
SPORTSCOLLEGE  
HORSENS

SPORT PÅ ELITENIVEAU
MENS DU TAGER EN UNGDOMSUDDANNELSE

UDBYDES I SAMARBEJDE MED HORSENS GYMNASIUM OG HF, 
HORSENS HF OG VUC OG LEARNMARK HORSENS
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BREDT SAMARBEJDE 
FLERE MULIGHEDER
Sportscollege Horsens har et bredt og stærkt samarbejde 
med uddannelsesinstitutionerne i Horsens Kommune, 
herunder Learnmark Horsens, Horsens Gymnasium og HF 
og Horsens HF og VUC.
 

Dette brede samarbejde betyder, at elever der ønsker 
at kombinere deres eliteidræt med en uddannelse har 
flere stærke muligheder for at vælge, hvor de vil tage en 
ungdomsuddannelse.

HHX  
LEARNMARK GYMNASIUM

EUD + EUX
LEARNMARK BUSINESS

Drømmer du om at spille fx 
fodbold, håndbold, basket eller 
badminton, mens du går i 10. klasse? 
Den drøm kan blive til virkelighed 
på Learnmark 10. 

Kombinationen af sport og 
Learnmark 10 er et godt alternativ 
til at gå på idrætsefterskole.

Vælg mellem: 
• Plus 10
• Student 10 
• Erhverv 10.

HTX 
LEARNMARK GYMNASIUM

EUD + EUX
LEARNMARK TECH

Vil du være en af fremtidens 
attraktive medarbejdere og holde alle 
muligheder åbne?
 
Så skal du starte din karriere inden for 
butik, handel, event og kontor på en af 
de mange uddannelser på Learnmark 
Business.

EUD-BUSINESS
1 år i skole + 2 år som elev i en 
virksomhed.

EUX-BUSINESS
2 år i skole + 2 år som elev i en 
virksomhed.

STX 
HORSENS GYMNASIUM OG HF

10. KLASSE
LEARNMARK 10

Har du ambitioner om at tjene en 
god løn som faglært i en virksomhed, 
læse videre eller blive selvstændig? 
Vil du have mange muligheder, efter 
du er udlært? Vil du være med til at 
skabe resultater på byggepladsen, i 
værkstedet eller køkkenet?
 
Så skal du vælge en af de 25 
fremtidssikrede uddannelser på 
Learnmark Tech eller en af vores 10 
EUX-uddannelser, hvor du både bliver 
student og faglært.

På Learnmark Gymnasium HHX bliver du 
udfordret på et højt fagligt niveau inden 
for blandt andet økonomi, marketing, 
kommunikation og globalisering. 

STUDIERETNING 
Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A

På studieretningen arbejder du fx med 
virksomhedsstrategier, og hvordan 
virksomheder bedst markedsfører 
sig over for forskellige målgrupper. 
Du lærer også om strategi og ledelse, 
investering og logistik.

STUDIERETNING 
Naturvidenskabelig:  
Matematik A + Biotek A + Fysik B

STUDIERETNING 
Samfundsvidenskabelig:  
Engelsk A + Samfundsfag A

På Learnmark Gymnasium HTX bliver 
du udfordret på et højt fagligt niveau 
inden for blandt andet science, IT, idræt, 
kommunikation, design og teknologi. 

STUDIERETNING  
Kommunikation og IT A + Design B 

STUDIERETNING
Bioteknologi A + Idræt B

Her arbejder du med fysisk idræt inden 
for fx boldspil, klassiske og nye idrætter. 
Du har teori i relation til de fysiske 
discipliner som fx anatomi, træning og 
kost, sundhed og livsstil. 



SPORTSCOLLEGE
HORSENS
Sportscollege Horsens er et spændende tilbud til dig, som har 
ambitioner og talent, og gerne vil udvikle dine idrætsfærdigheder i et 
unikt elitemiljø med moderne faciliteter samtidig med, at du tager en 
ungdomsuddannelse i Horsens.

 
PÅ SPORTSCOLLEGE 
HORSENS FÅR DU 
• En hverdag, hvor sport og uddannelse kombineres
• Skemalagt morgentræning to morgener hver uge
• Transport til dit uddannelsessted efter endt morgentræning
• Træning af veluddannede og kompetente trænere
• Adgang til fysioterapeut og fysisk træner
• Adgang til styrketræningsfaciliteter
• Sportspsykologiske forløb
• Flotte træningsfaciliteter
• Sportslig udvikling, både teknisk, taktisk og fysisk
• Nye venner, der har samme mål og interesser som dig
 
Sportscollege Horsens har ansat en daglig leder, der støtter dig i at 
få hverdagen som eliteidrætsudøver til at gå hånd i hånd med din 
ungdomsuddannelse.
 
Sportscollege Horsens samarbejder tæt med byens eliteklubber, og 
al tilmelding og administration til Sportscollege Horsens foregår via 
klubberne i de respektive idrætsgrene.

 



 
IDRÆTSGRENE  
PÅ SPORTSCOLLEGE 
HORSENS 
Sportscollege Horsens samarbejder tæt med byens eliteklubber. 
Hver samarbejdsklub i de respektive idrætsgrene har deres eget 
særskilte tilbud til udøvere som gerne vil gå på Sportscollege 
Horsens. Ønsker du at høre mere om at være elev på Sportscollege 
Horsens i netop din idræt, kan du kontakte klubben inden for din 
idrætsgren.

BASISLINJE
Er din idræt ikke på listen kan du søge optagelse på basislinjen. 
Her er der morgentræning på tværs af flere idrætter på samme 
tidspunkt som de øvrige idrætter. Dog foregår træningen med 
en fysioterapeut/fysisk træner med fokus på individuel træning i 
relation til din specifikke idræt.

SAMARBEJDSKLUBBER
• AC Horsens
• FC Horsens (pigefodbold)
• Horsens IC
• Horsens Badmintonklub 
• Horsens Håndboldklub
• Horsens Orienteringsklub
• Horsens Sejlklub 
• Horsens Svømmeklub

KONTAKT
TORBEN KNUDSEN
Leder af Sportscollege Horsens
T: 42 12 72 70 

SØREN JOCHUMSEN
Eliteidrætskonsulent
T: 76 29 23 06 

SPORTSCOLLEGE HORSENS
c/o Learnmark Horsens  
Stadionsvej 2, 8700 Horsens  
T: 42 12 72 70
W: sportscollegehorsens.dk


