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Odense Squash Club og
Sports Academy Denmark
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Odense Squash Club er en af landets største squashklubber. OSC har til huse i Odense Squashcenters lokaliteter på Sdr. Boulevard i Odense. Her råder klubben
over 7 squashbaner, heraf en glasbane, samt styrketræningsredskaber, løbebånd, motionscykler m.m.

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.

Ud over klubbens ca. 500 medlemmer benyttes banerne også af Dansk Squashforbunds Kraftcenter, som står
for træningen af den danske ungdoms- og seniorelite.

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

Odense Squash Club

meget mere
end en 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.
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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

I OSC lægger vi meget vægt på, at vi har en klub for
alle. Du vil opleve et miljø, hvor alle bidrager til fællesskabet, og hvor der er mulighed for at udvikle sig
sportsligt uanset niveau. Du vil i OSC få mulighed for at
deltage i JGP-turneringer under Dansk Squashforbund
og eventuelt deltage i danmarksturnering.

Odense Squash Club tilbyder:
> Faste træningshold tilpasset alder og niveau
> Junior elitetræning
> Deltagelse i JGP eller danmarksturneringen
> En fast trænerstab, der har fokus på at udvikle dig
som spiller
> Et topmoderne squashcenter
> Et stærkt kammeratskab hvor der er plads til alle
Om du spiller squash, fordi du synes, det er verdens
sjoveste ketchersport, eller om du drømmer om at
gøre dig gældende i toppen af dansk squash – så er
du hjertelig velkommen i Odense Squash Club.

Er du interesseret i at vide mere om squash på
Sports Academy Denmark og Odense Squash Club
er du meget velkommen til at kontakte os.
ODENSE SQUASH CLUB
Sdr. Boulevard 17 A
5000 Odense C
+4523814516

Claus Bagger - Junioransvarlig
coach@osc.dk

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

