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Sports Academy Denmark har indgået et tæt og unikt samarbejde med Odense Basketball Klub.
Det betyder, at du som basketspiller kan blive en del af et fantastisk træningsmiljø, mens du er elev
på efterskolen.

Odense Basketball Klub

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
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

I OBBK vil du opleve en stor grad af diversitet blandt
spillere såvel som hos trænere, men fælles er, at vi alle
har en passion for basketball. Desuden vil du opleve
et træningsmiljø, hvor vi alle kæmper for at blive bedre og for at få gode oplevelser sammen. Her vil du få
mulighed for at udfolde dit potentiale sammen med
andre dygtige atleter kombineret med sparring fra et
veluddannet og engageret trænerteam.
Vi forventer en atlet, som erkender, at et godt miljø
skabes af menneskerne i det. Dermed forventes det
også, at du bidrager til fællesskabet med en lyst til at
udvikle dig og støtte det omgivende fællesskab. Vi vil
til gengæld sørge for:

Life skills

Fællesskab

Odense Basketball Klub (OBBK) er en nystiftet klub
som udløber af de ældre basketballklubber Fjordager
Basket, Skt. Klemens Basketball og OBFIF. Klubben
blev stiftet i 2018 og har de sidste par år gennemgået
en rivende udvikling. OBBK har sin base i hallen på
H.C. Andersen Skolen, men favner bredt i hele Odense
med træninger på Mulernes Legatskole og i Hunderup
Hallen. Desuden benyttes forskellige streetbaner på
de nævnte placeringer, men også nede på havnen i de
varmere måneder.

• Struktureret træning, der har fokus på basketballens
fundamentals, der sikrer muligheden for senere
specialisering
• Passionerede og kyndige basketballtrænere
• Varierende styrketræningspas, som tager udgangspunkt i den nyeste viden indenfor styrketræning
• Individuel sparring omkring den enkeltes atlets
udvikling
• Feedback med udgangspunkt i opsamlet data og
videoanalyse
Vi har i samarbejde med spillerne udviklet et værdisæt med følgende værdier: glæde, udvikling og samarbejde. Disse værdier er kendetegnende for os, idet
vi har fokus på glæden ved spillet, samt udviklingen
af atleten gennem et fælles samarbejde. I klubben har
vi fokus på, at alle har en rolle at spille uanset niveau
og ambition. Vi har plads til alle fra nybegynderen til
landsholdsspilleren, så hvis du går rundt med en passion for basketball – så skal vi nok finde plads til dig i
OBBK!

Er du interesseret i at vide mere om basketball på
Sports Academy Denmark og Odense Basketball Klub
er du meget velkommen til at kontakte os.
ODENSE BASKETBALL KLUB
Tjørnehaven 175
5240 Odense
Kontakt William Bond
william.bond.darum@gmail.com / tel. 2084 5615

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

