Danmarks
bedste
talentmiljø
Få din hverdag til at hænge sammen

Få mere at vide

På Randers ElitesportsCollege kan du kombinere
seriøs skolegang med, at du dyrker din favoritsport
på højt niveau. Målsætningen er at forene de
“3 liv”: Uddannelse, elitesport og fritid. Du kommer
til at omgås andre idrætstalenter, der også skal få
dagligdagen med lektier, sport og fritid til at
“gå op”, og din hverdag bliver på den måde mere
positiv, overskuelig og sammenhængende.

Læs mere på vores webside, hvor du også kan hente
den sportslige ansøgning. Har du spørgsmål, kan du
kontakte collegeleder Christian Møller på 2722 0773
eller christian@elitesportscollege.dk
Spørgsmål vedr. skolegangen:
Randers Realskole: 8712 3230
Tradium: 7011 1010

Målrettethed giver resultater
– også uden for sporten
Vi tror også på, at det liv, der leves i sportens
verden, er med til at give styrke og målrettethed,
når man tager en uddannelse. Det skaber resultater
og danner et godt afsæt for fremtidige erhvervs-,
uddannelses- og idrætsmuligheder.

www.elitesportscollege.dk

MÅL - MOTIVATION - MULIGHEDER
Elitesport på skoleskemaet
- fra 7. klasse til HHX*
Randers Realskole og Tradium Handelsgymnasiet
står bag Randers ElitesportsCollege. Her har du
mulighed for et få elitesport på skoleskemaet fra
7.-10. klasse til HHX, handelsgymnasiet (*andre uddannelser på Tradium er også mulige). Du kan altså
uddanne dig og samtidig dyrke din sport på højt
niveau - med professionel træning i professionelle
rammer.

Danmarks bedste talentmiljø
Randers ElitesportsCollege er Danmarks bedste
talentmiljø for unge eliteudøvere. Håndbold og
fodbold er de største idrætsgrene, men vi har også
unikke forløb for andre idrætsgrene. Kontakt os
og hør om mulighederne (se bagsiden).

Træn med Danmarks bedste

Du er topmotiveret

En uddannelse på Randers ElitesportsCollege åbner
for helt specielle muligheder. Dine kammerater
bliver nogle af landets største talenter, og topprofessionelle teams sikrer dig mental og fysisk
træning, fysioterapi, speciallæge m.m.

Vi har et tæt samarbejde med byens eliteklubber
(fx Randers FC, Randers HK og Randers HH), men
det er ikke vigtigt, hvilken klub du spiller i. Det
afgørende er, at du er topmotiveret, har rigtig gode
evner inden for sporten - og også er seriøs i forhold
til din skole.

Vores trænerteam har vi ansat i fællesskab med
eliteklubberne i byen, og vores samarbejde med
med bl.a. Randers FC, Randers HK og Randers HH
sikrer sammenhæng i din hverdag.

Mange muligheder. Store oplevelser
Der er mange tilbud, oplevelser og studieture knyttet til din sport - også på tværs af idrætsgrenene.
Vi deltager i forskellige turneringer, bl.a. DM og VM,
hvor vi plejer at klare os - ja, faktisk rigtig godt!

Collegemiljø
ElitesportsCollege er også et collegemiljø i det
såkaldte “Collegetower” ved Elro Arena - og lige
over for AutoC Park. Der er fælles aktivitetslokaler,
træningsfacililteter m.m.
Du kan ansøge om studielejlighed via vores webside
www.elitesportscollege.dk

