Ansøgningsskema Odense Kommune
ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ELITEIDRÆTSORDNING 2016
Den idrætslige godkendelse rummer ingen stillingtagen til dine skolemæssige forudsætninger og uddannelsesparathed, men er en forudsætning for optagelsen på den ønskede skoles særlige eliteidrætsordning.

Navn:

CPR.nr.:

Adresse:
Postnr.:

By:

Tlf.nr.:

Mail:

Nuværende skole:
Idrætsgren:

Klub:

Diciplin:
(I idrætsgrene med flere discipliner skal du oplyse din primære disciplin).
Du er velkommen til at vedlægge bilag/dokumentation i relation til oplysningerne om dine sportslige kvaliteter.

Team Danmark godkendt (sæt X):

JA

(Hvis ja, skal dokumentation medsendes!)

NEJ

Angiv nuværende niveau:
(fx. talentgruppe, u-trup, talentsamlinger o.l.)

Mit nationale niveau de seneste 2 år:
(landshold, kraftcentre, talentcentre,
placering på rangliste o.l.)
Mit regionale niveau de seneste 2 år:
(lokalunionshold, forbundsaktiviteter lokalt,
resultater med klubben o.l.)

Forventet ugentligt tidsforbrug til sport - hvis du godkendes til optagelse på stx/HF:
Antal timer til træning/konkurrence:

Timer til transport:

Fordelt på:

dage

Hvor træner du (oftest)?

Søger optagelse på:

gymnasium

Som hovedregel bør en ansøger have et tidsforbrug til sport på mindst 10-15 timer om ugen.
Individuelle udøvere bedes anføre seneste relevante resultat(er) på side 2
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Ansøgningsskema Odense Kommune
Underskrifter:

Ansøger:

den

20
Underskrift

Forældre/værge:

den

20
Underskrift

Nuværende skole:

Ansøgningsskemaet skal være kommunens idrætsgodkendelse i hænde: Senest 31. januar 2016
Har du evt. spørgsmål til ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte:
Michael Johansen, Eliteidræt Odense, mjoh@odense.dk der er kommunens idrætslig godkendelsesansvarlig.
Kontaktperson på kommunens stx/HF med etableret eliteidrætsmiljø, morgentræningsordning, mentor/coach og
professionel håndtering af eliteidrætselever (Tornbjerg Gymnasium) er Georg Sveistrup, gesv@tornbjerg-gym.dk
eller telefon 25 98 00 89.
Seneste sportslige relevante resultat(er) - DM/EM/VM:

Du skal vedlægge udtalelse fra din klub (uddannelsesansvarlige) /dit specialforbund om dit sportslige niveau og talent.
Evt. supplerende kommentarer fra din nuværende skole:

Her kan du kort skrive dine overvejelser og motiver til at søge godkendelse og hvordan
du har tænkt dig de kommende 3 år vil være for dig med din idræt og din skolegang:
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