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Kolding Elites sportsklasser

Du kan nu søge ind på Kolding Elites 

Sportsklasser, der ligger på Brændkjær-

skolen. Har du flair for din sport og skal 

i 7.-10. klasse, kan du søge ind på linjen, 

der er et samarbejde mellem Brænd-

kjærskolen og Kolding Elite.

På sportsslinjen får du optimale mulig- 

heder for at kombinere skole og udvik- 

lingen af dit sportstalent på en af følgen-

de linjer:

• Badminton

• Bowling

• Brydning

• Drengefodbold

• Håndbold

• Pigefodbold

• Svømning

• Tennis

• Basis/fysisk træning (udøvere fra 

andre sportsgrene kan optages via 

udtalelse fra specialforbund).

Din skoledag bliver tilrettelagt, så plan-

lægningen mellem skole og træning bli-

ver struktureret og styrket, så du får  en 

større helhed i din hverdag. 

Vi tilbyder

• To idrætsspecifikke morgentrænings-

pas med højt kvalificerede trænere. 

• På basislinjen vil en fysisk træner stå 

for træningen.

• Idrætsundervisningen med fokus på 

koordination, balance og skadesfore-

byggelse.

• Et unikt miljø med andre sportsud-

øvere, der søger at optimere deres 

talent. Skolen bygger på fleksibilitet, 

forståelse, samt indblik i emner om 

livet som elitesportsudøver.

• Fysioterapeutisk screening, behand-

lingsmulighed og adgang til træ-

ningslokale.
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For at blive optaget på eliteidrætslinjen i 

7., 8., 9. eller 10. klasse skal du :

• Dyrke din sport på et højt niveau

• Være motiveret til at prioritere både 

sport og skole

• Være motiveret til konstant at søge 

sportslig udvikling

• Indhente elektronisk udtalelse fra 

nuværende skole (og forbundstræner 

for basiselever) samt indsende dem 

via ansøgningsportalen på  

www.kolding.dk/eliteidraetslinjen

Ansøgningsfristen for skoleåret 21/22 er 

torsdag den 21. januar 2021. Du og dine 

forældre vil blive indkaldt til en samtale i 

uge 5 eller 8. Forinden vil der blive afvik-

let prøvetræning. 

Du vil få besked, om du er optaget ons-

dag den 3. marts 2021 kl. 12.00-13.00 

(10. klasse får svar i forbindelse med 

samtalerne af hensyn til mulighederne for 

at søge en ungdomsuddannelse).

Optagelse i Kolding  
Elites sportsklasser

Kolding Elite samarbejder om morgentræning med følgende klubber:
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Informationsmøde

Kom til informationsmøde og få mere at 

vide om sportslinjen 

TORSDAG DEN 7. JANUAR 2021  

KL. 19.30 PÅ BRÆNDKJÆRSKOLEN 

ELLER ONLINE. 

Tilmelding til bjhe@kolding.dk. Ved online 

informationsmøde vil du modtage en 

mail med link til mødet.

Spørgsmål 

Du er velkommen til at kontakte:

Elitekoordinator, Kolding Kommune: 

Bjarne Foged Henriksen

Telefon: 79 79 75 19

bjhe@kolding.dk

www.kolding.dk/elite  

www.facebook.com/koldingelite

Skolekoordinator, Brændkjærskolen:

Thomas Bastius Kristensen

Telefon: 21 37 73 15

thokr@kolding.dk

Senior-, Sundheds-, og Fritidsforvaltningen

Fritids- og Idrætsafdelingen

Telefon 7979 7519 

bjhe@kolding.dk
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