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

Odense Kajakpolo
Odense kajakpolo er det rigtige sted for dig der gerne 
vil blive en dygtig kajakpolo spiller. Klubben har traditi-
on for at huse aktuelle og gamle landsholdsprofiler, og 
har altid et ligahold i toppen af dansk kajakpolo.

Med klubbens udendørs baneanlæg placeret centralt 
i Odense havn, har vi fantastiske rammer i udendørs-
sæsonen, og når vejret bliver koldt rykker vi ind i en af 
europas bedste indendørs kajakpolo-træningsfacilite-
ter, SDU svømmehallen.

Du vil blive undervist af kompetente herrer og damer 
trænere, her i blandt landsholds aktuelle spillere, U21/
U18 landsholdstrænere, og andre ildsjæle der har i sin-
de udvikle dit talent!

Som atlet i Odense kajakpolo bliver du en del af en 
sund træningskultur og en god social forening. Klub-
ben er rummelig og har både personligheder der 
konstant stræber efter udvikling, og spillere der bare 
elsker kajakpolo, samt den tilhørende fornøjelighed 
og godt humør. Vi er sikker på du vil finde dig tilrette i 
disse omgivelser. 

Vores sæson starter til Maj. Indtil da forventer vi du 
forbereder dig bedst muligt, ved at deltage i vores 
kajakpolo-træninger, fysisk træning og stræbe efter at 
blive en social del af dit kommende hold. Når du går 

på Sport Academy Denmark og træner under Odense 
kajakpolo forventer vi også du stiller op på vores divisi-
ons og/eller ungdoms-U18 hold. Alt efter dit niveau vil 
du få en plads i 1./2. division hvor du har alle mulighe-
der for at tage ansvar og udvikle dig!

Du er meget velkommen til at tage dit eget kajakpo-
loudstyr med, vi har en bådplads til dig! Har du ikke 
eget udstyr, kan du låne en af de nyindkøbte ung-
domskjakker af klubben.

Odense kajakpolo tilbyder dig:

> Erfarende og kompetente trænere

> Fast kvalitets træning hele året(inde og ude)

> Fast træningsprogram skræddersyet så de passer  
 til dine ønsker

> For dig der er ambitiøs: Vi kan tilbyde dig de bedste  
 rammer og personlig sparring for at udvikle dig som  
 spiller!

> For dig der spiller for fornøjelse: Vi har sociale og  
 fornøjelige personligheder der tager imod dig med  
 glæde. Du får spillet en masse kajakpolo mens du  
 har det sjovt!

Vi glæder os til at møde dig i Odense kajakpolo!
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ODENSE KAJAKPOLO
Gamle Havnekaj
5000 Odense

Tel. +45 61 30 48 17
polo@odensekajakklub.dk
www.okkajak.dk/kajakpolo

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