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ALT I ET
Som elev på Tornbjerg Elite kan du tage en STX på 3 eller 4 år 
(den 4-årige løsning er imidlertid kun for Team Danmark god-
kendte elever). Du kommer igennem den samme uddannelse 
som de øvrige elever på Tornbjerg Gymnasium. Skoleforløbet 
er tilpasset, så du bl.a. kan træne to morgener om ugen, ligesom 
du kan få fjernundervisning og rykke rundt på lektioner og lektier, 
når du er afsted til konkurrencer.

Tornbjerg Elite koordinerer og samarbejder med lærere, trænere 
og klubber om det fælles mål: At få dig bedst muligt igennem 
uddannelsen og samtidig sikre, at du kommer ud på den anden 
side som et helt menneske.

KAMMERATER AF SAMME STØBNING
Tornbjerg Elite er noget ganske særligt bl.a. på grund af kammerat-
skabet. Du og dine klassekammerater er nemlig i samme båd og ved, 
hvad det er for nogle drømme, overvejelser, afsavn og bekymringer, 
I hver især tumler med; både på og uden for banen og i skolen.

VIL DU VIDE MERE?
Læs mere om Tornbjerg Elite og uddannelsens studieretning, 
se vigtige datoer bl.a. ansøgningsfrister og informationsmøder, 
find ansøgningsskema og meget andet på vores hjemmeside 
www.tornbjerg-gym.dk

Som ung og talentfuld idrætsudøver med store drømme om 
at nå den absolutte elite står du over for et svært dilemma. 
For på den ene side har du sikkert lyst til at kaste alt andet 
til side og satse 100 % på din sport. Men samtidig ved du 
inderst inde, at det er nødvendigt også at tænke på den tid, 
der kommer efter livet som eliteidrætsudøver. 
 
Den barske virkelighed er nemlig, at hver gang et enkelt 
talent når hele vejen til toppen, er der mindst seks, der af 
den ene eller anden grund er faldet fra undervejs. Enten på 
grund af skader eller fordi talentet bare ikke rakte.

På Tornbjerg Elite får du en fantastisk mulighed for at udleve 
dine sportslige ambitioner samtidig med, at du giver dig selv  
et vigtigt sikkerhedsnet i form af en studentereksamen (STX).  
Hos os er uddannelsen nemlig skræddersyet til at matche 
de helt specielle forhold, der gælder for eliteidrætsudøvere, 
både i forhold til træning og konkurrence.

For at få de bredeste muligheder vælger du som 
eliteidrætselev mellem en naturvidenskabelig og en 
samfundsvidenskabelig studieretning - begge med 
mulighed for bl. a. matematik og engelsk på A niveau 
samt fysik på mindst B niveau.
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JACOB 
VANDSØ R. 

RASMUSSEN
FODBOLD 

(TIDLIGERE ELEV)

“SKOLEN HAR 
JEG FÅET STYR PÅ 

- TAKKET VÆRE 
TORNBJERG ELITE”

GUSTAV JUUL FRIMODT
GOLF

“DET GI’R 
MIG RO AT 
VIDE, AT DER 
ER STYR PÅ 
SPORTEN 
OG STUDIET”

“JEG HAR EN MEGET 
FIN BALANCE MELLEM 

MIN ATLETIK OG 
SKOLEN”

“Hvis jeg som golfspiller skal kunne fokusere på min sport, 
så er det vigtigt for mig, at der er ro på mange andre ting i 
min hverdag. 

Derfor har jeg valgt Tornbjerg Elite, da jeg synes det er en 
god kombination af eliteidræt og det at blive klogere og ha’ 
“papirerne” i orden. Uanset om man ender som professionel 
i sin idræt eller ej, så kan alt ske. Det gi’r mig ro at vide, at der 
er styr på sporten og studiet - den ro får jeg her på Tornbjerg 
Elite. 

Jeg har haft meget stor glæde af mentorordningen, specielt 
i 1g, da jeg altid vil ha’ en del fravær - men samtidig gerne vil 
gøre det så godt som muligt her på skolen.

At vide, der er styr på min uddannelse er meget værd for mig 
- også for mine forældre. Det er jo dem, der er mest 
bekymrede. Det skal jo nok gå. “

“Lige midt i det hele står der en tysk klub og byder 
på mig. Mor står og tuder, mens jeg står med en 
kontrakt i hånden. Hvad vælger man? Mor er der altid 
- kontrakten er måske once in a lifetime. Men nu har 
jeg været ude nogle år, for at spille bold i Europa, 
og jeg synes selv, jeg er vokset med opgaven. Man bliver 
super selvstændig af at være hjemmefra.

Her i sommer var jeg hjemme og se min kammerat 
blive student. Drillede ham lidt med, at hans mor stadig 
smører hans madpakke - og jeg spiller professionel 
fodbold - dog med både madmor og reservefar. 

Skolen har jeg fået styr på - takket være Tornbjerg Elite 
og den merit jeg fik med mig - og VUC, som hjælper 
med HF som fjernundervisning - og det fungerer super 
fint for mig. At jeg nu så er rejst fra en klub til en anden, 
betyder jo ikke noget for min HF, for det er jo fjern-
undervisning fra DK - det er snildt, at jeg kan “flytte” 
skolen med mig.”

“Jeg havde hørt en masse godt om Tornbjerg Elite og 
tog derfor til Infomødet. Det gav mig en god fornem-
melse omkring dét at kombinere skole og eliteidræt. 
Og efter en snak med min mor og far, besluttede jeg 
mig for Tornbjerg Elite. Jeg har en meget fin balance 
mellem min atletik og skolen - og får det til at hænge 
fint sammen med træning og lektierne.

Nu er jeg jo lige startet, men har en god fornemmelse 
for, at jeg ikke bliver stresset over, at skulle være 100% 
to steder. Jeg føler mig tryg ved, at der er masser af 
hjælp at hente, både på det skolemæssige og på det 
menneskelige plan.”

FREJA BLOM 
THOMSEN

ATLETIK



“DU HAR SIKKERT LYST TIL AT 
KASTE ALT ANDET TIL SIDE OG 

SATSE 100 % PÅ DIN SPORT. 
MEN INDERST INDE VED DU, 

AT DET ER NØDVENDIGT  
OGSÅ AT TÆNKE PÅ DEN TID, 

DER KOMMER EFTER LIVET 
SOM ELITEIDRÆTSUDØVER”

SOFIE KARSBERG
FODBOLD

“DET ER FEDT, AT MAN 
KOMMER I EN KLASSE, 

HVOR ALLE FORSTÅR 
HINANDEN”

JEPPE BACH SVAGIN
HÅNDBOLD

“DET ER VIGTIGT 
FOR MIG AT VIDE, 
AT DER ALTID ER EN 
DØR ÅBEN, HVIS JEG 
MANGLER HJÆLP”

“Jeg bor i Slagelse med min familie, men går i skole og  
til fodbold her. Vi træner 6 gange om ugen. 2 gange  
morgentræning, 3 aftentræninger og 1 gang styrke- 
træning hver uge. Udover at spille i Odense Q på deres  
3F ligahold er jeg også på U19 landsholdet, hvilket giver  
en masse spændende oplevelser. 

På trods af at jeg er nødt til at bruge en masse tid på  
transport, hvilket en gang imellem gør det svært at få  
lektier og sport til at hænge sammen, så jeg har valgt  
Tornbjerg Elite. Dels fordi jeg har hørt godt om selve  
skolen fra andre, og dels fordi den har den gode ordning  
til eliteelever. Det er fx skønt, at man får lov til at gå til  
morgentræning, uden at det tæller som fravær. Skolens  
styrketræningslokaler giver også mulighed for at træne, 
lige når man har tid og lyst. Og så er det fedt, at man  
kommer i en klasse, hvor der er andre eliteidrætselever, 
som alle forstår hinanden. Det er desuden en fordel, at  
man kan få ekstra timer, hvis man er væk i forbindelse med  
sin sport i længere tid og/eller føler, man halter bagud.“

“Eliteidrætsordningen giver mig luft til at kombinere skolen 
med min håndbold. Og giver mig muligheden for at kunne 
fokusere på min sport og ikke komme ud som håndbold-
pensionist uden en uddannelse - for det duer jo ikke. 

Jeg har haft en del skader i den første tid her på Tornbjerg 
Elite, men jeg kommer godt efter det nu, så jeg er meget 
glad for, at der er hjælp og hente til lektierne. Om jeg vælger 
studentereksamen på 3 eller 4 år, det ved jeg ikke endnu, 
det må vi se på. Det vigtiste for mig lige nu er at vide, at der 
er styr på dét at dyrke sport på eliteplan og så stadig få mig 
en studentereksamen. 

Det er vigtigt for mig at vide, at der altid er en dør åben, 
hvis man mangler hjælp både til lektier og fx at komme 
igennem en skadesperiode.

Jeg ved, jeg vil få brug for mentorordningen i fremtiden. 
Lige nu er jeg bare glad for at være skadesfri.”

ELEVERNE PÅ 
TORNBJERG ELITE 

HØSTER MEDALJER 
NÆSTEN DAGLIGT...

MATHILDE 0G CHRISTIAN 
VED DM I SVØMNING, 

BELLAHØJ 2014



Udover at opstille nogle rammer, som tillader dig at morgen-
træne, deltage i træningssamlinger og konkurrence, tilbyder 
vi elever på Tornbjerg Elite en mentorordning. En mentor kan  
så vidt det er muligt hjælpe dig med at få en bedre sammen- 
hæng mellem skole og idræt i din hverdag.  

• MENTOR TAGER REGELMÆSSIGE SAMTALER MED DIG   
 OM DIN TRIVSEL I SKOLEN OG I IDRÆTSSAMMENHÆNG

• MENTOR ORIENTERER SIG OM DIN IDRÆTSLIGE 
 TRIVSEL I RELEVANTE NETVÆRK

• MENTOR VARETAGER KONTAKT MED TEAM DANMARK  
 OG DRØFTER EVT. FORLÆNGEDE FORLØB MED 
 TEAM DANMARK-GODKENDTE ELEVER

• MENTOR ARBEJDER TÆT SAMMEN MED KLASSENS 
 STUDIEVEJLEDER, HVIS DER ER BEHOV FOR DETTE

• SUPPLERENDE UNDERVISNING

Derudover laver vi mindst 2 gange om året sociale arrange- 
menter for elever på Tornbjerg Elite. Arrangementerne ligger 
udover de arrangementer, man har med sine klassekamme-
rater og den øvrige skole. For eksempel tager vi ud og træner 
sammen, spiser frokost og hører et spændende foredrag, 
går på rundvisning eller noget tilsvarende.

MENTORTILBUD OG SUPPLERENDE UNDERVISNING

TORNBJERG ELITEPAKKEN 
INDEHOLDER:

• EN JAKKE MED NAVN

• IDEELLE STYRKETRÆNINGSFACILITETER 
 – RESERVERET TIRSDAG OG TORSDAG MORGEN 
 OG ADGANG I ØVRIGT FRA 7.00 TIL 16.30

• HVILE- OG LEKTIERUM

• DOBBELTE BOGSÆT

• MENTORORDNING

• KURSUS I LIFE SKILLS

• BUDDYORDNING (HVIS NØDVENDIGT)

• 2 ÅRLIGE TORNBJERG ELITE ARRANGEMENTER MED 
 SPORTSLIG UNDERHOLDNING, UDFORDRING OG 
 LÆRING PÅ HØJT NIVEAU (FOR ALLE ÅRGANGE)

SAMLET PRIS FOR PAKKEN: 
KR. 1.000,-

// MORTEN TYKGAARD HANSEN, MENTOR & ELITEKOORDINATOR // GEORG SVEISTRUP, MENTOR & UDDANNELSESLEDER 
 // MARIE SCHMIDT, MENTOR & ELITEKOORDINATOR // HELLE LARSEN, SEKRETÆR



PÅ TORNBJERG GYMNASIUM ARBEJDER VI FOR ELITE-
IDRÆTTEN. BÅDE DEN REGIONALE OG DEN NATIONALE/ 

INTERNATIONALE ELITE. ORDNINGEN ER I UDGANGS-
PUNKTET 3-ÅRIG, MEN TEAM DANMARK GODKENDTE 
ELEVER KAN FÅ TILRETTELAGT ET FORLØB OVER 4 ÅR. 

“SAMMENHÆNG MELLEM SPORT 
OG UDDANNELSE OG DÉT AT BLIVE 

TIL ET HELT MENNESKE ER NOGET, 
DER GØR OS GODT RUSTET TIL 

FREMTIDEN” 
CLAUDIA PRING, FORMAND FOR 

ODENSE SPORTSCENTRUM

Gennem et nationalt og internationalt samarbejde er 
Tornbjerg Elite førende på kvalitet i arbejdet med eliteidræts-
elever i STX-regi og er en platform for innovativ organisations-
udvikling og en central del af Tornbjerg Gymnasiums profil.

Skolen giver plads og opbakning til de store sportslige 
oplevelser, og sporten giver plads til de store skoleopgaver, 
således at eleven kan leve sig ud BÅDE i sport og i skolen på 
en socialt og samfundsmæssigt forsvarlig måde.

TORNBJERG GYMNASIUM ER MEDLEM 
AF DET LANDSDÆKKENDE NETVÆRK AF 

ELITEIDRÆTSGYMNASIER:

Team Danmark anerkender 17 STX gymnasier i Danmark, der 
har særligt veludbyggede ordninger for eliteidrætsudøvere. 
Her har atleter optimale betingelser for at kombinere sport  
og uddannelse, bl.a. i form af mulighed for at træne om  
morgenen inden skolegang. De 17 STX gymnasier kaldes 
Team Danmark Uddannelsespartnere.

BLÅSTEMPLET AF 

LÆS MERE OM ORDNINGEN PÅ WWW.TEAMDANMARK.DK

TORNBJERG ELITE ER ET UDDANNELSES-
TILBUD TIL UNGE ELITEIDRÆTSUDØVERE, 
DER VIL KOMBINERE DEN GYMNASIALE 
STX-UDDANNELSE OG ELITEIDRÆT I ET 
PROFESSIONELT, FLEKSIBELT STUDIEMILJØ

DET HELE 
MENNESKE:
Skolen og Tornbjerg Elite støtter eleven, således at eleven 
har mulighed for at udvikle sig optimalt fordi:

• SKOLENS MILJØ SIGNALERER OPMUNTRINGER 
 VIA SMIL, BEMÆRKNINGER OG SPØRGSMÅL, 
 DER VÆRDSÆTTER ATLETEN/ELEVEN

• SKOLEN, LÆRERNE, LEDELSEN OG ADMINISTRA- 
 TIONEN ER UDDANNET I AT HÅNDTERE ELITESPORTS- 
 FOLK OG DERES PROBLEMSTILLINGER

• VI ARBEJDER MÅLRETTET MED LIFESKILLS  
 (PLANLÆGNING, PRIORITERING, MOTIVATION,  
 VALG/FRAVALG, SYNERGI: SKOLE/IDRÆT)

• KLUBBEN OG TRÆNERE/TALENTCHEF ER I TÆT 
 KONTAKT MED MENTOR/SKOLEN OG DRØFTER  
 ATLETENS/ELEVENS UDVIKLING



FÅ MERE INFORMATION HOS:

TORNBJERG GYMNASIUM
SKÆRMHATTEN 15 // 5220 ODENSE SØ

TLF. 66 15 71 02 // WWW.TORNBJERG-GYM.DK
KONTAKT SEKRETÆR HELLE LARSEN 

FOR NÆRMERE INFORMATION: 
HL@TORNBJERG-GYM.DK // DIR.TLF. 66 15 71 02

ELITEIDRÆT ODENSE
SEKRETARIATSLEDER MICHAEL JOHANSEN

ODENSE IDRÆTSPARK // HØJSTRUPVEJ 5 // 5200 ODENSE V
TLF. 51 21 63 68 // WWW.ODENSE.DK/ELITEIDRAET

SE VIGTIGE DATOER BL.A. ANSØGNINGSFRISTER OG 
INFORMATIONSMØDER, FIND INFORMATION OM 
UDDANNELSENS STUDIERETNING, ANSØGNINGSSKEMA 
OG MEGET MERE PÅ WWW.TORNBJERG-GYM.DK

BESØG VORES FACEBOOKGRUPPE 
- OG BLIV EN DEL AF ELITEN
Tornbjerg Elites facebookgruppe er for tidligere, nuværende  
og kommende elever, der vil være en del af fællesskabet. 
Her kan du følge med i, hvad dine kammerater laver, 
når de dyrker sport.

TORNBJERG ELITE

KAN DU BLIVE OPTAGET?
For at blive optaget skal du:

- DYRKE IDRÆT PÅ REGIONALT ELLER NATIONALT/
 INTERNATIONALT NIVEAU

- BRUGE MINDST 10-15 TIMER OM UGEN PÅ TRÆNING 
OG KONKURRENCER

- VÆRE UDDANNELSESPARAT TIL EN GYMNASIAL 
 UDDANNELSE

 - GODKENDES AF ELITEIDRÆT ODENSE 
 (ODENSE KOMMUNE)


