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

Kodokan Odense
Judo er en moderne kampsport der kommer fra Japan og betyder ”den milde vej” Kodokan betyder 
”den lille skole”.
 
Judo giver b.la. meget mere selvværd, koordination, balance og styrke. Judo handler også om andet ens 
selve sporten, den handler om fællesskab, høflighed og gensidig respekt som bliver vægtet meget højt.
 
Under træning bliver der altid taget hensyn til modstanderens bælte (niveau), da alle skal have lyst til 
at komme igen til næste træning. Flere udøvere der på skift byder ind med nye opvarmnings øvelser og 
teknikker til kamp så alle får glæde af den samlede viden der er.
 
Som medlem kan man mod et depositum låne en nøgle der giver afgang til styrketræningen, samt at man
i weekender uden andre planlagte aktiviteter i hallen, kan komme i hallen sammen med andre medlemmer 
og lave ekstratræning.
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SPORTS ACADEMY DENMARK
Stadionvej 43a, 
5200 Odense V

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

KODOKAN ODENSE
Kløvermosevej 91
5200 Odense V.

Tel. 40 78 11 72
judo@kodokan.dk
www.kodokan.dk

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


