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Det hele begynder med passion. Det er intenst, det er 
stærkt og det giver så meget mening. Øjeblikket er dit, 
du vil give alt, gøre det umulige muligt og gå hele vejen.

Velkommen til 
Sports Academy Denmark 
Talentudvikling, uddannelse og dannelse
Vi er et sportsakademi for unge atleter i særklasse. Unge sportstalenter der er drevet af drømme, dedikation 
og passion og som forstår at arbejde målrettet for at udvikle og dygtiggøre sig som atleter og mennesker.

Vi har stor fokus på motiverende og inspirerende talentudviklingsmiljøer der skaber sammenhæng for unge 
atleter -  miljøer der bidrager til udviklingen af atleters menneskelige og sportslige kompetencer og samtidig 
understøtter uddannelse, trivsel og mental sundhed.

På Sports Academy Denmark åbner vi for den nysgerrige og involverende dialog  i hverdagen. Det foregår i 
træningsmiljøet, undervisningen, rundt om spisebordet og ved den daglige snak i fællesrum og værelser. Vi 
møder dig der, hvor du er. Vi stiller spørgsmål til, hvor du er i dine drømme, hvor langt du vil gå og hvordan vi 
kan hjælpe dig med at tænde for alt hvad der hedder næring, så du kan forfølge din sportslige drøm.

Vi skaber en kultur der støtter dig i at stå ved dit talent, at have mod på det ekstraordinære og at træffe gode 
beslutninger i dit liv. Du lærer at stå på egne ben og tage ansvar for din sportslige og menneskelige udvikling. 

Men du er ikke alene, du vil opleve at være en del af et fællesskab. Store og små fællesskaber med respekt, 
tillid, åbenhed og hjælpsomhed. Gode sociale relationer med grin, opmuntring og selvfølgelig en hånds-
rækning, når det indimellem kan føles lidt svært. Her vil du opleve en særlig samhørighed og en forståelse 
for, at ingen når til sit fulde potentiale alene og at alle mennesker har brug for stærke sociale relationer.

Sports Academy Denmark har en unik placering lige midt i Odense. Vi har skabt et helt specielt univers, hvor 
forskellige aktører på flere niveauer; akademi, sportsklubber, foreninger, skole og organisationer i Odense 
samarbejder om at skabe et talentudviklingsmiljø  i verdensklasse for dig som ung atlet udfra en fælles for-
ståelse af ansvarlig, bæredygtig og optimal talentudvikling.

Sports Academy Denmark skaber sammenhæng, fleksibilitet og samhørighed på din vej. Her vil du opleve 
en balance mellem sport, uddannelse og dannelse. Vi er i nuet, men kaster vores blikke fremad. Vi forbere-
der dig til en fremtid i forandring, hvor du med dine kompetencer, viden og indre drivkraft skal træffe vigtige 
beslutninger og tage ansvar for de valg du tager.

Vi glæder os til at lære dig at kende.
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Søren Eich 
Stifter og grundlægger af Sports Academy Denmark

“Sports Academy Denmark er sat i verden for at gavne 
udvikling for unge dygtige sportsudøvere, ikke kun i form 
af elevernes sportspræstationer, men også i kraft af deres 
sociale evner og skolens værdier om dannelse, læring og 
gode fællesskaber. De unge får her mulighed for at udvikle 
sig som sportsudøvere og hele mennesker i et unikt koncept”, 
udtaler Søren Eich.
Søren Eich, tidligere dansk erhvervsleder, har i flere år haft lyst til at investere en del af sin formue 
på at skabe en skole for unge mennesker der er særligt engagerede og dedikerede. En skole der 
skal være forbilledlig i dansk kultur og være noget Søren Eichs hjerte banker særligt for - at skabe 
gode rollemodeller. 

Sørens store interesse og passion har altid været sport, så da han møder Jacob Landtved og Kim 
Novak og hører dem fortælle om deres drøm om et sportsakademi i Odense, er han slet ikke i tvivl 
om, at hans idé nu kan blive til virkelighed. Han beslutter sig for at investere i opbygningen af Sports 
Academy Denmark. Derudover stifter han en fond, Søren Eich fonden, der har til formål at støtte op 
om Sports Academy Denmark i dens fremtidige virke og udvikling.

Søren ønsker at skabe en ramme for unge sportsudøvere, hvor de kan dedikere sig til deres sport, 
uddanne og udvikle sig som hele mennesker i en fællesskabt kultur. “Jeg ønsker en kultur på Sports 
Academy Denmark. der er båret af dedikation og passion til livet og sporten, en kultur der er stærk 
og forbilledlig”, fortæller Søren Eich.

Sports Academy Denmark skal give optimale muligheder for unge sportsudøvere og samtidig lære 
dem at være gode kammerater og dermed gode rollemodeller. De skal dygtiggøre sig som mennesker 
og verdensborgere og rustes til at kunne klare fremtidens mangeartede udfordringer. Søren Eich tror på, 
at kvaliteter som respekt, ansvarlighed, humor, ordentlighed, ydmyghed, viljestyrke og gejst er vigtige at 
have med sig, for at få et solidt afsæt til livet.

Søren Eich håber således, at Sports Academy Denmark kan skabe rollemodeller og give eleverne
god oplevelser, dannelse, personlig udvikling og ikke mindst livslange relationer og et solidt netværk
- også efter at sportskarrieren slutter.
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Talentudvikling, kultur og skole
På Sports Academy Denmark ser vi talentudvikling som 
en kompleks og foranderlig størrelse. 
Mange faktorer er gældende for, hvordan en ung atlet udvikler sig bedst muligt. Det er vigtigt, at vi som 
sportsakademi arbejder hele vejen rundt om vores unge atleter, og har et skarpt øje på deres samlede 
livssituation og træningsmiljø i forhold til optimal sportslig og menneskelig udvikling. 

Som sportsakademi er vi kendetegnet ved at være åbne, nysgerrige og fleksible i vores arbejde med talent-
udvikling. Vi har stort fokus på at forstå og handle udfra det samspil, vi har med unge atleter i nuet og tænke 
det videre ind i et fremtidsperspektiv. Det er afgørende for os, at vores atleter kan udfolde deres fulde poten-
tiale inden for deres sport i en langsigtet helhedsbaseret talentudvikling.

Vi har et tæt samarbejde med de bedste klubmiljøer, foreninger og organisationer i Odense. Det er i disse 
sportsmiljøer den primære talentudvikling for vores unge atleter foregår. Her vil de møde engagerede og 
passionerede trænere og blive en del af velfungerende og stærke træningsgruppper. 

Sammen med andre dedikerede og ambitiøse sportsudøvere, 
får atleterne unikke muligheder for at udvikle deres sport på 
allerhøjeste niveau. 

På Sports Academy Denmark bor vores elever i et splinternyt arkitekttegnet akademi der er bygget til og for 
unge talentfulde sportsudøvere. De bor sammen med andre unge mennesker, der alle har det til fælles, at 
de er dedikerede og passionerede indenfor deres sport og har store drømme om, hvor det kan føre dem hen.

Vi ligger ideelt i hjertet af Odense Idrætspark, midt i byens pulserende idræts- og kulturliv. Denne beliggen-
hed giver vores unge atleter ideelle muligheder for at træne, udøve anden idræt og lave aktiviteter der giver 
dem nye og berigende oplevelser. 

Vi er seriøse på unge menneskers vegne. Dette er gældende på det sportslige område, men i høj grad også 
i forhold til uddannelse og dannelse. På Sports Academy Denmark tilbyder vi en fleksibelt tilrettelagt under-
visning på 10. skoleår, der gør det muligt at forberede sig fagligt til en ungdomsuddannelse, udvikle sig som 
menneske og forfølge en sportslig ambition. Vi vil igennem undervisning, aktiviteter og forskellige oplevel-
ser i hverdagen ruste vores elever til en verden i foranderlighed. Vi vil vende blikket indad og udad mod det 
samfund og den verden vi alle er en del af. Vi stiller skarpt på en kommunikations- og læringskultur der er 
udforskende, projektorienteret og udfordrende.

Som sportsakademi er det en vigtig opgave at lære vores unge mennesker forskellige life skills, der gør dem 
i stand til selv at planlægge, strukturere, koordinere og prioritere mellem de forskellige elementer i deres liv. 
De har medansvar for at skabe gode samarbejdsrelationer og har indflydelse på deres egen og talentmiljø-
ets udviking. 

Sports Academy Denmark er et univers, en kultur med optimale muligheder for unge sportstalenter der 
samtidig lærer at forpligte sig i fællesskaber, udvise gensidig respekt og forståelse for forskelligheder samt 
at være ordentlige og gode rollemodeller.

Sports Academy Denmark - et univers med 
optimale muligheder for unge sportstalenter 
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  SPORTS 
ACADEMY 
    DENMARK 
  .. meget mere 
end en efterskole 
 
Fly me to the moon, let me play among the stars ... 
det er måske en lidt ældre sang, vores elever 
ikke kender eller lytter til, men ikke desto mindre 
er det det vi gør. 
Vi tager hånd om vores elever, og skaber en ramme der bringer dem tættere på 
deres drømme. 

Vores elever er alle højtperformende atleter indenfor deres sportsgrene. På akademiet 
oplever de undervisning og efterskoleliv på tværs af deres sport, mens de i klubmiljøet 
træner i et professionelt set up, med de bedste trænere og andre atleter der er dedikeret 
indenfor samme sport. 

I tæt samarbejde med Odense sportsmiljøer skaber vi de bedste betingelser for vores 
unge atleter. Vi skræddersyr et talentudviklingsprogram der bl.a. omfatter træning i 
atletens sportsgren, fysisk træning, mental træning, kost og ernæring, udvikling af life 
skills, fleksibilitet mellem skole og sport, kultur og dannelse, fællesskab og samhørighed 
samt moderne faciliteter.

Med vores unikke placering i hjertet af Odense, er der kort transporttid til de forskellige 
træningsanlæg. Transport til og fra klubtræning sker via letbanen eller cykel, som sports-
akademiet stiller til rådighed.

Fly me to the moon, 
let me play among 
the stars ... 

Fællesskab

Mental

træ
ning

Kultur og 

dannelse

Kost og

ernæring

Klubmiljø

Talent-

udvikling

Skole og 

sport

10.

klasse

Fysisk

træ
ning

Sports-

efterskole

Moderne 

faciliteter

Life skills

9Sports Academy Denmark



Sports Academy Denmark10 Sports Academy Denmark 11

Vi har spurgt Kristoffer Henriksen, forskningsleder 
på Syddansk Universitet og sportspsykologisk kon-
sulent i Team Danmark, om hvad der kendetegner 
succesfulde talentudviklingsmiljøer. Et område han 
har specialiseret sig indenfor og som hans bog “Ta-
lentudviklingsmiljøer i verdensklasse”  handler om.

Kristoffer Henriksen fortæller, at baggrunden for 
forskningen om succesrige talentudviklingsmiljøer 
er, at man nationalt og internationalt oplevede stor 
forskel på, hvordan sportsmiljøer udviklede eliteat-
leter. Man så sportsmiljøer med mange atleter i top-
klasse, andre knap så mange og endelig var der de 
sportsmiljøer der fumlede en del. Flere sportsmiljøer 
havde et stort fokus på den individuelle atlet, hvor 
andre havde en mere miljøorienteret tilgang i forhold 
til udvikling af deres eliteatleter. For at undersøge 
hvad der kendetegner et succesrigt talentudvik-
lingsmiljø, har forskningen primært fokuseret på de 
sportsmiljøer der er succesrige og gang på gang har 
atleter i verdensklasse. Forskningen er baseret på 
såvel danske som internationale sportsmiljøer. Det 
viser sig, at hvert eneste talentudviklingsmiljø er helt 
unikt, men ikke desto mindre har de nogle fælles-
træk og principper der netop gør dem succesfulde.

“Vi har lavet studier på tværs 
af mange sportsgrene, og de 
samme karakteristika går igen 
alle vegne. De kan udmønte 
sig forskelligt i praksis, men det 
er de samme principper vi ser”, 
siger Kristoffer Henriksen.

Det viser sig, at der grundlæggende er tre ting der 
motiverer atleter; udvikling, autonomi og samhørighed. 
Den første motivationsfaktor for atleter er, at de ud-
vikler deres kompetencer og færdigheder, at de bliver 
bedre til det de laver og oplever at lære noget i dag 
de ikke kunne i forgårs. Den anden motivationsfaktor 
er autonomi, at de udvikler selvstændighed og lærer 
at tage ansvar for deres beslutninger igennem deres 
sportskarriere og liv. Og endelig motiveres de af følel-
sen af samhørighed, oplyser Kristoffer Henriksen.

Helt overordnet kan man se, at gode og sunde ta-
lentudviklingsmiljøer handler om at skabe en sam-
menhængende struktur og kultur i sportsmiljøer 
som atleter kan udvikle sig og dygtiggøre sig i som 
sportsudøvere og som mennesker. 

Forskningen viser, at der skal være en en god dialog 
og et tæt samarbejde mellem de forskellige parter 

der er involveret i miljøet. Atleter må ikke  opleve at 
blive revet midt over af modsatrettede krav fra alle 
sider - miljøet skal spille sammen, så der er en dia-
log mellem atleten, træneren, familien og skolen. 
Samtidig er det vigtigt at give unge atleter plads til 
at udvikle sig som hele mennesker, så de gradvist 
bliver klædt på til at tage ansvar for deres egen 
træning og deres egen udviklingsproces.

“De succesrige talentmiljøer formår at gøre plads, 
være tålmodige og fleksible. Det kunne handle om 
overgange i uddannelsessystemet, at sportsmiljøet 
giver den unge atlet lov til at skrue en anelse ned for 
træningsindsatsen i en periode, hvor atleten eksem-
pelvis starter i gymnasiet, eller om hvordan man griber 
det an som sportsmiljø, hvis en atlet er småskadet og 
har brug for en mindre pause. Det er vigtigt, at der er 
dialog og koordinering mellem de forskellige parter“, 
fortæller Kristoffer Henriksen.

Et andet vigtigt kendetegn fra de mere succesrige 
talentudviklingsmiljøer handler om træning, hvor 
man tillader diversitet, rum for de frie initiativer og 
et blik på atleters engagement og mindset. Der skal 
tænkes langsigtet og være en grundlæggende for-
ståelse af, at udvikling tager tid. 

Kristoffer Henriksen mener, at en god træning skal 
fokusere på tilpasningsdygtighed. Atleterne skal 
lære at justere og finde ud af at tilpasse sig forskelli-
ge situationer og finde ud at ting selv. “Vi ved fra tid-
ligere forskning, at når man har trænere der undervejs 
ændrer på de begrænsninger der naturligt er, og på 
den måde træner atleter i at tilpasse sig nye situatio-
ner hele tiden, det skaber gode atleter på sigt. Det ta-
ger måske en lille smule længere tid at blive god, men 
til gengæld så kan man gå hen og blive rigtig god, 
fordi det er det de møder, når de skal ud at præstere 
på aller aller øverste hylde senere hen i deres karriere. 
Der er det tilpasning der er altafgørende”, siger han.

Et gennemgribende træk i de stærke talentmiljøer er 
også et øget fokus på samhørighed og rollemodel-
ler i et sportsmiljø. At man som ung atlet har nogen 
ældre atleter, kammerater eller mennesker omkring 
sig, man kan lære af, afspejle og læne sig op af, er 
essentielt i vejen frem mod sportslig succes. 

“Der opstår samhørighed på 
tværs af, hvor dygtig man er, 
alder og alt mulig andet” 

fortæller Kristoffer og fortsætter med en vigtig poin-
te, at det samtidig lærer atleterne at være åbne, op-
søge hjælp hos deres kammerater, være nysgerrige 

Talentudviklingsmiljø  
i verdensklasse
Interview med Kristoffer Henriksen
Sportspsykolog, forsker SDU
                  
På Sports Academy Denmark arbejder vi udfra tanken om, at vejen til 
succes for vores unge sportatleter er baseret på deres potentiale og 
træningsintensitet, men i høj grad også af hele det miljø, det sportsli-
ge og ikke- sportslige, de er en del af.  Vi har et stort fokus på, at vo-
res unge atleter lærer at tage ansvar og vise selvstændighed i deres 
vej frem til succes, og at de bidrager til en sund kultur i et talentud-
viklingsmiljø.

I vores stræben efter hele tiden at kvalificere vores sportsakademi og 
skabe en struktur og kultur der afspejler vores værdier, samarbejder 
vi med aktører der har stort fokus på, hvordan man skaber succesrige 
talentudviklingsmiljøer. 

 THINK
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og dele ting med hinanden. Vigtige sociale færdig-
heder der har stor betydning for, om man trives i et 
miljø og har overskud til at udvikle sig i sin sport.

”Man kan i studierne se, at der bliver arbejdet rigtig 
meget for principper om rollemodeller og fælles-
skaber i de succesrige talentmiljøer, fordi man ved, 
hvor stor betydning det har for sportsmiljøet og de 
enkelte atleter. Flere sportsmiljøer har sat ideen med 
rollemodeller i et system, hvor de enten træner med 
hinanden på tværs af alder og niveau, eller hvor man 
har sørget for at lægge træningstiderne samtidigt, for 
at forsøge at stimulere behovet for rollemodeller og 
samhørighed”, fortæller Kristoffer Henriksen

“Når man spørger eliteatleter 
om at kigge tilbage på deres 
karriere, kan de allesammen 
pege meget tydeligt på, at 
uden dem og dem var det 
aldrig nogensinde lykkes. 
Og det er både holdkamme-
rater, trænere, familie og 
andre der bliver nævnt i den 
sammenhæng”, fortsætter han.

Omvendt oplever man I miljøer, hvor man ikke 
snakker sammen, deler erfaringer og hjælper hin-
anden, at det bliver opslidende for de fleste atleter. 
Ofte vælger de at stoppe med deres sport i en 
alt for tidlig alder. “Hvis der hele tiden er vandtætte 

skodder mellem atleterne, en intern konkurrence kun 
med det ene fokus at slå de andre, hvor man hardco-
re fokuserer på sine fejl, så vælger de fleste sporten 
fra på et tidspunkt. Egentlig ikke fordi man ikke har 
lyst til sporten og har ambitioner om at udvikle sig, 
men bare fordi man ikke magter gamet længere”, ud-
dyber Kristoffer Henriksen.

De succesfulde talentudviklingsmiljøer er derud-
over generelt dygtige til at skabe en sammenhæn-
gende kultur med tydelige værdier der organisa-
torisk er omsat i praksis. Her er overensstemmelse 
mellem skueværdier, de værdier man siger man 
gør, og handleværdier. Det skaber en ro og fokus 
hos både atleterne, trænerne, lærerne og andre der 
er med i miljøet, at man er enige om præmisserne 
og alle ved, hvad det er som skal udleves.

Kristoffer Henriksen er meget positiv i forhold til 
Sports Academy Denmark, både som en fantastisk 
mulighed for unge atleter og som en vigtig samar-
bejdspartner for Institut for Idræt og Biomekanik på 
Syddansk Universitet. 

Han mener, at Sports Academy Denmark har en 
oplagt mulighed for at kunne skabe et succesrigt 
talentudviklingsmiljø med de karakteristika han i 
forskningen har set er afgørende. De unge atleter 
kan her udvikle og dygtiggøre sig sportsligt sam-
tidig med, at de kan udvikle sig personligt og i 
relationer med andre. “De får jo netop mulighed for 
at forme sig som hele atleter og mennesker, som de 
helt sikkert vil få glæde af i alle mulige andre sam-
menhænge senere i deres karriere”, siger Kristoffer 
Henriksen.
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Rikke Møller Pedersen 
Verdens hurtigste svømmer
                 

Som verdensrekordindehaver på 200-meter brystsvømning 
og 29 internationale medaljer, ved Rikke Møller Pedersen, 
om nogen, hvad det vil sige at være atlet i verdensklasse.
Hun glæder sig over, at Sports Academy Denmark 
bliver en mulighed så unge atleter, også de mere 
individuelle atleter, kan udvikle sig i deres sport 
samtidig med at de oplever et fællesskab med an-
dre unge ambitiøse sportsudøvere. 

Vi har talt med Rikke om hendes imponerende 
svømmekarriere, hvad der har drevet hende som 
svømmer og hvilke værdier hun ser som afgørende 
for at opnå succes som eliteatlet.

“Du skal selv tro på det, ellers bliver din vej til succes 
svær. Du kan have nok så mange folk der står udefra 
og fortæller dig, hvordan og hvorledes det skal gøres, 
men din motivation, din lyst til at at vinde og at træne 
ekstra hårdt, det kommer altså indefra - hvis du ikke 
har det med, så er det næsten umuligt at nå til toppen”.

Rikke Møller Pedersen satte verdensrekord i 200-me-
ter brystsvømning til VM 2013, den rekord står stadig. 
Ingen svømmere har siden kunne slå hendes for-
rygende tid på 2.19,11 sekunder. Selv med de mest 
målrettede forsøg er det ikke lykkedes for verdens 
bedste svømmere at erobre denne titel. Den titel 
tilhører Rikke Møller Pedersen, en af verdens bedste 
svømmere gennem årene og andenmest vindende 
sportsatlet i Danmark nogensinde.

Hun er født i Odense, og som 6-årig begyndte hun 
i svømmeklubben Frem, hvor hun sammen med 
sin tvillingesøster og kusine elskede at svømme og 
være i klubmiljøet. Trænerne havde et øje på Rikke 
og hendes særlige talent, hvilket gjorde at hun 
naturligt rykkede fra hold til hold og efterhånden 
fik flere og flere træningspas. Allerede som 12-årig 
trænede hun ti gange om ugen, både om morge-
nen, eftermiddagen og i weekenderne. I en alder af 
bare 15 år debuterede hun på det danske senior-
landshold i svømning. 

Med en dedikation og viljestyrke voksede hun sig 
med årene ind i en utrættelig træning af bitte små 
detaljer under vandet. Den samme øvelse igen og 
igen og igen.  Denne dedikation og fokusering har 
fulgt hende hele hendes svømmekarriere. En svøm-
mekarriere med store højdepunkter der blandt andet 
omfatter 29 internationale medaljer ved både ver-
densmesterskaber, europamesterskaber og OL. 

“Jeg tror, at min motivation var 
detaljen, at opdage nye ting 
og lege med det. Den der følelse 
af at ligge i vandet og nørkle med 
noget, at føle at man lærer noget, 
og så faktisk lykkes …det bliver 
man høj af, det er noget helt 
specielt”, fortæller Rikke. 

Året 2009 blev et vendepunkt for Rikke Møller Pe-
dersen. Efter 16 år i et solidt klubmiljø, hvor hun 
havde udviklet sig som en af Danmarks dygtigste 
elite svømmere, var mange ting ved at ændre sig, 
og hun skulle tage et valg om sin fremtid indenfor 
elitesvømning. De svømmere, hun plejede at træne 
med, stoppede lidt efter lidt, og det blev et ensomt 
liv at træne alene sommer efter sommer for at for-
berede sig til store stævner. Spørgsmål om, hvad 
hun inderst inde havde lyst til, hvad den rigtige vej 
var for hende, begyndte at trænge sig på, og det 
blev åbenlyst for hende, at hun skulle noget nyt. 
Hun havde brug for et setup der var endnu mere 
eliteorienteret, og hvor hun kunne træne sammen 
med flere der var lige så målrettet og fokuseret som 
hende. Hun fik tilbudt et svømme-scholarship i USA, 
men den danske svømme landstræner overtalte 

>>

Du skal selv tro på det, ellers 
bliver din vej til succes svær. 
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hende til at træne under ham på NTC, Det Nationale 
Træningscenter i København.

Rikke flyttede til København, og der gik det for alvor 
op for hende, hvad det ville sige at være elite svøm-
mer. Her handlede det om mere end blot at forfølge 
sine egne drømme som atlet. Hun blev en del af 
et større “velsmurt maskinrum” der skulle sikre, at 
svømmerne leverede medaljer. Det var en meget in-
dividuel elitepræget tilgang, med stort sigte på hele 
tiden at optimere og præstere. For Rikke, der hele 
sit liv havde været vant til at være i et klubmiljø med 
holdmentalitet, var det en ny og lidt overvældende 
tilgang. Samtidig var hun dog meget fascineret af 
alle de eksperimenter, test og forskning hun nu skul-
le være med i. Hun syntes det var enormt interessant 
at arbejde på den måde for at optimere og udvikle 
sig som svømmer. Og så alligevel.... i baghovedet na-
gede en lille tvivl, om det var det her hun skulle, om 
hun havde lysten til at bruge alle de timer på svøm-
ning og om hun egentlig ville lykkes.

Men da hun 4 måneder senere satte sin første 
europarekord, så var hun tilbage for fuld kraft.
“Det blev startskuddet på en genfunden tro og lyst 
til det jeg lavede, altså at det her virkelig var min tid 
værd, det var virkelig noget som jeg kunne. Jeg kunne 
godt stå alene og stadig være god til den her sport 
og få de her opture som betyder alt i verden,” siger 
hun begejstret.
 
Rikke fokuserede fuldt ud på svømning de føl-
gende 3 år og brugte al sin tid og energi på timer i 
vandet. Dette førte hende frem til et VM i Barcelona 
2013, hvor hun satte verdensrekord i 200 meter 
brystsvømning. Hun gjorde det, som enhver atlet 
kun tør drømme om, og det står som det største 
højdepunkt for hende i hendes svømmekarriere. 
Det var en hel fantastisk oplevelse, og endnu større 
at rekorden stadig er gældende.

Hun fortsatte sin ambitiøse træning på det nati-
onale træningscenter, men kunne mærke at det 
begyndte at blive en lidt for ensformig og presset 
tilværelse. Lidt vaklende, besluttede hun derfor at 
påbegynde en uddannelse indenfor markedsføring. 
I flere år lykkedes det hende, at kombinere svøm-
ningen på absolut topniveau med et uddannelses-
forløb, noget som hun havde været usikker på, om 
overhovedet kunne lade sig gøre. 

“Jeg kunne godt få det til at hænge sammen, selvom 
jeg var den eneste på uddannelsen der dyrkede sport 
på så højt et niveau. Jeg fik faktisk lov til at plan-
lægge året,som jeg havde lyst til, det var den største 

frihed og nok også den eneste måde det kunne lade 
sig gøre på. Jeg havde i flere år trænet på én bestemt 
måde og var begyndt at tro på, at det også var den 
eneste måde. Det var svært at gå en anden vej, men 
jeg troede på det og lykkedes med det.”

Rikke Møller Pedersen stoppede som elitesvøm-
mer i 2019 i en alder af 30 år - en lang svømmekar-
riere med mange fantastiske oplevelser og højde-
punkter. I dag er hun vært på TV2 sportsnyheder. 
De mange år i svømmemiljøet har givet hende en 
opmærksomhed på, hvilke værdier og rammer hun 
synes er vigtige for atleter i elitemiljøer.

Igennem sine 10 år i elite svømmemiljøet, har hun 
set flere unge svømmeatleter, der ikke har kunne 
holde til den meget individuelle elitepræget til-
gang. De har følt sig alene og utilstrækkelige i et 
stort system og haft svært ved at finde ud af, hvem 
de er og hvad de står for.

Selv er hun glad for, at have haft et solidt funda-
ment med sig fra klubmiljøet i Odense. Det har hjul-
pet hende i de perioder, hvor hun har haft følelsen 
af “at have mistet sig selv” og været lidt forvirret 
over, hvilken retning hun skulle gå som elitesvøm-
mer og som ungt menneske. I sine år i klubmiljøet i 
Odense var hun blevet inspireret af den tilgang de 
lidt ældre elitesvømmere havde. Hun så atleter der 
var i balance og trivedes som mennesker. De stu-
derede på universitetet mens de jagtede drømmen 
om medaljer.

“Jeg tror, at det betød meget for min motivation, at 
se andre atleter trives rigtig godt i det...de havde så 
meget tid og overskud til andet end kun at være atlet. 
Når de så var i klubben, så var det som om, at de 
bare havde så meget at give til deres svømning, fordi 
de havde dyrket så mange andre sider af sig selv 
også” fortæller Rikke.

Hun mener, at det er afgørende som eliteatlet at 
være i balance med sig selv, at kende sig selv og 
trives med at lave andre ting der ikke lige netop har 
med ens elitesport at gøre. 

“Jo mere du trives i det ydre, jo 
større drømmer du inde i dig selv. 
Jo mere du føler du kan lykkes, 
jo mere overskud har du til at tro 
på det og turde kaste dig ud i 
nye ting“

Hun er meget bevidst om, at det kræver hård træ-
ning, dedikation og utallige timer at være med i 
toppen af dansk elitesport, men hun synes det er 
forkert, hvis elitesportsmiljøer er smalle systemer der 
ikke har forståelse for atleter som hele mennesker. 
Hun mener, at det er vigtigt, at atleter lærer sig selv 
at kende og har sig selv med i det de gør. “Når du 
står der 2 minutter, før du skal præstere, så er du helt 
ude og vurdere alt; har du trænet tilstrækkelig? Er du 
tilstrækkelig? Fortjener du det her? Kan det virkelig 
også lykkes for én som dig? Det er i det øjeblik enormt 
vigtigt, at kunne nå frem til at; jeg godt kan lykkes, jeg 
er tilstrækkelig og jeg er klar.” forklarer hun.

Unge talenter skal vide, hvad det vil sige at arbejde 
frem mod at være eliteudøvere, hvad det kræver 
og hvordan de selv kan have indflydelse på deres 
vej frem i deres sportskarriere, fortæller Rikke. Hvis 
man kigger på fremtidens talentmiljøer, er hun 
overbevist om, at de vil være præget af en holistisk 
tilgang, hvor man udover træning og sportslig ud-
vikling tænker hele vejen rundt om atleten. Der skal 
være samspil mellem familie, skole og trænere og 
der skal opbygges fællesskaber, hvor man også 
kan være sammen om andre ting end hvem der 
vinder og taber. Trænere, forældre og miljøer skal 
guide unge atleter i deres vej frem mod succes og 
give dem plads til at manøvrere i en verden med 
mange facetter, fortæller hun.

“I sportens verden kan alting simpelthen til tider blive 
sat på en spids. Tingene kan blive forskruet helt ned 
til, at bare fordi du ikke kunne levere til træning en dag 
så føler du dig ikke dygtig nok og bliver bange for, om 
du fortjener det her… Det sidste man har lyst til er jo at 

blive frataget muligheden for at blive bedre og kunne 
bevise sit værd, både overfor sig selv men også overfor 
de andre selvfølgelig” fortæller Rikke ærligt.

Rikke Petersen oplever at unge atleter er villige til at 
gå rigtig langt for deres sport. “ For mange skal det 
også nok lykkes, hvis man arbejder hårdt og holder 
fast i drømmen. De skal bare huske at have sig selv 
med og gøre plads til andre ting end sporten, ellers 
risikerer de at falde ind i et maskinrum og miste sig 
selv som menneske” siger hun.

Rikke Møller Pedersen

Født 1989

Startede til svømning i svømmeklubben 
Frem Odense

Verdensrekordindehaver på 200-meter 
brystsvømning med tiden 2.19,11 sekunder

Olympisk medaljevinder til OL 2016 på 
4 x 100 m holdmedley (Også Europarekord)

Har vundet 9 VM-medaljer og 20 EM-medaljer

Danmarks anden mest vindende sportsatlet 
nogensinde med 29 internationale medaljer

Specialiseret i svømmestilarten Brystsvømning 
på den lange distance, 200 meter
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Sports Academy Denmark 
En efterskole i hjertet af Odense, med fokus på udvikling 
af stærke talentmiljøer. 

Samarbejdet med sportsklubber og andre aktører i Odense styrker 
udviklingen af stærke talentmiljøer og skaber sammenhæng mellem 
sport, skole og personlig udvikling for vores atleter. 

Vi har været i dialog med stærke aktører fra Odense sportsmiljø 
for at høre, hvordan de ser et fremtidig samarbejde med 
Sports Academy Denmark. 

Jane Jegind, politiker og rådmand i Odense Kommune

I et interview med Jane Jegind viser hun stor begejstring 
for Sports Academy Denmark. Hun fortæller, at der i mange 
år har været tale om en form for efterskole i Odense, 
og først nu er det endelig lykkedes.

“Der bliver kippet med flaget, vi  
er rigtig glade for, at I kommer.”
Sådan bliver Sports Academy Denmark budt vel-
kommen af rådmand Jane Jegind fra Odense kom-
mune. Der er begejstring i hendes stemme, da hun 
fortæller, at det længe har været et ønske fra det 
odenseanske idrætsmiljø og det politiske liv at få 
en sportsefterskole til byen. Det udbud har Oden-
se som by manglet, i den ellers så brede vifte af 
undervisning, både i forhold til skoleliv men også i 
forhold til det idrætsmæssige perspektiv.

“Jeg er sikker på, at Sports Academy Denmark vil 
være med til at styrke fødekæden til vores eliteidræt 
og samtidig give nogle unge mennesker en helt ufor-
glemmelig oplevelse”, siger Jane Jegind.

Hun ser mange fordele ved Sports Academy Den-
mark, og er sikker på, at sportsmiljøet i byen vil 
blive større. Der vil blive et større fokus på sport og 
elite-
idræt i byen, større fællesskaber for atleterne og 
der vil kunne etableres stærke samarbejder mellem 
elitemiljøer og uddannelser i byen.

>>
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Hun tror samtidig på, at det vil have en afsmittende 
effekt på de mange forskellige idrætsmiljøer i byen 
at styrke elitemiljøet, fordi de dygtige atleter er in-
spirerende og motiverer mange til at bevæge sig 
og lave idræt.

“Det, der er så fremragende ved 
det her koncept er, at I går ind 
og bliver en del af et eksisterende 
miljø, og det tror jeg simpelthen 
kommer til at give både byen og 
Sports Academy Denmark et helt 
særligt præg, som jeg ikke tæn-
ker, man finder andre steder”, 
udtaler Jane Jegind.

Jane Jegind har et håb om, at Sports Academy 
Denmark skaber en tæt forbindelse til byens gym-
nasielle uddannelser med eliteidræt, så man viser 
de unge atleter, at de  kan dyrke deres eliteidræt 
på rigtig højt niveau og samtidig få sig en uddan-
nelse. Og har de unge atleter på Sports Academy 
Denmark lyst til at slå rødder i byen, byder Jane 
dem varmt velkommen. “Vi vil kunne være med til at 
skabe helhed for dem, og de vil kunne gavne vores 
idrætsmiljøer og berige vores by,” siger hun.

Jane Jegind fortæller om et tæt samarbejde i 
Odense mellem idrætsklubber, sportsklasser, gym-
nasielle uddannelser og Syddansk Universitet. De 
har en fælles opgave om at hjælpe de unge atleter 
bedst og sikre balance i deres tilværelse, både 
som dygtige eliteudøvere men også på det men-
neskelige plan. Her er fortløbende samarbejde og 
dialog, hvor parterne trækker på hinandens viden 
og netværk. Hun er sikker på, at Sports Academy 
Denmark vil blive modtaget med åbne arme ind i 
det samarbejde.

Hun nævner også Det Kongelige Teater, Ballet-
skolen Odense som en unik mulighed for et tæt 
samarbejde. ”Balletdanserne er på et ekstremt højt 
performance niveau både fysisk og mentalt. Her vil 
der kunne skabes en ualmindelig god relation mel-
lem skolerne”, siger hun.

At Sports Academy Denmark  kommer til at ligge 
midt i byens absolutte sportscentrum i idrætspar-
ken og med kun få letbanestop ind til byen, vil være 
meget attraktivt for de unge atleter. De bliver en del 
af et miljø på Sports Academy Denmark og samti-
dig en del af et større fællesskab i byen. “Man er lige 
i hjertet af alle faciliteterne, men også i hjertet af den 
puls som idrætslivet på højt niveau afgiver,” afslutter 
Jane Jegind. 

Rune Bille, Chef for Fritid og Folkeoplysning i Odense kommune, herunder leder af Odense Idrætspark

Rune Bille glæder sig til et tæt samarbejde med Sports Aca-
demy Denmark. Her giver han os et indblik i kommunens 
tanker om talentudviklingsmiljøer og uddannelse i Odense.

“Jeg synes det er en fantastisk god ide, at Sports Aca-
demy Denmark kommer til Odense,“ siger Rune Bille. 

Han synes, det giver rigtig god mening i forhold til 
det eksisterende foreningsliv og talentmiljø i Oden-
se, at der kommer en ny og forholdsvis stor spiller 
ind på banen. “Nu får vi simpelthen en fjerde spiller 
ind, og jo flere vi er, der har en holdning og lyst til at 
arbejde med talentudviklingsmiljøer, jo større fokus 
og bedre forhold bliver der for de unge sportsatleter 
der kunne tænke sig at gøre en ekstra indsats i deres 
idræt,“ siger han.

Rune Bille forklarer, at Odense kommune arbej-
der med talentudviklingsmiljøer udfra et holistisk 
perspektiv. Odense by vil meget gerne støtte 
op om atleter, så de kan skabe gode resultater i 
deres sport, dog ikke på bekostning af et dårligt 
liv. Her er det afgørende, at unge atleters sports-
mæssige udvikling hænger sammen med deres 
uddannelsesmæssige udvikling. På samme måde 
som Sports Academy Denmark der, som et sport-
sakademi, netop har fokus på atleters sportslige 
udvikling, personlige udvikling og uddannelse. Her 
kigger Sports Academy Denmark lige ind i Odense 
kommunes tilgang og strategi for gode talentudvik-
lingsmiljøer. Det har stor værdi, siger Rune Bille.
 

Han fremhæver Sports Academy 
Denmark idé om at åbne op for 
de mange forskellige sportsgre-
ne, det er spændende og har en 
enorm styrke. 

At skabe plads til de atleter der har valgt at dyg-
tiggøre sig i en mere niche præget sportsgren ser 
Rune Bille som værende helt unikt. Ofte ser man, at 
de tager til udlandet, fordi træningsmulighederne 
der er mere attraktive. Hvis man kunne tilbyde dem 
endnu bedre sammenhængende træningsforhold 

i Odense igennem en årrække, ville det være helt 
fantastsik, mener Rune Bille.

“Vi kan komme rigtig gode steder hen med det her, i 
min optik også nogle steder som vil sætte Odense på 
landkortet i forhold til, hvordan man arbejder med de 
her ting”, tilføjer han og giver udtryk for en idé om, 
at Odense kunne blive hovedcenter for de mindre 
sportsgrene; roning, atletik og andre sportsgrene, 
hvor man typisk har to eller tre rigtig dygtige atleter. 
“Hvis de gik i det samme miljø i Odense og var en del 
af en træningsstruktur og idrætsøkologi der kører 
efter fuldstændig samme principper hele vejen igen-
nem deres sport og uddannelsesforløb, ville det give 
noget tryghed for den enkelte atlet” udtaler Rune 
Bille og forklarer vigtigheden af en solid og stærk 
base for de enkelte atleter.

“Med Sports Academy Denmark har man altså mu-
lighed for, at selvom man kun er to idrætsudøvere 
indenfor samme sportsgren, så kan man få træning 
ude i et professionelt miljø med dygtige specifikke 
trænere, gå i skole og bo på akademiet sammen 
med 120 andre atleter. Man kunne forestille sig, at 
en atlet gik på Sports Academy Denmark, videre i 
gymnasiet og til sidst på universitetet. Så snakker vi 
om et uddannelsesforløb der sammenlagt er ca. 10 
år. Denne atlet ville samtidig have et træningsforløb 
der er kontinuerligt i alle de år, hvilket vil være helt 
fantastisk”, siger Rune, mens han straks giver udtryk 
for, at atleterne her også ville kunne få hjælp til , at 
overgange fra den ene uddannelse til den næste, 
ville blive så smidige som overhovedet muligt.

Rune Bille glæder sig også til et tæt samarbejde 
mellem Sports Academy Denmark og Odense 
Idrætspark. Han har 
et stort ønske om, at Sports Academy Denmark vil 
bruge faciliteterne i Idrætsparken, både caféarealet, 
idrætsfaciliteterne og udendørsarealerne og at det 
vil give liv og gode synergier i dagligdagen for alle.
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Georg Sveistrup, Uddannelsesleder på Tornbjerg Gymnasium

Georg Sveistrup fortæller her om vigtigheden af et samar-
bejde i Odense om, at skabe en fælles linje der understøtter 
dygtige atleter i deres sportskarriere og uddannelsesforløb.

“Sports Academy Denmark er i høj grad med til at 
udvikle Odense som en seriøs idrætsby, Jeg synes 
det er meget interessant og en unik mulighed for at 
lave en fælles linje med de rammer der er nødvendi-
ge, så vores atleter kan nå helt til tops,” siger Georg 
Sveistrup, 

Han fortæller, at han i mange år har haft stor succes 
med at tilbyde de bedste muligheder for dygtige 
atleter på Tornbjerg Gymnasium, hvor de kan kom-
binere elitesport med en STX-uddannelse. Under-
visningen er placeret, så der bliver taget særligt 
hensyn til elevernes træningsbehov, der er mulig-
hed for supplerende undervisning og flytning af 
prøver og eksamener i forbindelse med deltagelse 
i store turneringer, kampe, stævner m.m. og så er 
alle eliteatleterne tilknyttet en mentorordning.

Som formand for Eliteidrætsgymnasierne, arbejder 
Georg Sveistrup for at optimere dette for atleter i 
hele Danmark. “Man skal sikre, at eliteidrætsgym-
nasierne er gearet til dette arbejde, at det er ledel-
sesmæssig forankret og at eliteidrætsgymnasierne 
har den volumen der skal til,” siger han.

Georg Sveistrup har et stort ønske om at skabe en 
”Odense model”, der kombinerer elitesport og ud-
dannelse for atleter i Odense. Han ser Sports Aca-
demy Denmark som en vigtig aktør i dette arbejde 
sammen med folkeskolernes to elitesportsklasser, 
eliteungdomsuddannelserne, professionshøjsko-
lerne og Syddansk Universitet. Han foreslår, at 
man kunne skabe en fælles linje, et fælles sprog 
og bruge hinanden på forskellige måder. 

Det vil samtidig være et samarbejde der kunne 
skabe gode forbindelser og sikre smidige over-
gange for eliteatleter fra den ene uddannelse 
til den næste. “Så kan du som atlet gå hele vejen 
igennem uddannelsessystemet og vide, at der er 
en rød tråd, og at der er nogen der samarbejder og 
støtter dig i at kombinere dine sportslige ambitioner 
med en uddannelse,” siger han.

Georg Sveistrup forklarer, at det skal være for atle-
ter i byen, men i høj grad også en mulighed for at-
leter andre steder fra. Som en del af denne model 
er Odense Elite College tilknyttet, et elitært bo-
fællesskab der tilbydes atleter under uddannelse 
med bl.a. madordning og en collegekoordinator.

Georg Sveistrup mener, at Odense har den kapa-
citet der skal til elitesportsmæssigt. Der er rigtig 
mange gode sportsmiljøer og faciliteter i Odense, 
og mange atleter i særklasse. “Vi har mange af de 
her nichesport, hvor vi som by sagtens kunne byde 
ind med at være nationalt træningcenter”, tilføjer han.

Specielt det, at der er plads til nichesport atleter 
på Sports Academy Denmark, synes han er helt 
unikt.  

Når man bringer atleter fra forskellige sportsgrene 
sammen får de indsigt i hinandens sportskulturer 
og hvad de andres sportsgrene kræver. Samtidig 
oplever de et fællesskab på tværs af deres sports-
grene, et fællesskab omkring hvad det vil sige at 
være atlet. “De forstår hinanden. Når de kommer 
hjem og har tabt 6-0 forstår de andre det, det har 
de også selv prøvet, og omvendt er de også de før-
ste til at klappe og hylde dem der har vundet et eller 
andet,” siger Georg Sveistrup.

Georg Sveistrup ser Sports Aca-
demy Denmark som en berigelse
for unge ambitiøse atleter, for 
byens sportsmiljøer og for et 
uddannelsessystem i Odense 
der understøtter og bidrager 
med en mangefacetteret udvik-
ling af de unge atleter.

Thomas Skovgaard, Centerleder, institut for Idræt og Biomekanik på SDU

Vi har talt med Thomas Skovgaard om, hvordan han 
ser et mere specifikt samarbejde mellem Sports Academy 
Denmark og SDU.

“At have en kreativ og nytænkende skole og sports-
akademi som Sports Academy Denmark i byen, 
der kan samle højtperformende atleter på tværs af 
idrætsgrene har nogle rigtig gode muligheder, som 
vi ikke har i dag,” indleder han.

Thomas glæder sig til at se, hvordan Sports Aca-
demy Denmark udvikler sig til en skole, hvor der 
opbygges nye metoder, viden og erfaringer om, 
hvordan der skabes miljøer, som understøtter unge 
talenter bedst muligt.

“Vi kan få større viden om, hvad 
det egentlig betyder at være et 
talent, der arbejder ambitiøst med 
sin sport på højeste niveau“.

Thomas er overbevist om, at Sports Academy Den-
mark som et sportsakademi med en fysisk tilste-
deværelse i Odense, vil være et velegnet, konkret 
samlingspunkt for denne type af udforskning.

Han ser Sports Academy Denmark som en meget 
attraktiv mulighed for unge atleter der har det til 
fælles, at de har et højt ambitions- og performance 
niveau. At håndbygge en ramme for dem, så de 
kan udvikle sig som atleter og samtidig bidrage til 
deres personlige og uddannelsesmæssige udvik-
ling vil være noget helt specielt.

Sports Academy Denmark er i det hele taget en in-
teressant samarbejdspartner for SDU. “Som univer-
sitet vil vi sammen med Sports Academy Denmark 
kunne opbygge nogle spændende “levende labo-
ratorier”. Her kan vi byde ind med viden og under-
søgelsesmetoder til - billedligt talt - at tage pulsen 
på et talentudviklingsmiljø funderet i et kostskole-
format”, siger Thomas.

Thomas Skovgaard ser Sports Academy Denmark 
som en stærk medspiller til, at man i en by som 
Odense, kan udvikle maksimalt på idræts- og 

sportsområdet via stærke lokale og endnu bredere 
netværk.. Odense er en relativ stor by med markan-
te idrætsfyrtårne, førende uddannelsesinstitutioner 
og forskningsinstitutter indenfor talentudvikling og 
elitesport. ”Et tæt samarbejde omkring udøvere, 
idrætter og et talentudviklingsmiljø med afsæt i 
Sports Academy Denmark, vil give nye indsigter og 
perspektiver, der efterfølgende kan videreudvikles, 
opskaleres og udbredes til andre steder og sam-
menhænge”, udtaler han.

“Måske er den type nye indsigter og perspektiver 
kun delvist interessante for den enkelte udøver, 
men for en træner, en leder, involverede familier og 
andre nære relationer, landets kommuner, idræts-
forbund og -organisationer vil det helt sikkert være 
værdifuldt”, siger Thomas Skovgaard.

Han glæder sig til at Sports Academy Denmark bli-
ver en del af byens puls og en del af et bredt sam-
arbejde om at udvikle gode sportslige talentudvik-
lingsmiljøer og uddannelsesforløb i Odense.
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Thomas Helveg 
- en legende i dansk fodbold
Vi kender ham som den hurtige, disciplinerede og viljestærke 
fodboldspiller. Med sin glorværdige fodboldkarriere i både 
dansk og udenlandsk fodbold, er han et forbillede for vores 
unge atleter på Sports Academy Denmark.

Vi har mødt Thomas i et inspirerende interview 
om hans fodboldkarriere, ungdomsår i OB, og 
om hvad der har været hans drivkraft for at nå til 
toppen i sin sport. Thomas Helveg bor i Odense, sin 
barndomsby, det sted hvor hele hans fodboldkarrie-
re begyndte. 

“Du træffer valg, som sender dig i specielle retninger. 
Noget kan du påvirke selv, men der er også ube-
kendte faktorer som har indflydelse på vejen frem til 
succes, og de skal i princippet falde ud til din fordel, 
hvis du virkelig skal nå til tops i elitesporten. Du skal 
kæmpe for, at de hælder over til dig, lade dig styre af 
indre drivkrafter og skabe de bedste forudsætninger 
for det du vil.” 

Thomas Helveg er en af de største danske fodbold-
spillere gennem tiden. En karakterspiller på banen 
med enestående hurtighed, mentalitet, placerings-
evne og disciplin. Thomas Helveg er født i Odense 
og har gennem en 20 årig fodboldkarriere spillet 
for en række udenlandske klubber og været en le-
gende på det danske fodboldlandshold med 108 
A-landskampe. Han har deltaget i et utal af slutrun-
der og løftet trofæet som Champions League-vinder 
med AC Milan i 2003.

Thomas Helveg begyndte sin klubkarriere i OB i 
1989, en klub han er vokset op i som ungdomsspil-
ler, og som han senere vendte tilbage til efter en 
13-årig periode som professionel fodboldspiller i ud-
landet, heriblandt de italienske storklubber Udinese, 
AC Milan og Inter.

Store bemærkelsesværdige bedrifter i Helvegs fod-
boldkarriere og et imponerende professionelt liv 
som fodboldspiller er noget rigtig mange håbefulde 
ungdomsspillere drømmer om hver eneste dag. De 
træner fokuseret for at nå helt til tops med deres 

sport og udleve deres drømme i en professionel 
fodboldverden. Sådan var det også for Thomas Hel-
veg. Som ung teenager begyndte fodbolddrømmen 
med et spirende ønske om en dag at kunne få lov 
til at spille på Odense Stadion, og senere en større 
drøm om at blive professionel fodboldspiller. Som 
ung konfirmand blev han af et lokalt tv hold spurgt, 
hvad han ville være, når han blev voksen. Thomas 
Helveg svarede hurtigt, at han ville være fodbold-
spiller, uden at vide at han over de kommende år 
skulle lykkes med  udleve den drøm, og uden at 
vide hvor meget træning, viljestyrke og mentalt styr-
ke det ville kræve.

Men det begyndte med drømmen og en glæde ved 
at spille fodbold. En glæde der, sammen med en 
indre stolthed over altid at ville yde sit bedste, har 
fulgt Thomas Helveg igennem hele sin karriere. “Den 
der følelse af at have præsteret det bedste man kun-
ne på dagen, har altid været ekstrem vigtig for mig “ 
siger Thomas Helveg, reflekterende over hvad der 
i alle de år har været hans drivkraft. Et stålfast fokus 
på at præstere maksimalt hver gang han gik på ba-
nen og et stort grundlæggende konkurrence gen 
har været en indre drivkraft for ham.

Thomas Helveg er vokset op i Skt. Klemens, en 
lille forstad til Odense hvor skole og idrætsanlæg 
sammen med skønne naturområder gav rum for 
fællesskab, leg og sport. Som 6 årig blev han meldt 
ind i den lokale fodboldklub, sammen med sin bror 
og nogle kammerater fra vejen, fordi det var sjovt 
at bruge sine kræfter og at spille sammen. Han be-
gyndte stille og roligt at få fornemmelsen af, at han 
var god, og det motiverede ham til at fortsætte med 
at spille fodbold. 

Som ung teenager fandt han vej til OB. En vinterdag 
blev han kontaktet af en træner fra OB der inviterede 

Jeg tror, at jeg ret tidligt forstod, at 
mit talent ligger i at jeg aldrig giver 
op, og at jeg fysisk kan presse mig 
selv rigtig meget.”



ham til indendørs fodboldtræning og det sagde 
Thomas hurtigt ja tak til. Han kunne mærke, at han 
skulle kæmpe for at kunne følge med de andre, 
men også at han lykkedes med det. På det tids-
punkt var juniortræningen inddelt i aldersgrupper 
med dobbeltårgange, hvilket lærte Helveg at foku-
sere på de udfordringer og muligheder han stod i. 
“Jeg synes det var en gave med dobbeltårgangene, 
du når at blive den mindste og du når at blive den 
største, med de ting der følger med. Nogle gange 
skal du slås lidt ekstra for tingene, fordi du ikke er 
den ældste, og andre gange har du mere overskud 
til at have fokus på at udvikle dig. Det synes jeg fak-
tisk er en rigtig fin lærdom for unge fodboldspillere” 
fortæller Thomas Helveg

Som 15 årig blev træningen mere målrettet og pro-
gressiv. Med 3-4 faste træninger om ugen og kampe 
i weekenden fik Helveg virkelig blod på tanden, og 
som u17 spiller fik han stolt tilkæmpet sig en plads 
på 1. holdet. Og der begyndte det hele sådan rigtig 
at tage fart. Thomas Helveg blev tilbudt en lærlin-
gekontrakt, så han havde mulighed for at tjene lidt 
lommepenge, samtidig med, at han kunne passe 
sin træning og skole. “Jeg var så heldig, at være en af 
dem klubben syntes kunne være spændende at følge 
lidt mere, og da jeg blev inviteret med på en trænings-
tur til HongKong med 1.holdet, var det jo bare helt fan-
tastisk og et stort øjeblik for mig”, siger han.

Thomas Helveg ser tilbage på sine ungdomsår som 
en fantastisk tid. Der var sammenhold, forældreop-
bakning og klubtrænere med stort fokus på en ud-
fordrende og stimulerende fodboldtræning. 

“Min hverdag hang naturligt 
sammen, og jeg husker at der 
var tid til det hele. Der var tid til 
fodbold, skole, fisketure og hæn-
ge ud i kvarteret med vennerne. 
Jeg føler faktisk ikke, at der er 
noget jeg har måtte undvære”, 
fortæller Thomas Helveg. 

Han er overbevist om, at det er vigtigt med variation 
og adspredelse i hverdagen, når man dyrker elite-
sport, at det er sundt og motiverende for unge at-
leter at have nogle flere interesser og lade sig suge 
ind i andres verdener.
Thomas Helveg har altid været motiveret og haft 
stor glæde af at spille fodbold. Han beskriver sig 
selv som en disciplineret og hårdt arbejdende 
spiller, men også som heldig hele vejen igennem 
sin fodboldkarriere. Det har haft stor betydning for 
ham, at han havde gode folk omkring sig og dyg-
tige trænere der kom ind på tidspunkter, hvor han 
havde brug for at blive guidet i den rigtige retning. 
Trænere der havde øje på holdet, på den enkelte 
spiller og præcis vidste hvordan de skulle motivere 
spillerne til at præstere på banen både i kampe og i 
træningen, forklarer Thomas Helveg. 

I sine sene ungdomsår mødte han fodboldtræne-
ren Kim Brink, som på det tidspunkt var langt forud 
for sin tid i forhold til træningsdosering, kost, søvn 
og holdmentalitet. 
“Han levede for fodbolden og det smittede bare af. 
Jeg var en af dem der egentlig bare lod mig føre 
blindt og stolede fuldstændigt på det Kim fortalte os, 
så for mig har den progressive udvikling bare været 
fantastisk - jeg har måske slet ikke engang speku-
leret over den, jeg har bare fuldt med” siger Thomas 
Helveg.

I 1992 blev Thomas Helveg udtaget til OL i Barce-
lona, og husker det som en af de helt store ople-
velser. Han var kun 22 år, og selv om landsholdet 
røg hjem “på røv og albuer”, som Helveg udtrykker 
det, så var det en fantastisk oplevelse og kæm-
pe stort for ham som ung fodboldspiller. Der gik 
heller ikke ret lang tid, før hans deltagelse på OL 
landsholdet fik betydning for næste kapitel i hans 
fodboldliv. I 1993 vinkede Italienske Udinese med 
den store kontrakt, og en 10 årig imponerende pe-
riode i Italiensk klubfodbold begyndte. Få måneder 
efter klubskiftet til italiensk fodbold fik Helveg sin 
landskampsdebut i Parken, hvor han med sin hur-
tighed, stabilitet og stærke holdmentalitet spillede 
en fremragende debutkamp. “Jeg vidste, at jeg 
skulle ind og arbejde, og heldigvis lykkedes det 
mig at spille en god kamp - det var et stort øjeblik”. 
Thomas Helveg oplevede at blive accepteret i en 

trup der næsten lige havde vundet et europame-
sterskab, og det blev starten på en lang landshold-
skarriere. I 1994 blev han kåret som årets fodbold-
spiller i Danmark.

Thomas Helveg fik, over tid, en helt central rolle på 
landsholdet og opnåede at spille 108 A landskam-
pe. I Italien arbejdede han hårdt og disciplineret, og 
han tilførte betydelig værdi til de italienske klubber 
Udinese, AC Milan og Inter. Han var spilleren der, 
når han satte sig noget for, så gennemførte han, og 
når han fik en opgave så udførte han den. Med sin 
viljestyrke, arbejdsomhed og personlighed var han 
en spiller der satte alt ind på, at holdet skal kunne 
fungere optimalt, også selv når det krævede, at han 
måtte tilsidesætte sine egne behov. 

“Jeg tror, at jeg ret tidligt forstod, 
at mit talent ligger i at jeg aldrig 
giver op, og at jeg fysisk kan 
presse mig selv rigtig meget.”

”Jeg fik udviklet en eller anden form for værdi for mit 
hold, der ikke lige nødvendigvis er, at man er den 
mest iøjnefaldende spiller, men mere en spiller der 
går ind under begrebet holdspilleren. Ham der kunne 
se meningen med at gøre, hvad træneren sagde og 
holde sammen på tingene”, fortæller han.

I starten af 2007 vendte Thomas Helveg hjem til 
dansk klubfodbold efter en 13 årig karriere i uden-
landske klubber i Italien, England og Tyskland. Han 
vendte hjem til sin fodboldklub fra ungdomsårene, 
OB, hvor han berigede klubben og Superligaen 
med sin stabilitet, erfaring og viljestyrke.

I 2008 meddelte Thomas Helveg, at han stoppede 
på landsholdet efter 14 år i truppen og i 2010 stop-
pede han sin klubkarriere på topplan. Hans karriere 
omfatter bla. deltagelse i 108 landsholdskampe, 
herunder fem slutrunder, en Champions League ti-
tel med AC Milan samt 230 kampe for OB og 4 mål.

Thomas Helveg

Født 1971

Startede sin fodboldkarriere i OB

Tidligere dansk landsholdsspiller med 108 
A-landskampe

Deltaget i slutrunder OL 1992, EM 1996, EM 
2000, EM 2004, VM 1998, VM 2002

Tidligere klubspiller i OB, Udinese, AC Milan, In-
ter, Norwich, Borussia Mönchengladbach

Vundne klubmesterskaber OB (1991, 1993, 2007), 
AC Milan (2003),

Champions League-vinder, AC Milan i 2003.

Årets fodboldspiller i Danmark, 1994
  

Assistentræner i OB 2011

Assistenttræner for U19 landshold 2020
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Ny bygning 
På Sports Academy Denmark bor vores elever i en splinterny 
arkitekttegnet bygning, der er bygget til og for unge dedikerede 
sportsudøvere.

Vi er placeret på en attraktiv grund i hjertet af 
Odense Idrætspark, kun få letbanestop til 
Odense banegård og Odense bycentrum.

Her mellem fodboldstadionens konstruktioner 
og atletikkens åbne og grønne områder, får vores 
elever en unik mulighed for at bo midt i et pulse-
rende sports- og skoleliv.

Sports Academy Denmark folder sig ud som et 
stort træbeklædt landskabselement med grøn-
ne opholdsområder på tagene og etagerne. Et 
landskabselement der smukt forener sig med de 
udendørs rekreative områder, faciliteter og byg-
ninger i Odense Idrætspark.

Bevæger man sig indenfor, oplever man spritnye 
faciliteter der binder hver dag sammen for vores 
unge elever. Her fremstår moderne værelser, 
undervisningslokaler, spiseområde, fællesrum og 
personalerum i en æstetisk og funktionel helhed.

Ved ankomst til Sports Academy Denmark bliver 
man budt velkommen af en stor bevægelses-
trappe der leder ind i vores unikke sports- og 
skoleunivers med store muligheder, initiativer og 
fleksibilitet.

Sports Academy Denmark 
folder sig ud som et stort 
træbeklædt landskabselement 
med grønne opholdsområder 
på tagene og etagerne.
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Værdigrundlag 
På Sports Academy Denmark tilbyder vi unge dedikerede sportsudøvere et 
alsidigt skoleliv der tager sigte på elevernes hele menneskelige udvikling. 
Vi ser det som vores ansvar at påvirke vores elever til frihed, mod og evne til 
at tænke og handle selv - det handler om dannelse og læring for den enkelte, 
altid i et forpligtende fællesskab.

Vores 5 grundværdier; Helhed, Engagement, Ud-
vikling, Samarbejde og Trivsel danner en ramme 
for Sports Academy Denmark. Det er afgørende for 
os, at værdierne bliver omsat i den daglige praksis i 
sportsmiljøet, undervisningen og skolelivet.

Helhed
Det har særlig værdi for os at have fokus på “det hele 
menneske”. Det betyder, at vi tænker hele vejen rundt 
om vores elever og har blik for deres samlede livssi-
tuation, både det sportslige, personlige og sociale.

Vi ønsker at skabe en kultur igennem en værdibase-
ret dialog med respekt, empati og opmærksomhed. 
Vores elever bor på sportsakademiet i en fællesskabt 
kultur, hvor man passer på hinanden og gør sig uma-
ge for at give hinanden et godt skoleliv. Det er vigtigt 
for os, at støtte vores unge sportsudøvere i at udfol-
de deres fulde potentiale inden for deres sport i en 
langsigtet helhedsbaseret talentudvikling. Samtidig 
vil vi guide dem i dannelse, læring og gode fælles-
skaber. Vi giver dem plads til at manøvrere i en ver-
den med mange facetter, opbygge og udvikle deres 
identitet og finde sig selv som hele mennesker.

Vi ønsker, at vores elever er åbne, nysgerrige og de-
dikerede. De skal være gode rollemodeller i en kultur 
der er kendetegnet ved kvaliteter som humor, respekt, 
ansvarlighed, empati, ydmyghed og viljestyrke. 

Sports Academy Denmark skaber liv og læring der 
sætter tydelige spor hos vores elever. De er en del 
af et fællesskab og kultur, de kan være stolte af. Her 
opbygger de livslange relationer og netværk der 
giver dem et godt afsæt til livet og rækker langt ind 
i fremtiden - et solidt netværk der også står stærkt, 
den dag deres sportskarriere slutter.

Engagement
På Sports Academy Denmark engagerer vi os i vores 
elever på alle mulige måder. Vi arbejder målrettet og 
dedikeret på at skabe et unikt ungemiljø på sport-
sakademiet. På samme måde vægter vi elevernes 

engagement, vilje, gejst og humor meget højt. Vi ser 
det som en værdi, at vores elever vil noget med de-
res liv og er målrettede i forhold til at udvikle og dyg-
tiggøre sig som mennesker og som sportsudøvere. Vi 
er kendetegnet ved diversitet i forhold til vores ele-
vers mange forskellige sportsgrene. Det giver elever-
ne mulighed for at lære nye sider af sportsverdenen 
og hinanden at kende, og samtidig finde fælleskaber 
der hvor deres sportsgrene har paralleller.

Vi skaber rum for de frie initiativer og vægter ele-
vernes engagement og selvstændighed højt. Vi vil 
gerne, at eleverne er med til at skabe den kultur de 
er en del af, og at de er motiveret for at udvikle sig 
aktivt med hinanden.

Udvikling
Vi har stor fokus på vores elevers læring og udvik-
ling indenfor både sport, uddannelse, dannelse og 
sociale kompetencer. Vi tænker langsigtet og har en 
grundlæggende forståelse for, at udvikling tager tid.

Vi vægter derfor en udviklingsorienteret tilgang på 
sportsakademiet, hvilket betyder, at vi tænker læring 
og udvikling som en proces. Vores elever gør sig 
erfaringer indenfor mange forskellige områder og 
herved opnår nye færdigheder, viden og indsigt. Vi 
opsætter udviklingsmål og giver vores elever erfaring 
med at fordybe, udforske og udvikle sig.

Konkurrence i sporten er en stor del af vores elevers 
daglige liv, det er derfor væsentligt, at vi som sportsa-
kademi har tydelige værdier. Vi ser konkurrence i spor-
ten som en læring, at vores elever opnår erfaring med 
at præstere og at håndtere konkurrencesituationer. 
Der skal være rigeligt med plads til glæde ved gode 
resultater, og skuffelse når det ikke går som forventet, 
men de enkelte resultater må aldrig være større end 
de langsigtede mål eleverne arbejder efter.

Som sportsakademi er det en vigtig opgave at lære 
vores unge sportsudøvere forskellige life skills, der 

gør dem i stand til selv at planlægge, strukturere, 
koordinere og prioritere mellem de forskellige ele-
menter i deres liv. De har medansvar for at skabe 
gode samarbejdsrelationer og har indflydelse på 
deres egen og talentmiljøets udviking.

Samarbejde
På Sports Academy Denmark samarbejder vi med 
eleverne om deres situation og eleverne samarbej-
der åbent med os.

Ligeledes har vi et tæt samarbejde med de bedste 
klubmiljøer, foreninger og organisationer på fyn, hvilket 
giver os optimale muligheder for at støtte op om vores 
elevers udvikling og trivsel. Vi vægter åbenhed og re-
spekt i samarbejdet mellem alle involverede parter.

Alle elever indgår i en mentorordning, som skal sikre 
sammenhæng, koordinering og trivsel i hverdagen.
Vi forventer, at eleverne agerer socialt bevidst i 
fællesskabet, at de hjælper og har respekt overfor 
hinanden. Respekt gør sig ikke kun gældende elev 
til elev, men også overfor trænere, undervisere, 
skolekammerater, forældre og omverdenen. Vores 
elever deltager aktivt i sociale arrangementer.

Trivsel
Det er afgørende for os, at vores elever trives. 
De skal opleve glæde ved at være elever på sports-
akademiet.

Vi vil derfor arbejde målrettet for at skabe balance 
mellem skolens og klubbernes forskellige kulturer. 
Der skal være plads til at træne benhårdt og intenst 
op til en vigtig kamp eller konkurrence, passe sin 
skole, være sammen med vennerne og have tid til at 
slappe af og restituere. Vi har stort fokus på, at vores 
elever bliver udfordret, set og respekteret, og at de 
udvikler gode og stærke relationer.

Vores elever er dedikerede sportsudøvere og sam-
tidig unge mennesker der er igang med at udvikle 
deres egen identitet i et tæt fællesskab. Her vil være 
god stemning, hjælpsomhed og samhørighed og 
mange tidspunkter i medgang, hvor alt føles let og 
bekymringsfrit.

Men der vil uundgåeligt også være tider, hvor de vil 
opleve modgang og kriser, det er en helt naturlig del 
af et ungt menneskes udvikling. Vi ser det som et 
vigtigt ansvar at være med til at lære eleverne at me-
stre modgang og bruge det konstruktivt.



Vi vil så gerne se jer
... derfor inviterer vi med jævne mellemrum 
til forskellige arrangementer. 
Det kan være Efterskolernes Dag, Efterskolernes Aften, åbent hus, 
sportsevents eller andre spændende arrangementer. Derudover viser 
vi gerne skolen frem, og tager en snak med jer, når I har tid. 

I løbet af et skoleår vil der også være flere forældrearrangementer.

Alle større arrangementer bliver præsenteret på vores hjemmeside.
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Vi ses på sportsacademydenmark.dk

Følg os på Facebook og Instagram. 


