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Sports Academy Denmark har indgået et tæt og unikt
samarbejde med Næsby Boldklub.
Som atlet kan vi derfor tilbyde dig at blive en del af et
fantastisk træningsmiljø i Næsby Boldklub, mens du
samtidig er elev på Sports Academy Denmark.

meget mere
end en efterskole
..

Næsby Boldklub

Sports Academy Denmark er et sportsakademi og
efterskole for unge atleter i særklasse. På akademiet
kan du udvikle dig som atlet på et højt niveau, samtidig
med at du oplever et år på efterskole.

Det hele
menneske

På akademiet vil du opleve undervisning og efterskoleliv
på tværs af din sport, mens du i klubmiljøet træner i et
professionelt set up med de bedste trænere og andre
atleter der er dedikerede indenfor samme sport.
Som elev vil du opleve at være en del af en mangfoldig
gruppe af sportsudøvere med hver deres sportsgren.
I tæt samarbejde med sportsmiljøer i Odense 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 Odense Idrætspark
lige i hjertet af Odense, er der kort transporttid til
de forskellige træningsanlæg.

Din daglige træning foregå i Næsby Boldklub.
Her vil vi følge dig på nært hold i din træning, stævner
mm. og glæde os til at lære dig at kende som atlet og
ungt menneske og vi vil gøre vores allerbedste for, at
du efter skoleåret kommer bedre og stærkere ud på den
anden side, parat til at træne endnu mere for din sport.

Klubmiljø
10.
klasse

Kultur og
dannelse

Fysisk
træning
Mental
træning

Transport til og fra klubtræning sker via letbanen
eller cykel, som sportsakademiet stiller til rådighed.

Skole og
sport
Moderne
faciliteter

Læs mere om Sports Academy Denmark
på sportsacademydenmark.dk

Kost og
ernæring
Rollemodeller

Vi har gjort det før!
Vi har udviklet fodboldspillere som Superligaspillerne
Alexander Bah (SønderjyskE), Nicolas Madsen (FCM),
Mikkel Hyllegaard (OB), Anders K. Jacobsen (SønderjyskE), Nikolai Baden ”Futte” Frederiksen (Juventus
FC) og Jacob Vandsø Rasmussen (Vitesse) og mange
mange flere!
Hvad kan vi tilbyde?
• En klub der tager udgangspunkt i dig
• En klub hvor du kan udvikle dig til en potentiel
topspiller – et naturligt springbræt på Fyn
• En klub med højt uddannede og specialiserede
trænere og specialfunktioner

Life skills

Fællesskab

• Vi er en af Danmarks førende talentudviklere
indenfor Danmarks nationalsport nr. 1 - fodbold!
• Fynsk talentudvikling i Danmarksklasse
• Vi er nr. 2 på Fyn – kun overgået af Odense 		
Boldklub (OB).
• Licensklub som spiller i den næstbedste landsdækkende U17- og U19 Division

• En klub der kan hjælpe dig med personlig fysisk
træner, mentaltræner, diætist, fysioterapeut, individuel
træner, målmandstræner og andre specialfunktioner!
• En klub der vil hjælpe dig godt videre til den rigtige
klub og på det rigtige tidspunkt
Fynsk talentudvikling i Danmarksklasse
Næsby Boldklub udvikler og dyrker positionen som én
af Danmarks førende talentudviklere med en klar tråd
fra talent til førstehold.
Vi arbejder aktivt for at udvikle mennesker gennem
fodbold baseret på den enkeltes forudsætninger samt
for at forløse den enkeltes fodboldtalent.
Fællesskab for alle
Næsby Boldklub bygger på en stærk foreningskultur, hvor familieværdier som tillid og sammenhold er
fundamentale. Vi dyrker fællesskabsfølelsen parallelt
med at vi udvikler kommende topfodboldspillere!

Er du interesseret i at vide mere om fodbold på
Sports Academy Denmark og Næsby Boldklub
er du meget velkommen til at kontakte os.
NÆSBY BOLDKLUB
Stærehusvej 31
5270 Odense N

Tel. 66 18 04 17
nbk@naesbyboldklub.dk
www.naesbyboldklub.dk

SPORTS ACADEMY DENMARK
Stadionvej 43a,
5200 Odense V
Tel. + 45 53 60 05 35
info@sportsacademydenmark.dk
www.sportsacademydenmark.dk

