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Sports Academy Denmark har indgået et tæt og unikt samarbejde med Fyens Rideklub.
Vi kan derfor tilbyde dig at blive en del af Fyens Rideklub, mens du samtidig er elev på efterskolen.

Fyens Rideklub
Fyens Rideklub (FYR) er en veletableret klub fra 1901.
Rideklubben har både private opstaldere og en stor
elevskole. Der er plads til 75 heste/ponyer.

meget mere
end en efterskole
..

FYR er beliggende midt i Odense i naturskønne omgivelser med skov og ridestier. Vi råder over 3 ridehaller
og en udendørsbane. Der er mulighed for trailerparkering. Opstaldningen inkludere fuldpas, ligesom fold
ordning kan tilkøbes. Klubben råder over både jordog græsfolde – single eller fællesfolde.

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.

Vi afholder stævner i både spring og dressur på C, D
og E niveau.
Klubben afholder ca 10 stævner årligt på C niveau.

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

Klubbens daglige leder er berider uddannet, og underviser i både spring og dressur fra LD til S niveau.
Der er mulighed for at få undervisning i både dag- og
aftentid.
Som sportsudøver vil du blive en del af en klub med et
godt kammeratskab, hvor der både er mulighed for at
træne sammen, hjælpe hinanden og ride en fælles tur
i skoven.
Vi vil glæde os til at byde dig velkommen i klubben, og
vil gøre vores til, at du får et fantastisk ophold, og mulighed for at udvikle din ridesport.

Er du interesseret i at vide mere om ridning, mens
du er elev på Sports Academy Denmark er du meget
velkommen til at kontakte os.
FYENS RIDEKLUB
Tarupgårdsvej 3
5210 Odense NV

Tel. 22 19 34 24
Mail: kontor@fyensrideklub.dk
web www.fyensrideklub.dk
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