste i ett professionellt motorsportteam.Vi arbetar
också en hel del med stresshantering och avslappning, så att
du är väl förberedd att göra ett gott arbete under pressade
förhållanden.

I utbildningen kommer du även få
kunskaper inom bl.a. detta:
Tävlingsfordonets uppbyggnad
Motorlära
Chassikomponenter
Mental träning
Fysisk träning
Dataloggning av tävlingsbil
Säkerhetssystem i motorsport
Elektronik

Tävlingsbilar

På skolan bygger vi ofta tävlingsbilar från grunden. Det kan vara säväl racingbilar
som rallybilar. Vi sköter också om och servar samt reparerar tävlingsbilar åt olika
team i Sverige. Utbildningen bedrivs i moderna och ändamålsenliga lokaler helt anSDVVDGHHIWHUPRWRUVSRUW3nVNRODQ¿QQVHUIDUQDOlUDUHLQRPEnGHUDOO\RFKUDFLQJ
WLOOGLQWMlQVW6NRODQVDPDUEHWDURFNVnPHGPnQJDYlONlQGDPRWRUVSRUWSUR¿OHUVRP
ibland kommer på besök för att berätta om sina erfarenheter.

Svetsning
Svarv och fräs
Väghållning
Byggnation av tävlingsbil
Transmission

Vill du veta mer?
Kontaktperson Motorsport
Lars Olsson
Tfn: +46 (0)721 787 223
E-post: larserik.olsson@svalof.se

Arbetslagsledare
Åsa Holmèn
Tfn: +46 (0)721 787 220
E-post: asa.holmen@svalof.se

Samarbetspartners för framtidens tävlingstekniker



