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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

 SPORTS 
   ACADEMY 
DENMARK
.. meget mere 
end en efterskole

Svømmeklubben FREM og 
Sports Academy Denmark
Sports Academy Denmark har et tæt og unikt samarbejde med Svømmeklubben FREM. Vi kan derfor tilbyde dig
at blive en del af et fantastisk træningsmiljø i FREM, mens du er elev på Sports Academy Denmark.

Som dedikeret til vandsport vil alt din træning foregå i FREM. Her vil du blive en del af en stor svømmeklub med 
mange facetter og discipliner med dygtige og engagerede trænere. Sammen med andre medlemmer kan du 
udvikle dig som svømmer, vandpolospiller, udspringer, livredder, osv. Du kan vælge at koncentrere dig om en af 
disciplinerne eller du kan sammenstykke din egen uge, så du både svømmer, træner vandpolo, får landtræning, 
springer og er ude på vandet med livredderne.  I løbet af året vil vi være i tæt samarbejde med FREM, så du som 
atlet oplever sammenhæng og koordinering i din hverdag. 

Vi vil følge dig på nært hold i din klubtræning, stævner m.m. og glæde os til at lære dig at kende som atlet og 
ungt menneske.

Svømmeklubben FREM 
FREM er en rummelig klub, hvor der er plads til forskel-
lighed, og hvor der er plads til både elite og breddemo-
tion. Vi tilstræber, at alle medlemmer føler sig som en 
del af klubben. FREM er også en gammel klub med kla-
re værdier som ordentlighed, fællesskab og traditioner.

Et medlemskab i FREM betyder, at man indgår i et 
større fællesskab, hvor alle kan lære af hinanden. Vi har 
en stor bredde med mange discipliner, og vi har gode 
elite-afdelinger. Du vil kunne træne på nationalt og in-
ternationalt niveau i FREM, og du er også velkommen, 
hvis dit ønske er at dygtiggøre dig i flere discipliner eller 
bare afprøve nye og spændende discipliner. Du har mu-
lighed for at træne med VM- og EM-deltagere, nordiske 
og danske mestre, og de vil gerne lære fra sig: Det er en 
rød tråd i klubben, at alle yder og løfter, og at de største 
eller bedste er forpligtet til at lære fra sig. Præcis som 
de selv lærte før de var de største og de bedste.

Samtidig bliver vi alle sammen lidt klogere på hinanden 
i et anerkendende og positivt socialt miljø, hvor vi hilser 
på hinanden og får venskaber på tværs af køn og alder. 

Klubben arbejder ud fra en organisk, helhedsorienteret 
strategi for det enkelte menneske: udvikling af færdig-
heder, kunnen og kompetencer i et miljø hvor udøvere 
har frirum til at teste deres ambitioner, lære at arbejde 
sammen, udvikle kreativitet og meget mere. Og det er 
uanset medlemmernes niveau eller ønske om fremti-
digt niveau – der er plads til alle. Leg er et bærende ele-
ment i megen træning, for det er gennem legen og op-
levelser med egne sanser og i fællesskab med andre, 
at man tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer. 
Herigennem skabes også sociale relationer, så der er 
noget socialt, når man kommer til træning: Man træner 
bedre og mere effektivt, når man er i trivsel.

Uanset om du har ambitioner om at stille op for klub-
ben til stævner og mesterskaber eller om du bare vil 
prøve dig selv og nye discipliner af, så kan du forvente:

- Dygtige, kompetente og engagerede trænere
- Mental trivsel
- Sunde træningsmiljøer
- Sparring om din udvikling og dine ønsker til udvikling
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SPORTS ACADEMY DENMARK
Stadionvej 43a, 
5200 Odense V

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

SVØMMEKLUBBEN FREM
Stadionvej 50 A, 
5200 Odense V

Udviklingschef Brian Marshall
Mail: brian.marshall@frem-odense.dk
Mobil 2210 7005

www.frem-odense.dk
info@frem-odense.dk

Er du interesseret i at vide mere om svømning på 
Sports Academy Denmark og Svømmeklubben FREM 
er du meget velkommen til at kontakte os. 


