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KOMBINER SPORT OG UDDANNELSE

ELITESPORT PÅ HANDELSGYMNASIET

På Aalborg Handelsgymnasium i Turøgade til-
byder vi dig, som både er eliteidrætsudøver og 
ønsker en hhx-eksamen, at gå i en Elitesports-
klasse. Alle dine kommende klassekammerater 
dyrker deres idræt på meget højt niveau. Derfor 
har alle i klassen en fælles forståelse for, hvad det 
kræver at være både eliteidrætsudøver og i gang 
med en uddannelse. I vil derfor bedre kunne støt-
te og hjælpe hinanden.

Vi ved, at du som eliteidrætsudøver har behov for 
øget fleksibilitet i dagligdagen, når du skal kom-
binere sport og uddannelse. I Elitesportsklassen 
tager vi så vidt muligt hensyn til din træning og 
kampe, når vi tilrettelægger din undervisning. 

Som Team Danmark-elev har du mulighed for at 
vælge mellem flere studieretninger, men du vil ikke 
kunne opnå alle de fordele, som elitesportsklas-
sen giver mulighed for.

Som håndboldspiller bruger jeg meget tid 
på træning, og det var derfor vigtigt for mig 
at have mulighed for at kombinere sport 
med uddannelse. På HHX bliver der skabt 
super gode rammer for alle sportsudøvere, 
hvor der er stor forståelse for vigtigheden af 
sporten. Det giver fleksibilitet og mulighed 
for både at fokusere på sport og uddan-
nelse.”

”
Isabella Sørig Sørensen

Tidligere Team Danmark-elev
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STUDIERETNING

Alle elitesportselever vil få studieretningen ’Global 
økonomi og marketing’ med tysk B. Her er stu-
dieretningsfagene Afsætning A og International 
Økonomi A. Du skal nå de samme mål og gen-
nemføre de samme aktiviteter, som i en almindelig 
klasse. Derfor kræver det noget særligt af dig, din 
klub og gymnasiet, når du også er eliteidrætsud-
øver. Det kræver både disciplin og et godt sam-
arbejde mellem dig, dine klassekammerater, din 
klub og lærerne. 

Elitesportsklassen adskiller sig fra andre klasser 
i måden vi tilrettelægger din skoledag på. Vores 
mål er, at du i videst muligt omfang får mulighed 
for at dyrke din sport sideløbende med din ud-
dannelse.

• Du får mulighed for morgentræning tirsdag og 
torsdag

• Vi arbejder med forskellige holdinddelinger i 
elitesportsklassen. Det giver mulighed for mere 
intensiv undervisning på mindre hold

Dit træningsbehov aftaler du i samarbejde med 

din klub – det kan fx være morgentræning og/eller 

deltagelse i Elitesport Aalborgs træningsprogram-

mer. Handelsgymnasiet sørger for at tilrettelægge 

dit uddannelsesforløb, så du i videst muligt omfang 

også får mulighed for at dyrke din sport. 

Dialogen mellem dig, din klub og handelsgymna-

siet er helt afgørende i forhold til at sikre, at du får 

tid til både sport og uddannelse.

TRÆNING OG UDDANNELSE

• Dele af undervisningen sker i eksamensperio-
den i 1. og 2. g, hvor du ikke har mange eksa-
mener. Derved kan vi gøre undervisningsdagen 
kortere, og du får bedre tid til din sport

• Hvis det er muligt, laver du og dine lærere in-
dividuelle aftaler for kortere perioder om lektier, 
hvis din sport giver udfordringer ift. at møde i 
Turøgade

• Mulighed for tilrettelæggelse af afgrænsede 
virtuelle forløb. Du kan derved lettere bevare 
kontakten til underviserne og klassen, hvis du 
eksempelvis er til stævne i udlandet

• Hvis du har en sportslig godkendelse (Team 
Danmark), har du mulighed for at forlænge din 
uddannelse til 4 år.



HVEM KAN OPTAGES?

Som Elitesportselev skal du enten have en sports-
lig godkendelse fra Team Danmark eller være til-
knyttet en klub på absolut eliteniveau. 

Vi optager elitesportselever fra alle idrætsgrene 
og har elever fra næsten alle sportsgrene.

Den typiske elitesportselev træner 4 – 8 gange 
om ugen og har et tidskrævende kamp- og stæv-
neprogram. Flertallet af eleverne har morgentræ-
ning enten gennem Elitesport Aalborg, din klub 
eller selvtræning.

ELEVER FRA HHX AALBORG ER 
AKTIVE INDEN FOR:

• ATLETIK

• BADMINTON 

• BASKET 

• CYKLING 

• FODBOLD

• GOLF

• HÅNDBOLD 

• ISHOCKEY 

• KARATE

• KICKBOKSNING

• MOTORCROSS

• RIDNING 

• SVØMNING

• TENNIS

Vi er fire piger, som går i elitesportsklassen på HHX, og vi svømmer alle i Aalborg Svømme-
klub på eliteniveau. Vi har valgt sportsklassen af mange forskellige årsager - fx har vi morgen-
træning på skemaet tirsdag og torsdag. Vi kan godt lide, at alle i klassen dyrker sport, og vi 
på den måde ikke går glip af det sociale, da alle skal passe deres træning efter skole og stævner i 
weekenden. Det er også spændende at høre om hinandens sportsgrene og hverdage. 

Vi interesserer os meget for de fag, som er på skolen, og derfor var det oplagt for os at vælge 
HHX Turøgade. Det er fedt med helt nye fag, hvor alle starter fra bunden. Fagene er meget ander-
ledes fra folkeskolen, da de er mere virkelighedsbaseret. 

En anden god ting ved at gå i sportsklassen er, at underviserne og vores klassekammerater har 
fuld forståelse for, at vi tit er væk grundet træningslejre eller stævner. I den forbindelse er 
underviserne gode til at hjælpe med at strukturere vores hverdag og de er meget fleksible 
med at udskyde afleveringer. 

Vi vil klart anbefale eliteklassen, hvis du er glad for din sport og gerne vil være i et idrætsmiljø, 
men oven i det gerne vil kombinere det med en HHX-studentereksamen.

Matilde, Stine, Camillia og Cecilie, 2.V, Aalborg svømmeklub. 

”DERFOR HAR VI VALGT ELITESPORTSKLASSEN
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ELITESPORTSKLASSEN

Vi har en elitesportsklasse på hver årgang, så eli-
tesportsklasserne er en stor del af skolemiljøet i 
Turøgade. Sport fylder meget i dagligdagen, og 
det præger klassekulturen. Trivsel og tryghed 
i klassen smitter af på dine præstationer i din 
sport. Derfor har vi også stor fokus på det særlige 
skolemiljø i elitesportsklasserne, så vi i fællesskab 
med elitesportseleverne kan skabe de bedste 
rammer for din uddannelse og sport. Fællesar-
rangementer og studieture er en del af forløbet i 
Elitesportsklassen og med til at skabe fællesskab 
og sammenhold i klassen.

Vælger du undervejs i den uddannelse at stoppe 
som eliteidrætsudøver, kan du fortsætte i klas-
sen. 

LÆRERNE
Dine lærere har mange års erfaring med under-
visning af elitesportselever. De kender derfor de 
særlige udfordringer, som opstår, når man både 
er i gang med en uddannelse og dyrker elite-
idræt. Desuden vil vores coach og studievejleder 
være klar til at støtte og hjælpe dig.

PÅ HANDELSGYMNASIET AALBORG 
GÅR DER I DAG OVER 100 ELEVER,  

DER DYRKER ELITESPORT. 

FLERE AF DISSE ER 
TEAM DANMARK-ELEVER.

UDDANNELSE OG DIT SKEMA
Du skal have 2605 timers undervisning. Det 
svarer til 2233 lektioner á 70 minutter. 

En gymnasieuddannelse varer 600 dage incl. 
50 – 55 dage, hvor du har eksamen. Du skal 
derfor normalt møde 4 lektioner i gennemsnit 
pr. dag over de 3 år, som uddannelsen varer.

Ud over lektier, skal du desuden have 500 
timer med skriftligt arbejde (udarbejdelse af 
stile, opgaver og projekter). 

Uddannelsen er krævende, og planlægning 
og kommunikation er særlig vigtig, når du 
samtidig er elitesportsudøver. Derfor er det 
vigtigt at du holder dine lærere og gymnasiet 
orienteret om dine kampe, stævner mv.
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TEAM DANMARK - FLERE FORDELE MED EN SPORTSLIG GODKENDELSE

Handelsgymnasiet Aalborg er udvalgt som Team 
Danmark Uddannelsespartner. Den status er vi 
stolte af, men den forpligter både os og dig. Vi 
er opmærksomme på, hvordan vi skaber endnu 
bedre rammer for dig som elitesportselev. Men vi 
kan kun skabe rammerne for at du lykkes med 
din uddannelse og idræt. Din egen indstilling og 
indsats er helt afgørende for, at du når dine mål! 

MED EN SPORTSLIG GODKENDELSE FRA 
TEAM DANMARK
Har du en sportslig godkendelse fra Team Dan-
mark, vil du kunne opnå en række ekstra fordele. 
Vi hjælper dig bl.a. med at tilrettelægge din ud-
dannelse, så du samtidig kan passe din træning, 
træningslejre og konkurrencer. 

Med en sportslig godkendelse får du samtidig 
mulighed for at få forlænget din uddannelsestid 
ligesom du vil kunne få supplerende undervisning 
og lektiehjælp. Vi har også mulighed for at tilret-
telægge et særligt  undervisnings- og eksamen-
forløb, hvis der bliver behov for det. 

Hele dit uddannelsesforløb vil foregå i en tæt dia-
log mellem dig og skolen.

SPORTSLIG GODKENDELSE - SÅDAN GØR DU
Du kan få en sportslig godkendelse, hvis dit for-
bund har en aftale med Team Danmark, og hvis 
du opfylder de kriterier, som forbundet og Team 
Danmark har lavet i fællesskab. På Team Dan-
marks hjemmeside www.teamdanmark.dk kan 
du finde de kriterier, der er lavet med de enkelte 
forbund. Det er også her, at du ansøger om en 
sportslig godkendelse. 

Find flere informationer om sportslig godkendelse 
på Team Danmarks hjemmeside www.teamdan-
mark.dk.
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AaB har i mange år samarbejdet med Handels-
gymnasiet i Turøgade. Ledelsen i AaB prioriterer 
højt, at vores ungdomsspillerne får en uddannelse 
sideløbende med deres udvikling som fodboldspil-
ler i AaB. Med et fyldt trænings- og kampprogram 
er det helt afgørende, at spillerne møder den flek-
sibilitet og imødekommenhed ift. at tilrettelægge 
deres uddannelsesforløb, som de oplever på hhx-
uddannelsen i Turøgade”

”
Anders Damgaard
Akademichef, AaB



SÅDAN TILMELDER DU DIG

Uddannelseschef
ASTRID SINDBJERG
Tlf. 2710 5917 - ags@ah.dk

Jeg spiller fodbold på et højt niveau. Det 
betyder, at min træning, transporttid og 
skoletid er mixet sammen. Det kan være en 
vanskelig opgave at tilrettelægge uddannel-
sen efter mine træninger, da de alle foregår 
ved middagstid. Men på Handelsgymnasiet 
har de gjort det muligt at spille fodbold på 
professionelt niveau og få en god uddan-
nelse ved siden af.

”
Oliver Søgaard Børsting
Tidligere angriber i AaB

Som elitesportselev skal du søge om optagelse 
til Handelsgymnasiet Aalborg på normal vis via 
www.optagelse.dk. I ansøgningen skriver du i 
feltet: ”Kommentarer”: Ønsker optagelse i Elite-
sportsklassen og oplyser din sport og klub. 

Herefter modtager du en bekræftelse via e-
boks på, at vi har modtaget din ansøgning. Du 
modtager samtidig en blanket, hvor vi beder 
dig beskrive dig selv som atlet, angive din klub, 
træningsbehov, rejsebehov samt om du har en 
sportslig godkendelse fra Team Danmark. Blan-
ketten skal vi bruge i forhold til klassedannelse til 
elitesportsklasserne. Desværre kan vi ikke altid 
imødekomme alle ansøgeres ønske om at gå i 
elitesportsklassen. Når det er tilfældet sker opta-
gelsen på baggrund af den enkelte atlets sports-
lige niveau og træningsbehov.

Alle elitesportsklasser bliver tilknyttet handels-
gymnasiet i Turøgade. Hvis du har spørgsmål til 
tilmeldingsdelen, står vi klar til at hjælpe dig.
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Handelsgymnasiet Aalborg
Turøgade 1
9000  Aalborg
Tlf. 9936 4520 

www.hhxaalborg.dk

”Der bliver fra lærernes side ta-
get hensyn til afleveringsfristen af 
skriftlige opgaver”

ELEVUDTALELSER FRA ELITESPORTELEVER

”Vi har en fantastisk klassekultur 
med masser af motivation og kon-
kurrencementalitet.”

”Vi er gode til at skabe fællesska-
ber på tværs af sportsgrene.”

”Klassesammenholdet er allerede 
fra start af rigtig godt, fordi alle 
stort set har samme interesser.”

”Der bliver taget hensyn til træning 
og turneringer, hvis man er væk i 
en længere periode.”

”I en elitesportsklasse har vi et 
godt fællesskab, og dette gør det 
nemmere at kombinere sport og 
skole.”

”Lærerne er gode til at vise inte-
resse for elevernes sport og spør-
ger ind til resultatet, hvis man har 
været væk.”

”Selv om vi dyrker forskellige 
sportsgrene kan vi lære meget af 
hinanden.”

”Man føler sig velkommen på 
tværs af alle sportsgrene.”


