Tilmelding:
•

Har du ambitioner?

Samarbejdspartnere:

Sidste frist for tilmelding til Næstved
Sportscollege er
15. marts 2008

Så har vi tilbuddet til dig på
Næstved Gymnasium og HF!

Team Danmark
•

Opstart
august 2008

•

•

Med tilmeldingen
vedlægges en personlig anbefaling fra
ansøgerens klub
Der kan afholdes
prøvetræning i de
enkelte sportsgrene

Næstved Kommune
Foto © René Hansen/boldfoto.dk

Det private erhvervsliv i Næstved Kommune

Klubber, foreninger
og uddannelsesinstitutioner hjemmehørende i Næstved
Kommune
Foto © René Hansen/boldfoto.dk

Næstved
Sportscollege
Ansøgningsblanket
kan downloades på
hjemmesiden:
www.naestved-gym.dk

Næstved Gymnasium og HF
Nygårdsvej 43
4700 Næstved
Tlf.: 55720676

Elitesport og
ungdomsuddannelse i
Næstved

Kombiner din sport med din uddannelse

Team Næstved

Hvor uddannelse og sport mødes
Involverede
idrætsklubber

Uddannelse

Kombiner din sport med din uddannelse

Næstved Boldklub
Klubbens bedste hold spiller i Viasatsport-divisionen
og består hovedsageligt af
unge talentfulde spillere.
Klubbens U-21-hold er forsvarende danske mestre.
Team FOG Næstved
Team FOG Næstved vil
etablere sig som en af landets absolut førende klubber og være en dominerende faktor i Basketligaen
indenfor en kort årrække.
Centralt i strategiplanen er
en meget kraftig udvikling
i klubbens ungdomsafdeling.
Næstved-Herlufsholm
Håndbold
En klub der satser på talentudvikling i centrum for
håndbolden på Sydsjælland.
Herlufsholm Fodbold
Sydsjællands største
klub for piger der spiller
fodbold!

En værdifuld faglig,
sportslig og personlig
udvikling.

- for dig, der vil videre...

Skolen

Vision

Bomuligheder

Næstved Gymnasium og
HF
Skolen tilbyder 2 - årigt HF
samt stx, og har i alt ca.
1.000 elever og kursister.
I gymnasiet kan du vælge
mellem 12 forskellige studieretninger, og både på
hf og i stx tilbydes mange
valgfag. Skolen har særdeles gode idrætsfaciliteter
med sportshal, grundtræningshal, styrketræningsrum m.m.

At etablere rammer, der
gør det muligt at udvikle
lokale/regionale eliteidrætsudøvere til absolut
topniveau i Danmark og
samtidig sikre mulighed
for uddannelse.

I det kommende skoleår benyttes eksisterende
kollegieboliger, private
lejemål eller man kan bo
hjemme. Der kan på de
enkelte uddannelsesinstitutioner fås hjælp til dette.
På længere sigt etableres
sportscollege med egne faciliteter i form af værelser,
fællesfaciliteter, administration m.m.

Tilrettelæggelse
af uddannelsen
Der etableres særlige tilrettelæggelser fx særskemaer
i et vist omfang, fleksibilitet, lektiehjælp og fjernundervisning i forbindelse
med træningslejre/turneringer. Derudover tilbydes
på to udvalgte studieretninger specielle skemaer
med mulighed for træning
i undervisningstiden.

Tid til at dyrke din sport
på et seriøst og ambitiøst
niveau.

Sportscollege
Hovedkvarter for Sportscollege er Næstved
Gymnasium og HF. Hér
afvikles såvel fælles
træningsaktiviteter som
aktiviteter tilrettelagt af
de enkelte sportsgrene. På
skolen afvikles fælles teorimoduler med følgende
indhold: Kost, fysiologi
og anatomi, karriereplanlægning, mental træning,
gæstelærere, forebyggelse
og behandling af skader
m.m. Der vil være tilknyttet
en sundhedssektor med
fysioterapi.

Økonomi
Der skal påregnes udgifter
til træning, kost, tøj, fælles
rejser evt. til udlandet,
udgifter til værelse m.m. De
enkelte idrætsklubber kan
efter aftale betale dele af
eller hele udgiften.

De bedste karrieremuligheder i sport og
erhvervsliv.

