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Sports Academy Denmark har indgået et tæt og unikt samarbejde med Bristol Odense. Det betyder, at du
kan blive del af et træningsmiljø indenfor billardsporten, samtidig med at du er elev på efterskolen.
Træningen som billardspiller foregår ofte på egen hånd, men med kyndige instruktørers anvisninger og
planlagte træningsforløb. Bristol Odense er kraftcenter for udvikling af Talent- og Elitespillere i Pool, Snooker
og Keglebillard. Kraftcenteret tilbyder kurser og videoinstruktion, samt deltagelse i landsdækkende ungdoms
samlinger med turneringer.

meget mere
end en efterskole

Der er mulighed for videooptagelser, således at selvtræning kan blive optimal.
Billardsporten er for begge køn.

..

Bristol Odense

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.

Billardklubben er grundlagt i 1934 og er i dag et af
landets største centre for billardsporten.

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

Life skills

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

Der står i dag 23 billard borde i de 900 kvadratmeter
store lokaler. På bordene spilles de mest alm. discipliner, nemlig: Kegler, Carambole, Snooker, Pool og som
noget nyt, 5 Kegler. På Bristol Odenses hjemmeside
(bristolodense.dk) ligger der film om disse discipliner.
Klubben er en nøgleklub med dagligt åbent fra kl.8,30
til kl.23,00.

Bristol Odense har flotte sportslige resultater med
Danmarksmesterskaber i alle discipliner, samt
gode placeringer internationalt i 3 bande carambole.
Bristol Odense har landets bedste billard faciliteter og
hyggeligt cafemiljø med fibernet og computer adgang.
Der er streamings muligheder fra vore turnerings kampe.
Vi vil glæde os til at tage imod dig og hjælpe dig med
din udvikling indenfor billard.

Er du interesseret i at vide mere om billard på
Sports Academy Denmark og Bristol Odense
er du meget velkommen til at kontakte os.
BRISTOL ODENSE
Stadionvej 50 Opg. K.
5200 Odense V
Telefon: 21 13 88 66
Mail: bristol@sport.dk
www.bristolodense.dk

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

