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Vil du vide mere?

Rådmands Boulevard 19 

8900 Randers C 

T: 7011 1010 

E: info@tradium.dk

Kontakt studievejlederne på Handelsgymnasiet  

og hør mere på tlf. 7011 1010 eller  

mail, stvrb@tradium.dk

Læs mere på www.tradium.dk eller søg om 

optagelse på www.optagelse.dk

Studiemiljø

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 Sport Leadership kan du 

deltage i studiecaféer, idrætsdag, ekskursioner, 

fredags-caféer, fester, galla, sidste skoledag 

og mange andre gode oplevelser i dagligdagen 

sammen med gymnasiets andre elever. 

Sport Leadership



Få en alsidig og inspirerende hverdag

Elsker du sport og træning, og vil du gerne kombinere 

dette med seriøs skolegang? Så kan Sport Leadership-

linjen være noget for dig. Her får du nemlig mulighed 

for at kombinere din interesse for sport med en gym-

nasial uddannelse. 

Du vil få en fysisk aktiv hverdag fyldt med faglige 

udfordringer, socialt samvær og rig mulighed for at 

udvikle dig både mentalt, fysisk og personligt.

Specielt for Sport Leadership

Målsætningen er, at du i løbet de tre år får teoretisk 

viden samt praktisk erfaring med ledelse og sport. 

Dermed får du det bedste fra de to verdener - bl.a. 

en træner- eller lederuddannelse inden for sport med 

(skole)praktikforløb alle tre år samt en masse gode 

relationer til klubber, foreninger, idrætsudøvere etc.

Sport og ledelse på skoleskemaet

Temaer fra både sport og ledelse integreres i under-

visningen på tværs af fagene. Som en del af hverda-

gen vil du komme på besøg hos virksomheder, der 

beskæftiger sig med sport, lave skriftlige afleveringer 

med sportslig præg, faglige projekter med fokus på 

ledelse, salg eller markedsføring af sportsprodukter. 

Derudover får du fire tematimer om ugen, hvor vi har 

fokus på sport og ledelse. Idræt C er obligatorisk.

Oplevelser, der giver muligheder

På Sport Leadership får du mulighed for at deltage 

i mange forskellige aktiviteter og arrangementer: 

F.eks. en årlig studietur, hvor vi besøger sportsklub-

ber, virksomheder eller deltager i en spændende 

sportsbegivenhed – måske EM eller VM. Derudover er 

der foredrag, mindre ture til sportsbegivenheder med 

mulighed for at komme “backstage” m.m.

Målrettethed giver resultater  

- også uden for sportens verden

Kombinationen af sport og uddannelse giver dig nogle 

af de mest efterspurgte kompetencer i erhvervslivet: 

Koncentration, selvdisciplin,  gode samarbejdsevner 

samt evnen til at træffe beslutninger og tage ansvar. 

Det giver styrke og målrettethed og skaber et godt 

afsæt for dine fremtidige uddannelses-, erhvervs-, og 

idrætsmuligheder. 

Få en alsidig og inspirerende hverdag

Elsker du sport og træning, og vil du gerne kombinere 

dette med seriøs skolegang? Så kan Sport Leadership-

linjen være noget for dig. Her får du nemlig mulighed 

for at kombinere din interesse for sport med en gym-

nasial uddannelse. 

Du vil få en fysisk aktiv hverdag fyldt med faglige 

udfordringer, socialt samvær og rig mulighed for at 

udvikle dig både mentalt, fysisk og personligt.

Specielt for Sport Leadership

Målsætningen er, at du i løbet de tre år får teoretisk 

viden samt praktisk erfaring med ledelse og sport. 

Dermed får du det bedste fra de to verdener - bl.a. 

en træner- eller lederuddannelse inden for sport med 

(skole)praktikforløb alle tre år samt en masse gode 

relationer til klubber, foreninger, idrætsudøvere etc.

Sport og ledelse på skoleskemaet

Temaer fra både sport og ledelse integreres i under-

visningen på tværs af fagene. Som en del af hverda-

gen vil du komme på besøg hos virksomheder, der 

beskæftiger sig med sport, lave skriftlige afleveringer 

med sportslig præg, faglige projekter med fokus på 

ledelse, salg eller markedsføring af sportsprodukter. 

Derudover får du fire tematimer om ugen, hvor vi har 

fokus på sport og ledelse. Idræt C er obligatorisk.

Oplevelser, der giver muligheder

På Sport Leadership får du mulighed for at deltage 

i mange forskellige aktiviteter og arrangementer: 

F.eks. en årlig studietur, hvor vi besøger sportsklub-

ber, virksomheder eller deltager i en spændende 

sportsbegivenhed – måske EM eller VM. Derudover er 

der foredrag, mindre ture til sportsbegivenheder med 

mulighed for at komme “backstage” m.m.

Målrettethed giver resultater  

- også uden for sportens verden

Kombinationen af sport og uddannelse giver dig nogle 

af de mest efterspurgte kompetencer i erhvervslivet: 

Koncentration, selvdisciplin,  gode samarbejdsevner 

samt evnen til at træffe beslutninger og tage ansvar. 

Det giver styrke og målrettethed og skaber et godt 

afsæt for dine fremtidige uddannelses-, erhvervs-, og 

idrætsmuligheder. 

Få en alsidig og inspirerende hverdag

Elsker du sport og har interesse for ledelse, og vil du 

gerne kombinere dette med seriøs skolegang? Så kan 

Sport Leadership-linjen være noget for dig. Her får du 

nemlig mulighed for at kombinere din interesse for 

sport med en gymnasial uddannelse. 

Du vil få en aktiv hverdag fyldt med faglige udfordring-

er, socialt samvær og rig mulighed for at udvikle dig 

både mentalt, fysisk og personligt.

Specielt for Sport Leadership

Målsætningen er, at du i løbet af de tre år får teoretisk 

viden samt praktisk erfaring med ledelse og sport. 

Dermed får du det bedste fra de to verdener – bl.a. 

en træner- eller lederuddannelse inden for sport med 

praksisforløb samt en masse gode relationer til klub-

ber, foreninger, idrætsudøvere etc.

Sport og ledelse på skoleskemaet

Temaer fra både sport og ledelse integreres i under-

visningen på tværs af fagene. Som en del af hverda-

gen vil du komme på besøg hos virksomheder, der 

beskæftiger sig med sport, lave skriftlige afleveringer 

med sportslig præg, faglige projekter med fokus på 

ledelse, salg eller markedsføring af sportsprodukter. 

Derudover får du tematimer, hvor vi har fokus på sport 

og ledelse. Idræt C er obligatorisk. 

Oplevelser, der giver muligheder

På Sport Leadership får du mulighed for at deltage i 

mange forskellige aktiviteter og arrangementer: F.eks. 

studieture, hvor vi besøger sportsklubber, virksom-

heder eller deltager i en spændende sportsbegivenhed. 

Derudover er der foredrag og andre aktiviteter, der 

spiller sammen med Sport Leadership-linjen.

Målrettethed giver resultater  

- også uden for sportens verden

HHX er en bred gymnasieuddannelse, som giver 

adgang til over 200 videregående uddannelser og 

stiller dig på lige fod med de øvrige gymnasiale ud-

dannelser.

Kombinationen af sport og uddannelse giver dig nogle 

af de mest efterspurgte kompetencer i erhvervslivet: 

Koncentration, selvdisciplin,  gode samarbejdsevner 

samt evnen til at træffe beslutninger og tage ansvar. 

Det giver styrke og målrettethed og skaber et godt 

afsæt for dine fremtidige uddannelses-, erhvervs-, og 

idrætsmuligheder. 


