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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.

Læs mere om Sports Academy Denmark 
på sportsacademydenmark.dk
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Odense Curling Club og 
Sports Academy Denmark
Sports Academy Denmark og Odense Curling Club har indgået samarbejde for at kunne tilbyde dig 
som atlet en alsidig sport. Mens du er elev på Sports Academy Denmark, vil du få muligheden for at 
komme på is og prøve kræfter med den teknisk, taktisk og mentalt krævende curlingsport.

Odense Curling Club  
Odense Curling Club er stiftet i 1981 og er Fyns eneste 
curlingklub. Da vi har til huse i Odense Isstadion, er du 
helt tæt på isen som elev på Sports Academy Den-
mark, og du vil derfor nemt og belejligt kunne kombi-
nere sporten med dit skoleophold.

I curling spiller fysikken ikke så stor en rolle som i man-
ge andre sportsgrene. Derimod fylder strategi, taktik 
og evnen til at tilpasse sig nye situationer rigtig meget. 
Sporten er krævende mentalt, da man skal kunne af-
læse både isen, sine modstandere, sine medspillere 
på holdet og generelt spillets tekniske finesser. Dog er 
kampene lange – 2-3 timer – og da man skal man feje 
en stor del af tiden, er god fysik helt klart et fokusom-
råde. Hvis man vil hele vejen til VM eller OL, så kræver 
det også, at fysikken er i orden.

Hvis du vælger curling, vil du blive medlem i klubben, 
idet dette er et krav for, at man må stille op i turneringer, 
DM osv. 

Der er flere discipliner, man kan stille op i indenfor cur-
ling. Klassiske hold består af 4 spillere af samme køn, 
men der er også mixhold med 2 mænd og 2 damer. Li-
geledes er der den nye OL-disciplin parmix, hvor man 
er 1 mand og 1 dame. 

Om du aldrig har været på isen før, eller om du har 
curlet, siden du var 8 år, så er du meget velkommen 
i Odense Curling Club. Der er plads til alle niveauer i 
klubben, og hvis du vil ud og prøve kræfter til turnerin-
ger, er der ligeledes muligheder for spillere med både 
ganske kort og meget lang erfaring. Medlemmerne i 
klubben står klar til at hjælpe dig, hvad enten det gæl-
der en introduktion til sporten eller at vise vejen til OL. 
Så vi ses på isen!

Fællesskab
Mental
træning

Kultur og 
dannelse

Kost og
ernæring

Klubmiljø

Det hele 
menneske

Skole og 
sport

10.
klasse

Fysisk
træning

Rolle-
modeller

Moderne 
faciliteter

Life skills



ODENSE CURLING CLUB
Møllemarksvej 75
5200 Odense V

mail@odensecurlingclub.dk 
www.odensecurlingclub.dk

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

EFTERSKOLEN 
SPORTS ACADEMY DENMARK
Stadionvej 31, 
5200 Odense V

Tel. 66 12 14 14 
info@sportsacademydenmark.dk


