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Välkommen till Bluechip!
We make it possible!
Har du någonsin funderat på att åka till USA för att
idrotta och studera men tyckt att det verkar svårt
och krångligt att genomföra? Bluechip erbjuder
möjligheten för idrottare att kombinera studier och
idrott på college i USA.
Bluechip Athletics (etabl. 1991) är Nordens första
specialist på rådgivning för studenter som vill
förverkliga sina drömmar om att kombinera studier
med idrott i USA. Vi har genom åren hjälpt närmare
4000 idrottare till USA. 98% av dessa har erhållit
stipendium. Sedan 1991 har vi byggt upp ett nätverk
med tränare och universitet i hela USA, vilket har
resulterat i ett nära samarbete mellan Bluechip
tränare och universitetspersonal i USA.
Som specialister på universitetsstudier och
idrottsstipendier i USA hjälper Bluechip studenter
att hitta rätt i djungeln av skolor och utbildningar.
Bluechip erbjuder en helhetslösning med hela
ansökningsprocessen!

Bluechip är det företag i Norden som i dag kan
erbjuda de största chanserna till idrotts, akademiska
och internationella stipendier. Vår erfarenhet ger er
en trygghet i den service och kunskap vi erbjuder.
Att studera och idrotta i USA är definitivt en
spännande och upplevelserik erfarenhet.
Vi på Bluechip har själva studerat och idrottat på
amerikanska universitet eller college och erbjuder
därför inte bara personlig service utan även en
mängd ovärderliga tips och råd inför ditt stundande
äventyr. Vi finns där under hela processen; före,
under och efter ditt äventyr.
Vänta inte, kontakta oss på Bluechip! Kika gärna
in på vår hemsida, www.bluechip.nu för mer
information eller ring oss för att boka in en tid för
ett personligt möte. Vi ser fram emot att få hjälpa
dig på vägen mot ditt livs äventyr!

En fantastisk upplevelse med enastående möjligheter!
Att ta steget att åka till USA är ofta ett av de största många tar i sina liv. Det är en
enorm tanke till en början. Det långsiktiga värdet är ovärderligt!
Jag hade förmånen att själv få studera till idrottslärare i USA mellan 1983-1987 och
samtidigt få spela fotboll. Jag hävdar fortfarande att det var de bästa och roligaste
åren av mitt liv. En fantastisk upplevelse med så oerhört mycket givande erfarenheter. Jag utvecklades mycket av att få åka iväg hemifrån och få ta hand om mig
själv. Vännerna jag träffade har jag fortfarande kontakt med i dag.
Det bästa med mitt arbete idag är att se hur förväntansfulla studenterna är innan
de skall åka och hur lyckliga de är när dom kommer hem på ett lov eller är klara
med sina studier. Det är så givande med den dagliga kontakten och den relation
man bygger upp med studenter och föräldrar under själva processen. Ofta håller vi
kontakten långt efter det att studierna är klara.
Vi på Bluechip är stolta över att få arbeta med hela ansökningsprocessen; från att
lära känna dig och dina drömmar till att hjäpa dig att förverkliga dem.

Joakim Frisk, VD

Varför studera och idrotta i USA?
Som du säkert redan vet blir internationella kontakter allt viktigare i dagens kommunikativt krympande
värld. Du ger dig själv bättre förutsättningar att komma till din rätt i denna nya globala familj om du kompletterar den svenska skolan med utlandsstudier.
Visst vore det kul att lära känna andra kulturer där
människor inte alltid tänker likadant som du själv!
Studier i USA ger dig nya perspektiv och ökade valmöjligheter i arbetslivet eller vid fortsatta studier.
Med internationella erfarenheter ökar dina möjligheter och du förbereder dig inför framtida utmaningar i Sverige och utomlands. Att studera utomlands är
en investering i dig själv och din framtid. Du lär dig
språk och knyter kontakter för framtiden samtidigt
som du skaffar dig minnen för livet.
Bluechip arbetar endast med välkända och ackrediterade skolor som ger studenter både sportslig utveckling och en konkurrenskraftig utbildning. Vi på
Bluechip sätter studierna först; vi vet hur viktigt det
är att ha en konkurrenskraftig utbildning efter det
att den idrottsliga karriären är över. Vi vet också att
långt ifrån alla duktiga idrottare blir erbjudna proffskontrakt och att en akademisk examen då är mycket
viktig för att lyckas på arbetsmarknaden.
Arbetet med att kontakta collegetränare och lära sig

olika regler och restriktioner om det amerikanska
sportsystemet är en lång och krävande process.
Det krävs både kunskap och erfarenhet. Att använda
sig av Bluechips kompetens, erfarenhet och nära
kontakt med skolor och tränare i USA, är det bästa
alternativet för dig som seriöst vill nyttja chansen
att kombinera idrott med studier på ett amerikanskt
universitet. Våra erfarenheter inom området och
vårt utbredda kontaktnät gör processen snabbare
och effektivare. Glöm inte att alla kan åka till USA
oavsett nivå! Det finns en skola för alla!

Personlig Utveckling
Att studera och idrotta i USA är definitivt en
spännande och upplevelserik erfarenhet. Du
kommer inte bara att få en bra utbildning och
idrottslig erfarenhet utan du kommer att utvecklas
personligen, lära känna en ny kultur, förbättra dina
språkkunskaper och få vänner för livet.
Sportslig Utveckling
Vissa tror att man inte utvecklas sportsligt eller
till och med att man blir bortglömd om man åker
till USA och pluggar. Inget kan vara mer fel! Det
finna många exempel på att man utvecklas både
personligt och sportsligt i USA. Några av våra mest
kända idrottare har läst på college i USA. Dessutom
är det den vägen man skall gå för att bli proffs/
draftad i USA för många sporter.
Att åka till USA när man är 19 och komma hem när
man är 22 är inget dåligt alternativ eftersom man
har större delen av sin idrottskarriär kvar och kan
fortsätta satsa på sin idrott men då med vetskapen
om att man har en utbildning att falla tillbaka på om
man inte skulle lyckas i sin idrott. Det är ju oftast
först när man är 23-25 som man är som bäst.
Många klubbar och föreningar i Sverige satsar i
dag på utländska och mer etablerade spelare. Som
exempel kan nämnas att endast 70 av 1000 svenska
fotbollsspelare lyckas bli elitspelare. År 2012 var
det färre än en spelare per startelva i Allsvenskan
som var under 21 år och det fanns ca. 3,5 utländska

spelare per lag i Dam Allsvenskan. SHL klubbarna
hade 2013 i snitt 30% internationella spelare. Man
kan också nämna att över 60% av alla golfspelare på
PGA-Touren har pluggat på college.
Framtiden och den civila karriären
USA är ett bra alternativ att fortsätta satsa på sin
idrott samtidigt som man förbereder sig för en
civil karriär med att skaffa sig en bra akademisk
utbildning. Det kommer ett liv efter idrotten och då
gäller det att vara förberedd.
Hur många lyckas bli proffs i sin idrott idag? Det
är få förunnat att en dag kunna leva på sin idrott
och dessutom kunna spara för framtiden. Många
tidigare idrottare önskar att dom hade satsat på
att plugga under sin idrottskarriär för att stå bättre
rustade när karriären är över. Att kombinera sin
idrott med studier i USA ger en unik möjlighet
att fortsätta satsa på idrotten samtidigt som man
skaffar sig en utbildning, eftersom inget annat
land i världen har ett så utvecklat system för både
idrottande och studier.
Idrott med stora möjligheter!
Livet som idrottsstudent i USA är ofta helt
fantastiskt. Många säger att det är så nära proffs
man kan komma utan att vara det! Det är svårt
att föreställa sig hur stor idrotten är på college.
Sporterna visas ofta på TV, på vissa skolor är det
20-års väntetid på säsongsbiljetter och över 100 000
åskådare på matcherna, mm. Alla engagerar sig i

skollagens fram- och motgångar.
Försäsongen är krävande och präglas av flera
timmars träning om dagen, uppdelade på flera pass.
Det ger grunden för en bra idrottslig utveckling
under tiden i USA. Resten av säsongen är också
ganska intensiv, då du kan räkna med någon
form av träning eller match sex dagar i veckan.
Under den del av året då serien inte spelas, deltar
lagen i olika turneringar samt tränar inför den
kommande säsongen. Att idrotta på college under
dessa förutsättningar ger dig stora möjligheter att
utvecklas både som person och inom din idrott.
Det amerikanska sportsystemet
Det amerikanska sportsystemet på collegenivå är
uppbyggt på att lag deltar i olika divisioner och
conferences beroende på filosofi, ekonomiska
möjligheter, idrottsutbud och geografiska lägen. Om
man inte själv är aktiv inom någon sport så är man
med och stöttar skollagen, är involverad i klubbar
eller aktiviteter på skolan (intramurals).
Det finns två större organisationer som sköter
skolidrotten i USA. De kallas NCAA och NAIA.
NCAA är den största organisationen som styr och
reglerar det mesta inom collegeidrotten. Här finns
tre divisioner: I, II och III.
NAIA representerar de till storleken lite mindre
skolorna i landet, oftast med ett mindre utbud av
antal idrotter. I vissa fall kan kvaliteten på idrotten
vara lika bra eller bättre på dessa skolor än på
exempelvis en NCAA division II skola, men storleken
och skolans genomgående filosofi hindrar den från
att gå med i NCAA.

Idrotsstipendium
I USA tilldelar skolorna idrottsstipendium till duktiga
idrottare. Idrott är ”big business” på skolorna och
det är generellt svårt att få ett idrottsstipendium.
De är väldigt eftertraktade och det är många som
söker. Konkurrensen om idrottsstipendierna på
skolorna är hård och tränarna får i många fall flera
hundra förfrågningar per vecka från studenter som
vill komma och plugga och spela på deras skolor.
Som idrottsstudent får man ett stipendium för att
representera skollaget och skolan och det ställs
då också vissa krav på dig som representant för
skolan. Det räcker inte med att man är duktig på sin
sport utan det ställs också stora krav akademiskt
och studieresultaten påverkar möjligheterna till
stipendier.
Det är tränaren som bestämmer vem som ska
tilldelas idrottsstipendierna. Oftast kombinerar
tränaren ett idrottsstipendium med övriga
stipendier på skolan, så som akademiska och
internationella stipendier. Stipendier ges för ett år
i taget och förlängs varje år om man klarar av sina
studier. En tränare har möjlighet att både höja och
sänka ett stipendium efter varje år. Det hör dock till
ovanligheten att en tränare sänker ett stipendium.
Storleken på ett stipendium varierar och beror
på din akademiska och sportsliga bakgrund. Ett
s.k. ”Full Ride” (fullt) stipendium täcker tuition
(terminsavgift), room & board (kost & logi) och i
vissa fall även böcker och försäkring. Varje skola
har beroende på tillhörighet och sport ett visst
antal stipendier att dela ut till duktiga idrottare och
studenter.

Bluechips målsättning är att hitta en skola som
passar dig akademiskt, sportsligt och socialt
och som dessutom erbjuder dig ett stipendium.
De stipendier vi letar efter är internationella,
akademiska och givetvis sportsliga. Vi letar efter den
skola som kan erbjuda dig det bästa alternativet!
Vi på Bluechip hjälper dig att presentera dig för
tränarna och få ett så bra stipendium som möjligt!
Varför ta hjälp av Bluechip?
Vår framgång är baserad på vårt unika sätt att
hitta rätt skola till varje enskild sökande genom att
använda ”Bluechip PASS”-modellen som baseras på
följande förutsättningar: Personliga, Akademiska,
Sportsliga samt Stipendieförutsättningar. Bluechip
hjälper endast ett begränsat antal idrottare varje år
då det är viktigt för oss att vi kan erbjuda en hög och
personlig service till varje sökande. Genom vår långa
erfarenhet vet vi vad som krävs för att lyckas. Att
anlita Bluechip skall alltid vara en trygg och lönsam
investering.
Vi på Bluechip kan, bättre än någon annan, det
tidskrävande och krångliga arbete som
ansökningsprocessen till ett universitet/college i
USA innebär. Våra erfarenheter inom branschen och
vårt utbredda kontaktnät gör vårt arbete snabbt och
effektivt.
Att anlita Bluechip betyder inte bara snabbare
och effektivare ansökningsprocess; det innebär
också att dina chanser till stipendier ökar. Våra
rekommendationer till tränare och vår erfarenhet
ger dig en rättvis och positiv bedömning. Vi får
ofta assistera tränare med tolkning av video och
filmmaterial. Vi blir tillfrågade om idrottarens
kvaliteter och genom våra starka relationer och vårt

samarbete med tränare på olika sätt, betyder våra
synpunkter och rekommendationer ofta en hel del i
bedömning av stipendier.
Vem kan söka?
Oavsett idrott och nivå så är vårt motto att alla
skall få en ärlig och kostnadsfri utvärdering av
sina chanser och möjligheter att åka till USA och
kombinera idrott och studier.
Att åka till USA vänder sig till dig som ser en framtid
efter idrotten och anser att det är viktigt att man har
en utbildning att falla tillbaks på. Generellt kan man
säga att alla kan åka ovavsett nivå och som har läst
rätt program och ämnen på gymnasiet samt ha bra
betyg.
Vad kostar utbildningen?
Kostnaderna varierar mycket mellan skolorna.
Generellt kan man säga att det kostar mellan
$20,000 och $55,000 per år att studera vid ett
college eller universitet i USA. Detta inkluderar
avgifter för undervisning, försäkringar, mat, logi,
böcker och andra utlägg på skolorna.
Finansiering och CSN
De vanligaste sätten att finansiera sin vistelse i
USA är antingen genom olika typer av stipendier
(idrottsliga, akademiska och internationella),
studiemedel via Centrala Studiestödsnämnden
(CSN) eller extraarbete. Vi på Bluechip förmedlar
bara skolor som är studiemedelsberättigande och
håller en hög standard. Detta betyder att även
om du inte direkt blir beviljad ett fullt stipendium
kan du ändå åka genom att du är berättigad till
studiebidrag och studielån.

Varför ta hjälp av Bluechip?

• Erfarenhet och kunskap sedan 1991 av regler,
administrativa detaljer, bestämmelser m.m.
• Hjälpt närmare 4000 idrottare till USA på
stipendium
• Personal med erfarenhet av studier och idrott i
USA
• Sparar tid och energi
• Personal är aktiva tränare och tränarutbildade
• Bra renommé och kontaktnät bland tränare och
skolor i USA
• Höga kvalitetskrav på skolor i USA
• Medlemmar i NAFSA, NSCCA och NGCA
• Kompetent och erfaren personal på plats i Sverige
• Personlig och komplett utvärdering och sökning
av dina möjligheter enligt Bluechips unika 		
PASS-model
• Hjälp med allt det praktiska: ansökan till skolor,
stipendier, registrering av prov, översättning av

betyg, rekommendationsbrev, spelarlicens, resor,
försäkring, visum, filmning m.m.
• Omfattningen av hela servicen-all inclusive!
• Vi har egna Showcases där idrottare får chans att
visa upp sig, provspela och videofilmas. (Fotboll,
tennis, hockey och basketboll)
• Finns med under hela resan innan, under och efter
USA äventyret
• Vi sätter idrottaren i främsta rummet och alla
sökande får en personlig rådgivare
• Information, träningsmaterial och anmälan till
TOEFL/SAT
• Personlig handlingsplan för varje idrottare
• Hjälp och råd vid eventuell besöksresa till USA
• Kick Off; förberedande dag innan avresa med
praktisk och mental genomgång av vad som
komma skall…

Utbildningslängd och utbildningar
Att ta en hel examen, en Bachelors Degree, i USA
tar normalt 4 år. Den motsvarar en svensk filosofie
kandidatexamen (180 högskole-poäng). Inom din
Bachelors Degree väljer du ett huvudämne (Major)
och ett komplementsämne (Minor). I USA läser man
antingen enligt tvåtermins- eller quartersystemet.
De flesta idrottare börjar sina studier på hösten.
Du har möjlighet att utbilda dig till i stort sett vad
du vill, men för att få kombinera studierna med
idrottande måste du läsa ett program och vara
heltidsstudent. Skolornas utbud av program är stort,
men det viktiga är att det är något som du vill satsa
på och som känns rätt för dig. Här är några exempel
på de mer populära ämnesinriktningarna du kan
välja mellan:
• Business		
• Marketing		
• Education		
• Engineering		
• Psychology		
• International Business

• Adventure Recreation
• Communication
• Graphic Designer
• Journalism/Media
• Sports Management
• Web Design

Skolan
Det är viktigt att inse att det inte bara är för sporten
du är där, även om det ibland kan verka så. Att åka
till USA för att idrotta riktar sig till studenter som är
seriösa även med sina studier, samtidigt som de vill
utvecklas som idrottsmän/idrottskvinnor.

Undervisningen bedrivs med en blandning av
lektioner, föreläsningar och handledda studier.
Du uppmuntras att aktivt delta i diskussioner och
projektarbeten. Som student har du tillgång till
bibliotek och datorer. Som internationell student
blir du väl omhändertagen. De flesta skolor har
en eller flera personer som enbart arbetar med
internationella studenter. I USA bor du oftast till att
börja med på universitetsområdet, campus, i ett
studenthem. Idrottsstuderande blir oftast placerade
tillsammans.
Showcase/provspelningar
Bluechip genomför regelbundet Showcases och
provspelningar inom en rad olika sporter. Showcases
är en fantastisk möjlighet att visa upp sig och få
en indikation på om man har det som krävs för
att lyckas i USA. Missa inte dessa tillfällen! Du får
en ärlig utvärdering av dina möjligheter när du
provspelar på ett Showcase.
Du får möjligheten att spela matcher och visa upp
dig för Bluechip och tränare från USA. Information
om när och vilka Showcases som genomförs hittar
du på vår hemsida www.bluechip.nu
Jag vill plugga och idrotta i USA!
Fyll i en intresseamälan på vår hemsida och skicka
in den till Bluechip. Vi på Bluechip tar sedan kontakt
med dig. Vi ser fram emot att få hjälpa dig!

Bluechip fakta
• Snitt stipendium för Bluechip studenter 2015-2019: ca $31,000
• 100% av Bluechips studenter erbjuds ett stipendium på minst en skola
• 85% är snittet av den totala kostnaden som Bluechips studenter får i
stipendium

42 000 000 000 SEK
betalade CBS för TV
rättigheterna att få visa
Amerikansk College
Fotboll

I NCAA
finns det ca

41 000

fotbollsspelare
som har stipendier!

Totalt finns det ca

400 000
idrottare på college i USA
som har stipendier

50 atleter från Stanford University
deltog i de senaste Olympiska
spelen

University of Texas inkomst
från sina idrottslag är ca.
1,3 miljarder SEK /år

Basket tränaren för Duke
University tjänade ca.
80 miljoner 2018

Publik-kapacitet på följande
skol-arenor:
1.
Penn State:
107 300
2.
Michigan:
106 200
3.
Ohio State:
102 300
4.
Texas:
100 200
5.
Tennessee:
100 000

Do you have what it takes?
Discover the difference - Be a Bluechip student!
Jag hade läst ett år på universitet i Sverige innan jag åkte till USA. Några kompisar
hade vart iväg och jag tog kontakt med Bluechip för att få hjälp. Jag fick fyra olika
förslag på skolor och valde till slut en skola i Florida. Det ångrar jag inte!
Mina år i Staterna är helt klart mina mest minnesvärda och händelserika år hitills.
Jag rekommenderar starkt alla som har möjligheten att åka till USA. Du får uppleva
en ny kultur, träffa massor med nya människor, utöva din idrott i ett nytt land och se
många nya platser.
Johan Linell

Jag ville plugga Internationell Business och spela fotboll i USA så jag tog kontakt
med Bluechip. Mina tre år i USA utvecklade mig både sportsligt och personligt.
Jag har haft förmånen att få uppleva ett fantastiskt land med oerhört mycket
spännande saker att uppleva och se. Det bästa med att ha pluggat i USA är nog
den totala erfarenheten av att få kombinera studier med idrott. Samtidigt har jag
har fått träffa och lära känna människor från hela världen och lärt mig engelska.
Dessutom har jag ju fått en bra utbildning. När jag fick mitt första jobb after mina
studier i USA hade jag en fördel av att ha läst utomlands. Hittills har mina år i
USA varit de bästa i mitt liv.
Marcus Skårman

När man ser sin son så hängiven sin idrott och den nerlagda tiden är mycket på bekostnad av
studierna är det med stor glädje att han vill åka till USA. Med Bluechips hjälp har han nu kommit till en
mycket bra skola där han får utöva sin idrott på en garanterat hög nivå samt, till vi föräldrars glädje, att
han får tid med studierna.
Då detta är en stor procedur och man har hundra frågor så är det underbart att få hjälp med all
pappersexercis, hitta rätt skolor, visum etc, etc. Bluechip är proffs med en stor kunskapsbank och vill
mer. Dessutom tröttnar de inte på mina frågor.
Peder Kagstedt (en glad pappa)

Vi har också studerat och idrottat på College
Annika Sörenstam, golf
Systrarna Kallur, friidrott
Carin Koch, golf
Kajsa Bergqvist, friidrott
Therese Alshammar, simning
Hans Mattison, fotboll
Tiger Woods, golf

Lars Frölander, simning
Staffan Strand, friidrott
Jesper Parnevik, golf
Magnus Haglund, professionell fotbollstränare
Max von Schlebrugge, fotboll
Viktor Stålberg, hockey NHL proffs
Douglas Murray, hockey NHL proffs

Bluechip Göteborg
Västra vägen 5
475 42 Hönö-Göteborg
Tel: 031-63 11 50
info@bluechip.nu
www.bluechip.nu

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER

Bluechip Stockholm
Tel: 08-410 485 90
info@bluechip.nu
www.bluechip.nu

