
 SPORTS
 KLASSER
  7. --TIL 9. KLASSE

		Du får morgentræning tre til fire gange om 
ugen i skoletiden

		Træningen i sportsklasserne bygger  
på grundtræning 

		Du bliver bedre i grundlæggende færdigheder 
som styrke, smidighed, balance, udholdenhed, 
hurtighed, reaktionsevne, motorik, 
koordination, og timing

		Du mindsker risikoen for at få en 
sportsskade

		Du får tilrettelagt din træning, så du også kan 
træne, HVIS du alligevel bliver skadet

		Du bliver testet fysisk og fysioterapeutisk 

		Du får kurser i sportsernæring, 
idrætsskadebehandling og 
SvendborgMentaliteten

		Du får hjælp til at planlægge din hverdag – 
med tid til sport, skole, familie og venner

		Du får mulighed for at købe sund mad på 
skolen

		Du får tilrettelagt din træning så den passer 
med klubtræningen

		Du bliver rustet til at træne mere og bedre i 
din klub

Hvordan kommer jeg med ?
		Du skal være vild med at træne

			Du skal træne mindst 8 - 10 timer om ugen 
inkl. fysisk træning

			Du skal være indstillet på både at passe din 
skole og din sport

			Du kan søge om indskrivning i en 
sportsklasse uanset hvilken sport, du dyrker

			Du skal udfylde et ansøgningsskema med 
udtalelse fra din klub

		Din træner vurderer, at du har 
talentpotentiale

		Du skal skrive et brev om dig selv og om, 
hvorfor du gerne vil gå i en sportsklasse

		Du skal søge om indskrivning i  
7. klasse med opstart i august 2018

		Du skal søge senest den  
21. februar 2018 

		Du kan hente skemaet på 
www.svendborgelite.dk og på 
www.nymarkskolen-svendborg.dk

Skolen 
Sportsklasserne er et særligt spor for  
7.- 9. klasse på Nymarkskolen i Svendborg. 
Du vil komme til at gå i klasse sammen 
med andre talenter, samtidig med at du 
selvfølgelig får en masse aktiviteter og 
oplevelser sammen med de andre klasser 
på Nymarkskolen – Svendborgs Ungeskole.
På skolen får du også mulighed for at købe 
sund mad i LOMA og i skolens bod. 

Information

Kontakt
Birgitte Dilau Sørensen
afdelingsleder 
Nymarkskolen 
tlf. 62 23 62 14
birgitte.sorensen@svendborg.dk

Keld Vilhelmsen  
træner, lærer og koordinator 
Nymarkskolen
tlf. 26 39 57 92 
keldvnr7@gmail.com

Jannie Kaae 
elitekoordinator  
Svendborg Kommune
tlf. 30 63 62 38  
jannie.kaae@svendborg.dk

Du kan læse meget mere om sportsklasserne på:

www.nymarkskolen-svendborg.dk
www.svendborgelite.dk

Du kan også følge sportsklasserne på
www.facebook.dk/sportoguddannelse

INFORMATIONSMØDE
30. januar 2018 kl. 18.30 - 20.00

Mødet afholdes på Nymarkskolen

ANSØGNINGSFRIST
21. februar 2018
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Bra -nder du for din sport, og har du lyst til at pr-ove dit talent af? 
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