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Som atlet kan vi derfor tilbyde dig at blive en del af
et fantastisk træningsmiljø i Odense, mens du bor på
Sports Academy Denmark. Skoleskemaet er tilrettelagt, så den enkelte spiller kan passe sin skolegang
samtidig med deltagelse i seks ugentlige træningspas
med morgentræning tirsdag og torsdag.

Hos Odense Boldklub tror vi på en helhedsorienteret
talentudvikling, hvor spillerens skoleuddannelse er en
vigtig del af spillerens udvikling. Derfor sikrer vi, at man
både kan præstere i skolen og på banen. I OB Akademi
er det hele menneske i centrum for fodbolduddannelsen, og samarbejdet mellem Odense Boldklub og
Sports Academy Denmark gør det muligt at forene
skolegang og fodbold.

meget mere
end en efterskole
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.

Klubmiljø
10.
klasse

Kultur og
dannelse

Fysisk
træning

Fællesskab

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

Det er vigtigt for os, at vores spillere får mulighed for
at afprøve og udvikle deres talent på højeste niveau
- samtidig med, at man får gennemført en ungdomsuddannelse, og hidtil har samarbejdet med byens
uddannelsesinstitutioner løftet klubbens talenter til
førsteholdet og til udlandet.

Odense Boldklub
Hos OB Akademi er målet at udvikle de dygtigste
fodboldspillere og samtidigt skabe hele mennesker
med et stærkt fundament for fremtiden. Vi arbejder
målrettet med talentudvikling i vores eliteafdeling
og har tilknyttet hold fra U12 til U19.
Vi dyrker talentet og arbejder hele tiden for at udvikle
os selv og andre – både på og uden for banen – da
fællesskabet binder klubben sammen og giver plads
til alle. Det kulminerede senest i 2019-2020-sæsonen,
da klubben vandt det danske mesterskab i U19 Ligaen.

Life skills

Som atlet vil du være sammen med andre engagerede
unge talenter fra andre sportsgrene, og sammen vil I
få unikke oplevelser på skolen og på tværs af sportsgrene.

Vi er stolte over at have hjemme på Danmarks smukkeste træningsanlæg med tre kunststofbaner og et nyt
anlæg med græsbaner. Samtidigt er der kamera på
samtlige baner, hvilket gør det muligt at nærstudere
og evaluere træningen efter bedst mulige forudsætninger. På den måde skaber træningsanlægget en linje
for klubbens talenter, der peger mod superligatruppen.
Vi ønsker at tilbyde fodboldtalenter fra ind- og udland
optimale muligheder for udvikling af deres talent gennem
et dynamisk træningsmiljø, hvor den enkelte spiller kan
udvikle sit fulde potentiale.

Er du interesseret i at vide mere om fodbold på
Sports Academy Denmark og Odense Boldklub
er du meget velkommen til at kontakte os.
ODENSE BOLDKLUB
Tonny Hermansen
Tel. 2127 1409
Mail tohe@ob.dk

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

