Elitesport på HHX

På Randers ElitesportsCollege får du en unik mulighed
for at kombinere seriøs skolegang og sport på højeste
niveau. Du kan med andre ord tage din uddannelse og
samtidig udvikle dine evner inden for fx håndbold, fodbold, badminton, basketball, ridning, dans osv.
Målsætningen er at forene de “3 liv”: Uddannelse,
elitesport og fritid. Du kommer til at omgås andre idrætstalenter, der også skal få dagligdagen med lektier, sport
og fritid til at “gå op”, og din hverdag bliver på den måde
mere overskuelig og sammenhængende.

Morgentræning
Der er morgentræning hver tirsdag og torsdag, og du vil
blive trænet og få coaching af professionelle trænere. Du
bliver trænet både teknisk og fysisk. Du bliver selvfølgelig

Uddannelse

også støttet mentalt, når der er behov for det. Træningen
sker i samarbejde med elitesportsklubberne i Randers,
der er vores faste samarbejdspartnere.

Unik koncept med én klasse…
Vi samler vores elitesportselever i én klasse (marketingstudieretning), hvilket giver et fantastisk sammenhold
og dynamik. Du får samme obligatoriske fag som alle
andre handelsgymnasieelever og muligheder for at tage
valgfag, så du kan tone din uddannelse.
Vores lærere ved, hvad det vil sige at være elitesportsudøver samtidig med, at man tager en gymnasial uddannelse – både af fordele og ulemper. Gennem de sidste
mange år har vores lærere på linjen udviklet sig til at
være specialister på området.

Elitesport

Telefon 7011 1010 / Tradium.dk

Fritid

Dialog mellem uddannelse og klub

Tradium Handelsgymnasiet Randers

Vi er hele tiden i dialog med din klub - vi planlægger
skolearrangementer så vi tilgodeser sporten, og samtidig sørger vi for, at klubberne planlægger arrangementer,
som ikke påvirker skolens begivenheder.

Tradium Handelsgymnasiet er et stort og moderne gymnasium med over 800 elever. Det giver et rummeligt og
inspirerende uddannelsesmiljø med mange muligheder,
nyeste undervisningsudstyr, IT, I-bøger, trådløst netværk,
gode lokaler, kantine etc.

Tradium Handelsgymnasiet er et stort gymnasium og vi
prioriterer det sociale miljø meget højt. Det er vigtigt for
os, at du trives på din uddannelse, og at du har det godt
med dine klassekammerater. På ElitesportCollege kan du
deltage i studiecaféer, idrætsdag, ekskursioner, fredagscaféer, fester, galla, sidste skoledag og mange andre
gode oplevelser i dagligdagen sammen med gymnasiets
andre elever. Der er i løbet af uddannelsen mange tilbud,
oplevelser og studieture knyttet til din sport.

Team Danmark
Tradium Handelsgymnasiet er godkendt som Team Danmark uddannelsespartner, og skolen har siden 2001
haft et tæt samarbejde med Team Danmark omkring
uddannelse og elitesport. HHX er en 3-årig gymnasieuddannelse, men der er mulighed for et 4-årigt forløb under
fx Team Danmark-ordningen, hvis det ønskes.

Muligt at bo på ElitesportCollege
Elever på ElitesportCollege har mulighed for at bo i den
moderne collegebygning ”Tower” ved Arena Randers,
med dejlige lejligheder og fællesfaciliteter. Lejlighederne er dør om dør med de mange idrætsfaciliteter i
Arena Randers og lige overfor fodboldstadion, BioNutria Park Randers. Der er ligeledes kort afstand til skolen og bymidten.

Karriere og videreuddannelse
HHX er en bred gymnasieuddannelse, som giver adgang
til over 200 videregående uddannelser og stiller dig på
lige fod med de øvrige gymnasiale uddannelser. At være
elev på Randers ElitesportsCollege kan dog også være
afsættet til en professionel karriere indenfor din sport.

Optagelse
For at blive optaget skal du søge om optagelse senest
1. marts på www.optagelse.dk. Er du ansøger til
ElitesportsCollege, skal du også udfylde en sportslig
ansøgning, som du kan finde på
www.elitesportscollege.dk/ansogning/

Vil du vide mere?
Rådmands Boulevard 19
8900 Randers C
T 7011 1010
E info@tradium.dk
Kontakt elitesportskoordinator Mathias Bak
tlf. 26822002, bak@tradium.dk
eller studievejlederne på Handelsgymnasiet,
stvrb@tradium.dk
Læs mere på www.elitesportscollege.dk,
www.tradium.dk eller søg om optagelse på
www.optagelse.dk

011217

Studiemiljø og sammenhold

