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Eliteidrætsklasser i Kolding Kommune

Har du et særligt idrætstalent og skal i 

7.-10. klasse, kan du søge ind på Brænd-

kjærskolens eliteidrætslinje. Linjen er et 

samarbejde mellem Brændkjærskolen og 

Kolding Elite, der samarbejder med Team 

Danmark.

På eliteidrætslinjen får du optimale mulig-

heder for at kombinere skole og udviklin-

gen af dit idrætstalent på en af følgende 

linjer:

• Badminton

• Bowling

• Brydning

• Drengefodbold

• Golf

• Håndbold

• Pigefodbold

• Svømning

• Tennis

• Basis/træning (udøvere fra andre 

idrætsgrene kan optages via udtalelse 

fra specialforbund og få fysisk træ-

ning).

Din skoledag bliver tilrettelagt, så plan-

lægningen mellem skole og træning bliver 

struktureret og styrket, så du får en større 

helhed i din hverdag. 

Vi tilbyder

• To idrætsspecifikke morgentrænings-

pas, hvor det er højt kvalificerede 

trænere, der står for træningen. På 

basislinjen vil en fysisk træner stå for 

træningen.

• Idrætsundervisningen med fokus på 

koordination, balance og skadesfore-

byggelse.

• Et unikt miljø med andre idrætsud-

øvere, der alle søger at optimere deres 

talent. Skolen bygger på fleksibilitet, 

forståelse, samt indblik i emner om 

livet som eliteidrætsudøver.

• Fysioterapeutisk screening, behand-

lingsmulighed og adgang til trænings-

lokale.

Eliteidrætsklasserne
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For at blive optaget på eliteidrætslinjen i 

7., 8., 9. eller 10. klasse skal du :

• Dyrke din idræt på et højt niveau

• Være motiveret til at prioritere både 

sport og skole

• Være motiveret til konstant at søge 

maksimal sportslig udvikling

• Indhente elektronisk udtalelse fra 

nuværende skole (og forbundstræner 

for basiselever) samt indsende dem via 

ansøgningsportalen på  

www.kolding.dk/eliteidraetslinjen

Ansøgningsfristen for skoleåret 2019/2020 

er søndag den 20. januar 2019. Der afhol-

des prøvetræning i uge 4- 5, hvorefter du 

og dine forældre vil blive indkaldt til en 

samtale i uge 6 eller 8. 

Du  vil få besked, om du er optaget tirsdag 

den 26. februar 2019 kl. 12.00-13.00.

Håndboldspillere kan komme til oplæg og 

inspirationstræning ved DHF, KIF Hånd-

bold og Kolding Elite onsdag den 12. de-

cember i Lyshøjhallen fra 17-20. Tilmelding 

til bjhe@kolding.dk. 

Der vil desuden være åben morgentræ-

ning for interesserede håndboldspillere 

tirsdag og torsdage i  uge 49 og 50 i Kol-

dinghallerne kl. 8.00-9.15 tilmelding til af@

kifhaandbold.dk. 

Optagelse på  
elite idrætslinjen

Kolding Elite samarbejder om morgentræning med følgende klubber:
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Informationsmøde

Kom til informationsmøde og få mere at 

vide om eliteidrætslinjen 

TIRSDAG DEN 8. JANUAR 2019  

KL. 19.30 PÅ BRÆNDKJÆRSKOLEN

Brændkjærgade 92, Kolding (indgang A). 

Der er mulighed for rundvisning kl. 19.00 

ved skoleleder Catharina Ørnsholt- 

Christoffersen.

Spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte:

Elitekoordinator, Kolding Kommune: 

Bjarne Foged Henriksen

Telefon: 79 79 75 19

bjhe@kolding.dk

www.kolding.dk/elite  

www.facebook.com/koldingelite

Skolekoordinator, Brændkjærskolen:

Henning Tastesen

Telefon: 40 77 71 21

henning.tastesen@skolekom.dk

Børne- og Uddannelsesforvaltningen

Kolding Elite

Telefon 7979 7519 

bjhe@kolding.dk
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