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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.

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.

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

Læs mere om Sports Academy Denmark 
på sportsacademydenmark.dk
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Team Odense Q  og 
Sports Academy Denmark
Sports Academy Denmark har indgået et tæt og unikt samarbejde med Team Odense Q.  
Som atlet kan vi derfor tilbyde dig at blive en del af et træningsmiljø i Team Odense Q, mens 
du samtidig er elev på Sports Academy Denmark.

Team Odense Q  
Team Odense Q er et elitesamarbejde mellem Boldklubben Marienlyst, Tarup Paarup IF og Odense Q 
Vores vision er at skabe et trygt, attraktivt og sammenhængende træningsmiljø for pigeungdom fra U10 
til U18. Team Odense Q er ”Det fynske talentcenter for piger”, hvor flagskibet er U18 DM-holdet.

Siden etableringen i 2016 er det gået stærkt. Team Odense Q har i dag hold i de øverste rækker i alle 
årgange, fra U12 til U18. Derudover sender vi hvert år, mange dygtige spillere på opgaver for diverse 
danske ungdomslandshold. 

I Team Odense Q er trivsel og tryghed en forudsætning for udvikling. Vi bruger derfor mange kræfter på 
at få helheden til at fungere for pigerne. Der skal være styr på uddannelse, logistik og sociale relationer, 
for at få det til at fungere på banen. Elementer som mod, nysgerrighed, engagement, respekt og positiv 
attitude, er en vigtig del af vores elitespiller-uddannelse.

For Team Odense Q er Odense Sports Academy et stærkt og attraktivt tilbud. Et tilbud der sammen med 
mulighederne fra vores øvrige uddannelsespartnere, giver pigeelitespillerne en mulighed for at vælge det 
helt optimale uddannelsestilbud for dem. En fantastisk Fynsk mulighed for at kombinere deres elitesport 
på øverste hylde med deres uddannelse.
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SPORTS ACADEMY DENMARK
Stadionvej 43a, 
5200 Odense V

Tel. + 45 53 60 05 35 
info@sportsacademydenmark.dk
www.sportsacademydenmark.dk

TEAM ODENSE Q  
Marienlystcentret
Windelsvej 138, 5000 Odense C

www.odenseq.dk
teamodenseq@gmail.com
Talentchef John Bæksted, +45 5385 0325

Er du interesseret i at vide mere om pigefodbold på 
Sports Academy Denmark og Team Odense Q er du 
meget velkommen til at kontakte os. 


