SVØMNING
AMALIE VINTHER
PL Deltager i RIO

KOMBINÉR
DIT TALENT
MED DIN
UDDANNELSE

FØLG DIN NATUR

FODBOLDSPILLER
SILLE MØLGAARD FEJERSKOV
Eliteidrætsklassen / FC Thy Piger

HÅNDBOLD
HENRIK TILSTED
Professionel håndboldspiller MorsThy-Håndbold.
Nyudtaget i Landsholdsregi

FODBOLD
CHRISTIAN PAGH
JENSEN
Fodboldspiller
Thisted FC.

SURF
CHRISTIAN ANDERSEN
Ungdomsudøver for North
Atlantic Surf Association
(NASA).

SØG OPTAGELSE PÅ
THISTEDFRITID.DK/ELITE

MORGENTRÆNING
8. KLASSE ØSTRE SKOLE
Fodbold på Thisted FC

KOMBINÉR
DIT TALENT
MED DIN
UDDANNELSE

FØLG DIN NATUR

HAR DETTE FANGET DIN INTERESSE?
Tror du at Eliteidrætsklassen på Østre Skole eller Hurup Skole er
noget for dig, så skynd dig at sende din ansøgning, hvor du fortæller om dig selv, din sport og din skolegang.
ANSØGNINGEN SKAL INDEHOLDE
DE FIRE FØLGENDE ELEMENTER:
1. Motiveret ansøgning max to A4-sider.
Skema: Motiveret ansøgning
2. Stamdata
Skema: Stamdataskema
3. Udtalelse om dit sportslige niveau fra din nuværende klub.
Skema: Trænerudtalelse
4. Udtalelse om dit faglige niveau
Skema: Skoleoplysninger
SEND ANSØGNING TIL ELITEIDRÆTSKLASSEN TIL :
–

Østre Skole senest d. 24 februar 2017.

Ansøgningsskemaerne kan findes på:
www.thistedfritid.dk/elite og
www.ostre-skole.skoleporten.dk
ØSTRE SKOLE
Kronborgvej 26
7700 Thisted
Att: Nicolai Jensen
mail: ntaj@thisted.dk

ELITEIDRÆTSKLASSE PÅ
ØSTRE SKOLE, THISTED
VIL DU ARBEJDE SERIØST MED DIN
SPORT?
VIL DU VÆRE EN DEL AF ET KLASSEMILJØ
MED ANDRE SPORTSINTERESSEREDE?

SVAR PÅ ANSØGNINGEN
Din ansøgning bliver efter ansøgningsfristen behandlet af en komite, bestående af skolelederen tilknyttet den ansøgte skole, skolens
elitekoordinator og Thisted Kommunes eliteidrætskonsulent.
Udvalgte ansøgere kan blive inviteret til en samtale, sammen med
deres forældre. Herefter vil den endelige udvælgelse finde sted.
Du vil modtage svar på ansøgningen til
– Østre Skole modtages medio marts 2017.

HVORFOR VÆLGE
ELITEIDRÆTSKLASSEN?
Østre Skole tilbyder en eliteidrætsklasse, hvor der er fokus på prioriterede idrætsgrene samt styrketræning.
DE PRIORITEREDE IDRÆTSGRENE Her er der fokus på det
tekniske og fysiske aspekt i den idrætsgren, du i forvejen er god til.
(Denne profil kan vælges hvis din idrætsgren, er en af den valgte
skoles profilerede idrætsgrene).
Østre Skoles profilerede idrætsgrene er: HÅNDBOLD, FODBOLD
OG SVØMNING
FOR ALLE SPORTSGRENE : Hvad end du dyrker en af skolens
prioriterede idrætsgrene eller om du dyrker en anden form for
eliteidræt, er der fokus på din udvikling som udøver
Skolen stiller fagligt dygtige, engagerede og forstående undervisere til rådighed, som har tid og lyst til opfølgning og støtte i din
hverdag som eliteudøver.
Du får et skoleskema, hvor der er skemalagt to med mulighed for at dyrke
din idræt. Skolen arrangerer træninger i de profilerede idrætgrene. Der er
mulighed for at lave særaftaler i andre sportsgrene. Der kan i morgentræningerne arrangeres anden form for tematræning som bl.a. kunne bestå af:
mentaltræning, kost og ernæring, skadesforebyggelse, coaching, styrketræning, testning med mere.
Foruden morgentræningerne vil der en gang om ugen være normal idrætsundervisning, sammen med de øvrige klasser på skolen
Du vil som elev i eliteidrætsklasserne på Østre Skole blive bruger
af testcentret placeret I Thy-hallen. Her vil du tre gange årligt blive
testet og blive vejledt i forskellige aspekter inden for netop din
sportsgren.

MILJØET ER ALTAFGØRENDE!
Dine kommende klassekammerater kommer udelukkende til at
bestå af minimum 20 idrætsinteresserede udøvere fra forskellige
idrætsgrene. Dette giver mulighed for at sparre, udvikle og lade sig
inspirere. Fælles for jer alle er, at I brænder for jeres sport og prioriterer livet som idrætsudøver.

KONTAKTPERSON
For yderligere information omkring eliteidrætsklasserne kan du
henvende dig til nedenstående kontaktperson:
ØSTRE SKOLE
Nicolai Jensen – ntaj@thisted.dk - 99173540
HVAD KRÆVES DER AF DIG?
1. At du er seriøs med din skolegang.

INFORMATIONSMØDER

2. At du er seriøs med din idræt.

FOR ELEVER OG FORÆLDRE TIL ØSTRE SKOLE
Mandag d. 30. januar 2017 kl. 16.00 til ca. 18.00 i Gymnastiksalen.
Program: www.ostre-skole.skoleintra.dk

3. At du har et idrætsligt niveau, der lever
op til Thisted Kommunes elitedefinition.
Du kommer til at gå i en klasse, hvor dine klassekammerater tager
både skole og sport seriøst. Derfor skal du kunne arbejde målrettet inden for begge områder. Du skal besidde evnen til at arbejde
selvstændigt og koncentreret i skolen og samtidig have et tydeligt
sportsligt talent, som underbygger din deltagelse i eliteklassen.

Vi ønsker så mange idrætsgrene som muligt repræsenteret i vores
eliteklasser og håber, at du har lyst til at blive en del af et miljø, hvor
det er tilladt at drømme og træne seriøst inden for din sport sideløbende med et dynamisk og forstående studiemiljø.
Skolens undervisningsteam har forståelse for din situation med
mange træningstimer, og vil derfor tage hensyn, og forsøge at
fordele lektiebelastningen ud over hele ugen. Dette vil i sidste ende
være med til at sikre, at I får en vellykket skolegang med et optimalt
udgangspunkt for en god prøve.
Skolerne meget opmærksom på det sociale miljø. Eleverne i eliteidrætsklasserne vil, på lige fod med alle andre, deltage i de sociale
arrangementer og tiltag som skolerne tilbyder.

