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På Aalborghus Eliteidræt er det vigtigt for os, 
at vores eliteidrætselever satser på både en 
sportslig og en uddannelsesmæssig karriere. 
Målet er en dobbelt karriere, som både vi, 
klubberne og atleterne bruger mange  
ressourcer på. Vores erfaringer er positive,  
og vi har stor succes med at uddanne atleter 
med en dobbelt karriere. Og som talentchef 
for AaB, Poul-Erik Andreasen, beretter  
på sidste side i denne brochure, så er det 
oftest dem, der har et stærkt fokus på begge 
områder, der ender med en karriere på højeste 
idrætsmæssige plan.

Internationalt samarbejder Aalborghus med 
andre europæiske eliteidrætsskoler, og også 
her siger erfaringerne, at det er de dobbelt-
fokuserede, der når længst. Nogle steder har 
man sågar gjort det til et krav for at deltage i 
et idrætsmæssigt eliteprogram, at man 
samtidig er i gang med en uddannelse. 

Ikke alle har evnerne til en karriere på højeste 
idrætsmæssige plan. Det ved vi, det ved  
klubberne, og det ved udøverne. Men vi ved 
også alle, at det for både klubbernes talent-
udvikling og elevernes personlige udvikling er 
vigtigt at prøve evnerne af, for at se hvor langt 
talentet rækker. Den mulighed vil vi godt give 
de mest talentfulde elever, og det er derfor, vi 
bruger ressourcer på Aalborghus Eliteidræt.

Eliteidrætseleverne på Aalborghus 
Gymnasium er i gang med to uddannelser på 
samme tid. En dobbelt karriere kræver god 
planlægning, og det er nødvendigt med 
struktur i hverdagen. Her kan jeg træde til 
og støtte, hvis det i perioder kniber for den 
enkelte elev. 

Desuden er det min opgave at have kontakt 
til de klubber og foreninger, som eliteidræts-
eleverne er aktive i, og sørge for at kommuni-
kation om studieture, skadesforløb, eventuelle 
landsholdssamlinger m.m. er optimal.

Jeg er tidligere uddannelsesvejleder, har 
været  ansat på AaB College gennem fire år, 
og er også uddannet som elitefodboldtræner 
med UEFA A-Licens. hvor jeg blandt andet har 
trænet Fortuna Hjørrings Elitekvinder samt 
AaB´s U-17 liga-herrer. Derfor kender jeg til 
de krav, der stilles til unge eliteidrætsudøvere.

Kontaktpersoner for uddannelsen:

Velkommen til

Aalborghus Eliteidræt
Rektors velkomst Coachens velkomst

Målet med Aalborghus  
Eliteidræt er en dobbeltkarriere.

En dobbelt karriere kræver god 
planlægning. Her støtter jeg.

Har du spørgsmål om uddannelsen? Kontakt os gerne.
Steen Refsgaard / Coach, studievejleder og Team DK-koordinator:  
RO@aalborghus.dk
Grethe Andersen / Vicerektor:  
GA@aalborghus.dk 
Kasper Sørensen / Studieretningskoordinator:  
KS@aalborghus.dk

OBS! Alle interviews i brochuren  
er foretaget i perioden 2015/16.



Hvis ikke jeg havde 
morgentræningen i mit skema, så 
ville det betyde færre træningspas 
for mig. Det giver mig mulighed 
for at få trænet styrketræning  
udenfor min normale træning,  

og det betyder, at jeg der i stedet 
kan gå mere i dybden med min 

teknik for eksempel.

Det bedste ved linjen og 
ved lærerne er, at der er 
så meget fleksibilitet. Så 
jeg har mulighed for at 
tage til konkurrencer, 
hvis det er, jeg skal 
afsted på en helt 

almindelig torsdag  
for eksempel.  

Mads Kristensen. Redskabsgymnast for Aalborg 
Idrætsgymnastikforening.

Lea Cecilie Dennig Simonsen. 
Elitedanser.



Sportslig atmosfære

Aalborghus er et gymnasium med en 
særlig sportslig atmosfære og mange
atleter samme sted.

Særlig eliteidrætsklasse

Vi har klasser udelukkende med andre 
eliteidrætselever, som derfor har 
forståelse for dig og dine prioriteter.

Supplerende undervisning

Du kan modtage ekstra undervisning  
ved fravær pga. stævner og lignende

Fleksibilitet

Du vil møde stor fleksibilitet i forhold til 
lektier, afleveringer og undervisning, så 
længe du aftaler det med dine lærere. 

Moderne faciliteter

Vi har en masse moderne sportsfaciliteter 
til rådighed, blandt andet en stor multihal 
som du kan bruge både i og uden for 
undervisningen.

Team Danmark

Aalborghus er Team Danmark  
Uddannelsespartner, fordi vi lever op til 
en lang række kvalitetskrav i vores  
uddannelse. Aalborghus Eliteidræt er 
både for Team Danmark elever og andre 
eliteudøvere. 

Aalborghus Eliteidræts      muligheder & fordele



Morgentræning

Du får fast morgentræning i dit  
skoleskema, hvor du enten kan bruge 
skolens faciliteter eller træne hos/med 
din egen klub.

Forlænget uddannelse

Du får mulighed for et forlænget  
uddannelsesforløb på for eksempel fire 
år. Du behøver ikke beslutte dig med det 
samme.

Samarbejde

Vi har gode erfaringer med at 
samarbejde tæt med både hjem og klub, 
så vi kan hjælpe dig bedst muligt.

Vejledning

Du får tilbudt vejledning og støtte af 
vores elevcoach Steen Refsgaard, som 
følger dig tæt, samt af vores  
gymnasievejledere.

Mange sportsgrene
 
Vi har mange forskellige idrætsgrene 
repræsenteret på skolen, og du og din 
sport er også velkommen.

Life Skills

Vores eliteidrætselever uddannes  
i at tackle udfordringer i deres dobbelt-
karriere. Vi afholder Life Skills kurser og 
foredrag med topatleter, der selv har 
prøvet udfordringerne. 

Aalborghus Eliteidræts      muligheder & fordele



 

Studieretning 4:  
Samfundsfag A 

Engelsk A
 

Studieretning 5:  
Samfundsfag A 

Matematik A

Lær mere  studieretningerne

Praktisk om uddannelsen
 

I eliteidrætsklassen på Aalborghus får du en 
gymnasiel uddannelse (stx) på lige fod med 

alle andre gymnasieelever. 

For at kunne samle alle sportsudøvere 
i særlige klasser med en række fordele er det 

nødvendigt, at I har samme studieretning, så I kan 
arbejde sammen om emner og forløb.   

Vi har valgt at samle vores eliteidrætselever i fælles 
klasser om studieretning 4 og 5, fordi det blandt 

andet er dem, der giver dig flest muligheder for selv 
at sammensætte og tilvælge andre fag,  

du gerne vil arbejde med.  

Retning 4 Retning 5



Lær mere  studieretningerne

Julie Jensen. Midtbanespiller 
på Fortuna Hjørrings reservehold.

Nicolas Christensen Blanch. 
Elitesvømmer for Aalborg Svømmeklub.

Det bedste ved klassen er 
det sammenhold, vi har. 
At vi alle sammen dyrker 

idræt, og at vi alle 
sammen går op i det. Der er 

sådan en stemmning, hvor alle 
går op i både deres idræt 

og i skolen.

Det at vi får en blok til 
morgentræning i skoletiden betyder, 
at jeg ikke skal op til den tidlige 
morgentræning allerede klokken 

halv seks. Jeg har mere tid, når jeg 
kommer hjem efter min træning om 

aftenen, inden jeg skal op igen. 
Og det giver mig mere  

restitutionstid.    



Fedt at gå i klasse med mine  
holdkammerater
Nikolaj Jørgensen er 17 år gammel, og til daglig 
spiller han for AaB’s U19 ligahold, og træner med 
superligaholdet en gang om ugen. Han har  
ambitioner om, at hans ugentlige træning på sigt 
kan blive til en fast plads som ligaspiller, men han 
ved, at det kræver arbejde og fokus. 

Før Nikolaj startede på Aalborghus Eliteidræt, 
var han lidt nervøs for, at det ville stresse ham for 
meget at tackle både sin sportskarriere og at tage 
en uddannelse. Men efter han er startet, trækker 
han på skuldrene af de tidligere bekymringer. En 
af de fordele, der har hjulpet ham markant til at 
finde den ro, er det at gå i klasse med andre  
sportsudøvere, og han er særligt glad for at nogle 
af dem også er holdkammerater fra AaB.

Nikolaj er ovenikøbet så heldig, at han går i klasse med 
en håndfuld, der ikke bare dyrker sport på højt niveau 
ligesom ham, men som endda også spiller på AaB’s U-19 
hold. Det betyder, at drengene kan hjælpe og støtte 
hinanden omkring det praktiske i hverdagen med lektier 
osv.

>> Det at jeg går i klasse med en masse af mine hold-
kammerater er virkelig en stor hjælp, fordi vi kan lave 
lektier og afleveringer sammen i bussen på vej til kamp 
for eksempel. Det er virkeligt en af de store fordele ved 
at gå her. <<

Fleksibilitet er med til at fjerne pres

En anden fordel ved eliteidrætsklasserne er en øget  
fleksibilitet i forhold til lektier, afleveringer og fravær i 
forbindelse med sportslige forpligtelser.

I klasse med holdkammeraterne

Nikolajs klassekammerater er alle sports- 
udøvere, og har derfor samme fokus på sports-
karrieren som ham. De forstår hinanden, og det 
fjerner et eventuelt pres til at skulle opføre sig 
som en typisk gymnasieelev, der går i byen eller 
hænger ud med vennerne hver weekend, eller 
til at skulle forklare, hvorfor man ikke gør.  

>> Det er virkelig super fedt at gå i klasse med 
en masse andre eliteidrætsudøvere. Vi forstår 
hinanden. Vi forstår, at man ikke kan gå ud og 
drikke i weekenden, og at man lever den livsstil 
man gør. <<



Det er virkelig super fedt at 
gå i klasse med en masse 
andre eliteidrætsudøvere. 

Vi forstår hinanden. 
Vi forstår, at man ikke kan 
gå ud og drikke i weekenden, 

og at man lever 
den livsstil man gør.

Nicolaj Jørgensen.
Målmand for AaB’s U19 liga hold. 

Nikolaj fremhæver, hvordan også den 
del har været med til at lette presset og 
bekymringerne omkring det at læse på 
gymnasiet. 

>> En af fordelene ved at gå i 
eliteidrætsklassen er, at lærerne er 
meget fleksible i forhold til aflevering-
er, hvis man skal noget med sin sport. 
Hvis man for eksempel skal til Køben-
havn en hel dag for at spille kamp eller 

skal til landsholdssamling, så er de 
gode til at rykke de der afleveringer et 
par dage, så du ligesom har den tid, du 
skal bruge, og du ikke bliver stresset. 
Men det handler selvfølgeligt også om 
at være fair og ikke udnytte det. <<

Til andre sportsudøvere, der måske 
er lidt bekymrede for, om de kan klare 
begge dele, siger Nikolaj:   

>> Før jeg selv startede på Aalborg-
hus, der var jeg lidt nervøs for, at det 
ville stresse mig for meget at køre 
den her dobbeltkarriere med både 
fodbold og skole, og alle de afleve-
ringer der er, og de krav der stilles 
til en i gymnasiet. Men altså i løbet 
af den tid du er her, der lærer du at 
organisere din hverdag. Man kommer 
ligesom bare ind i det. Så det er altså 
ikke noget problem. << 



Hjælp fra coachen til  
Team Danmark ansøgning

Uddannelsespartner

Aalborghus Gymnasium kan som en af 
26 ungdomsuddannelser i Danmark kalde 

sig for Team Danmark Uddannelsespartner.
Det kan vi, fordi vi lever op til en række 

kvalitetskrav, der sikrer en særlig god ordning 
for vores eliteidrætselever, så de på bedste vis 

kan balancere både idræt og uddannelse. 

Læs mere på www.teamdanmark.dk

Ikke alle elever, der starter på 
Aalborghus Eliteidræt, er Team 
Danmark (TD) elever. Skolen 
har dog et tæt samarbejde med 
TD, og når det er et fordelagtigt 
match for en elev, og hvis 
eleven ønsker det, så er der stor 
hjælp at hente i forhold til at få 
etableret kontakt og skrevet 
ansøgning.  

Den 17-årige håndboldspiller 
Line Berggren Larsen er godt 
halvandet år inde i sin ung-
domsuddannelse. Med en 
sportskarriere, der har givet 
hende en position som play-
maker for Elitehåndbold  
Aalborgs U18-hold, 1.divisions-
hold samt U18 landsholdet 
og træningstid med senior-
damerne to gange om ugen, 
så skal der bruges mere og 
mere tid på håndbolden - og 
det kan betyde mere fravær i 
skoletiden. Det har fået hende 
til at se på mulighederne for at 
blive Team Danmark elev og få 
supplerende undervisning.    
 
Supplerende undervisning 
kan være stor hjælp

Som Team Danmark elev er der 
større mulighed for at modtage 
supplerende undervising efter 
fravær i forbindelse med stævner 
o.lign. Det kan betyde en stor for-

skel, når man skal indhente den 
viden, man er gået glip af. Selvom 
sporten, naturligt nok, har det 
største fokus, så kommer der jo en 
studentereksamen, der skal bestås 
på lige fod med andre gymnasie-
elever. Derfor er det vigtigt, at man 
som elev har den mulighed, og det 
er en af grundene til, at skolen gerne 
hjælper - og også grunden til at Line 
har takket ja til hjælpen.

>> På Aalborghus er de rigtig søde 
til at hjælpe os. Vores coach Steen 
har fortalt mig om Team Danmark 
og anbefalet det til mig. Derfor har 
jeg med hans hjælp søgt om at blive 
Team Danmark elev. Det er en god 
mulighed, hvis jeg for eksempel skal 
til samlinger og har brug for ekstra 
timer på et eller andet tidspunkt. <<
 

Ambitionerne giver lange 
arbejdsdage

I forlængelse af den supplerende 
undervising er der en accept af, at 
man ikke kan nå alt - og at sporten 
oftest har førsteprioritet. Derfor 
har eleverne også mulighed for at 
lave løbende aftaler med lærerne 
om lektier og afleveringsfrister i 
forbindelse med pressede perioder. 
Det er en fordel, når man som Line 
Berggren Larsen drømmer om at 
nå så langt med håndbolden som 
overhovedet muligt.

Lines største oplevelse med sporten 
indtil videre har været at deltage
ved ungdoms-OL i Georgien, og hun



Line Berggren Larsen. Playmaker for EH’s  
U18-hold, 1. divisionshold samt U18 landsholdet.

På Aalborghus er de 
rigtig søde til at hjælpe os. 
Vores coach Steen har fortalt 
mig om Team Danmark og 

anbefalet det til mig. 
Derfor har jeg med hans 

hjælp søgt om at blive Team 
Danmark elev.

drømmer om mange flere oplevelser af 
samme karat, men ambitionerne giver 
lange arbejdsdage. Hun forsøger dog at 
passe lektierne ind.    

>> En typisk hverdag for mig er, at jeg 
står op klokken seks, og så tager jeg 
bussen til morgentræning, som foregår 
ude i Gigantium. Det starter klokken
otte og slutter ved ni-tiden. Derefter
så tager jeg i skole og skal være der

til klokken ti over ti til undervisning, 
som slutter igen halv fire. Fordi jeg bor 
i Hjallerup, som er ret langt væk fra 
Aalborg, så tager jeg tit bare direkte 
ud i hallen og laver lidt lektier indtil 
der er træning igen ved seks-tiden. 
Klokken otte tager jeg så hjem. <<  

Selvom det lyder hårdt, så er Line
fortrøstningsfuld, og synes ikke at
det skal afskrække andre fra at tage

en uddannelse sammen med sporten. 
Tværtimod.   

>> Umiddelbart så kan det godt lyde 
rigtig hårdt at have sådan en hver-
dag, men jeg har vænnet mig til det, 
og når jeg synes, det bliver ekstra 
hårdt engang imellem, så skal jeg 
bare minde mig selv om, at uddan-
nelse er det hele værd. <<



Emilie Aalestrup spiller til daglig badminton i U19-
eliterækken for klubben Triton Aalborg. Hun 
arbejder p.t. henimod en så god placering som 
muligt - og gerne en finaleplads - til DM. De store 
ambitioner er ikke kun til stede, når hun spiller 
badminton. De gælder også hendes studier. Hun er 
lige nu ved at tage en studentereksamen på Aal-
borghus Gymnasium, hvor hun går i den særlige 
eliteidrætsklasse. En studentereksamen, der helst 
skulle blive god nok til at få hende ind på jura-
studiet.  

Uddannelse handler om ikke at skulle 
starte helt fra scratch

Emilie har altid gerne villet læse jura, så hun er ikke i tvivl 
om, at det er den vej hun vil gå. Hun har altid været 
bevidst om, at en badmintonkarriere ikke holder hele 
livet, uanset hvor godt det går.  

>> Jeg har altid gerne villet læse jura, så jeg skal se på, 
hvordan jeg kan få det kombineret med min sport. Når 
man spiller badminton, så er det tit, at karrieren stopper, 
når man bliver 35. Så er det altså rart at have en uddan-
nelse at falde tilbage på. Sådan så jeg ikke skal starte helt 
fra scratch, når jeg ikke har min sportskarriere mere. <<

Spørgsmålet for Emilie har derfor aldrig været, om hun 
skulle have en ungdomsuddannelse, men snarere hvilken 
og hvor. Emilie har valgt den særlige linje på Aalborghus 
på grund af fleksibiliteten med lektier og afleveringer og 
morgentræningspassene, men efter hun er begyndt på 
studiet, er det noget helt andet, hun er blevet allermest 
glad for. 

Jura er
drømmestudiet



Emilie Aalestrup. 
Badmintonspiller i U19-eliterækken for Triton Aalborg.

Når man spiller badminton, så 
er det tit, at karrieren stopper, 
når man bliver 35. Så er det 

altså rart at have en uddannelse 
at falde tilbage på. Sådan så 
jeg ikke skal starte helt fra 

scratch, når jeg ikke har min 
sportskarriere mere. 

Glad for den særlige klassekultur

Noget af det, der betyder allermest for Emilie, er den 
særlige kultur, der opstår i eliteidrætsklassen, når så 
mange sportsudøvere er samlet samme sted. Det giver 
forståelse og støtte.  

>> Dem man går i klasse med, de forstår ligesom, hvor 
man står i forhold til fester og socialt liv. De forstår også, 
hvorfor man nogle gange ikke er der til timen. Så er man 
måske til en træning eller til en samling eller et eller 
andet. Den forståelse betyder, at folk de hjælper 
hinanden med lektier og med at få papirer taget og lidt af 
hvert. Det kan også være en forståelse for, at lige nu der 
er du skadet, og så har du nogen at snakke med, fordi det 
har de også prøvet. <<

Én travl hverdag af gangen

De høje  ambitioner indenfor både sport og skole kræver, 
at Emilie bruger dedikeret tid på begge dele. På en typisk 
dag træner hun tre timer om aftenen efter skole, og 
bagefter skal hun hjem og lave lektier til dagen efter. 

>> Jeg bruger mine morgentræningspas i skemaet til at 
få sat mine styrkepas ind i det ellers travle dagligdagsliv. 
Efter skole tager jeg altid direkte til træning også. Først 
træner jeg en time individuelt. Teknik. Derefter har jeg en 
seniortræning lige bagefter, hvor jeg træner to timer. 
Så jeg træner omkring tre timer om aftenen. Så det er 
sådan meget det generelle billede. Skole og så direkte 
videre til træning og så hjem igen og lave lektier. <<

For at undgå at blive ovedrvældet af det hele, er Emilies 
råd at have en overordnet plan, men at tage én dag af 
gangen, imens man er i det.   

>> Jeg tror det er meget vigtigt at have en god struktu-
reret plan, så du ved, hvornår du gør hvad. Så er det ikke 
så hårdt, som det lyder. Så kan man godt nå det hele. Og 
så skal man være god til ligesom at lukke af og sige, nu er 
du til træning og så er det dét, du fokuserer på. Og når 
du så kommer hjem, så er det lektier, du fokuserer på. Og 
hvis man så tager en dag af gangen, så skal det nok gå. 
Det kan sagtens lade sig gøre. Hvis man gerne vil have 
begge dele kørende, så kan man sagtens det. <<

Jura er
drømmestudiet



Mantraet står helt klart i det danske 
para-svømmetalent Laura Martens 
Christensens profilbeskrivelse på instagram. 
“Tough times never last, but tough people do”.  
Laura er født uden sin højre underarm, men er 
blevet en stærk svømmer, der i dag både svømmer 
for det danske handicaplandshold og deltager i 
almindelige svømmestævner. 

Ved siden af svømningen er Laura Team 
Danmark elev i en af Aalborghus’ eliteidræts-
klasser, og hun indrømmer gerne, at det  
indimellem er “tough times” både at jonglere sport 
og skole, men hendes  råd er at fokusere på alt det, 
man får ud af det. 

Det er hårdt, ja - men det giver også meget

Sommeren 2015 bød på VM for Laura, hvor hun  
svømmede sig ind i finalerne med en 8. plads i 100 m 
bryst og en 15. plads i 200 m individuel medley. Hun 
arbejder pt på at kunne komme med til Paralympics, og 
drømmer om en dag at kunne stå i medaljerækken ved 
de store mesterskaber som netop VM og EM. De store 
ambitioner kræver hårdt arbejde og ikke mindst tid 
og dedikation. Udenfor skoletiden svømmer Laura 8-9 
gange om ugen i et total af 21 timer. Det betyder, at der 
ikke er ret meget tid at gøre godt med i hverdagen. 

>> Den største udfordring er nok det med tiden. Der er 
ikke sådan vildt meget tid i overskud, og det er hårdt, ja. 
Men det giver dig også meget. Jeg synes faktisk, det er 
en god måde at øve sig i at fokusere på én ting ad gangen. 
Man er i skole, når man er i skole og til træning, når man 
er til træning. <<

Selvom svømmetræningen i sig selv tegner til at være 
en deltidsstilling rent tidsmæssigt, og svømmekarrieren 
egentligt kører godt, så er Laura ikke i tvivl om, at hun 
også skal have en uddannelse. 

>> Det handler igen om alt det, en uddannelse giver. 
Det er jo sjældent sådan, at man i Danmark kan leve af 
sin sport. Så skal det i hvert fald være en meget speciel 
sportsgren. Jeg er slet ikke selv sikker på, hvad jeg vil rent  
uddannelsesmæssigt, udover at jeg vil have en 
videregående uddannelse af en eller anden art, men  man 
er bare nødt til at komme med på den vej også. Sådan 
så, når man engang stopper sin sportskarriere, at man 
ikke står der som 25- eller 30-årig og skal til at igennem 
gymnasiet. <<

Man møder en særlig forståelse

Laura er ikke i tvivl om, at en eliteidrætsklasse har været 
det rigtige valg for hende. Hun sætter stor pris på det 
særlige klassemiljø, hvor hendes klassekammerater står 
samme sted i livet.

>> Klassen er meget forstående, hvis man nu fx er væk i 
nogle dage. Jamen så ved de godt, at det er, fordi man er 
til stævne eller et eller andet. For de har også prøvet det 
selv. Man har forståelse for hinanden, og hvorfor man 
egentligt bruger så meget tid på sporten. På den måde 
er det ret fedt, at alle ligesom er det samme sted. At man 
kan tale om sin sport - Og at man ved, at hvis det nu har 
været et rigtigt dårligt stævne eller et eller andet, ja, så 
ved de andre også: Ej okay, så kan det være vi skal lade 
være med lige at spørge så meget ind til dét. På den måde 
er der en god respekt for hinanden. <<

Tough times never last, but 
tough people do



Laura Martens Christensen. 
Handicapsvømmer for Svømmeklubben NORD.

Der er ikke sådan vildt 
meget tid i overskud, og det 
er hårdt, ja. Men det giver 
dig også meget. Jeg synes 
faktisk, det er en god måde 
at øve sig i at fokusere på én 

ting ad gangen.



Slår fast: Planlægning og  
struktur er nøglen
Sofie Isgaard Abild er på landsholdet i karate og 
har netop afsluttet sin bedste sæson hidtil med 
en tredjeplads ved ungsenior VM i Jakarta. Men 
selvom hun er på et højdepunkt, så betyder det 
langt fra, at hun har nået sit slutmål. Hun ser 
tværtimod frem til at udvikle sig yderligere over 
de næste par sæsoner og drømmer om i fremtiden 
at tage medaljer - og gerne dem af guld - ved  
senior VM og EM.

Sofie er godt på vej imod målet. Hun står overfor 
at påbegynde en spændende forårsssæson, som 
kommer til at bestå af et ungsenior(U21) EM på 
Cypern til februar og et senior NM til april, og så 
skal hun for første gang repræsentere Danmark 
ved et Senior EM i hold i Paris til maj. Udover det, 
byder sæsonen også på DM og en række ud-
tagelsesstævner til VM i efteråret. 

planlægge alt andet aktivitet rundt om. Jeg har faste tids-
punkter aftalt med veninder om, hvornår vi skal i fitness. 
Jeg ved, hvornår jeg kan lave afleveringer og, hvornår jeg 
har tid til de  lidt mere sekundære ting som arbejde og 
caféture. Det er selvfølgelig en udfordring at have fokus 
på flere ting på én gang, men det gør også, at man bliver 
ekstra struktureret. <<

En af fordelene ved at være elev på Aalborghus Elite-
idræt er, at lærerne er fleksible i forhold til lektier og 
afleveringer, hvis deres sport gør, at eleverne indimellem 
bliver nødt til at udskyde det boglige arbejde. Den fleksi-
bilitet tager Sofie med sig i sin planlægning for at 
få enderne til at hænge sammen.  

>> Jeg har været flittig bruger af lærernes fleksibilitet 
i forhold til afleveringer desværre, men sådan har det 
nu engang måttet være i de seneste sæsoner, fordi der 
har været så meget fokus på min sport. Og når man så 
engang i mellem bliver nød til at forsømme skolen lidt, 
er det jo dejligt, at lærerne er så imødekommende og 

Som om alt det ikke var nok, så er 
Sofie også til daglig elev på Aalborghus 
Eliteidræt og er ved at tage sin studen-
tereksamen. Det er et travlt liv, men Sofie 
jonglerer både sport og skole i fin stil. 
Hvordan? Hendes nøgle er planlægning 
og struktur. 

En struktureret hverdag med fravalg

Sofies hverdag er meget struktureret med skole 
og sport. Hver ting har sin faste plads og tid. 

>> Jeg ved, at jeg har træningspas hver dag, og 
jeg ved at jeg cirka har en otte til tre skolegang 
fem dage om ugen. Det gør at jeg nemmere kan



Jeg ved at jeg har 
træningspas hver dag, 
og jeg ved at jeg cirka 

har en otte til tre  
skolegang fem dage om 
ugen. Det gør at jeg 

nemmere kan planlægge 
alt andet aktivitet 

rundt om.

Sofie Isgaard Abild.  
Elitekæmper for Aalborg Sportskarate.

fleksible overfor det. <<

I det hele taget sætter Sofie stor pris 
på lærernes tilgang til arbejdet med 
sportselever. 

>> Ud over det er mine lærer også 
utroligt forstående, overfor at man 
mandag morgen godt kan være en 
smule træt, hvis man har været til 
stævne i udlandet i weekenden. <<

Kom bare igang!

Sofie har trænet karate i elleve år. 
Ligesom de fleste sportsudøvere 
har også hun prøvet at være ramt af 
skadesperioder. Det har gjort, at hun 
har lært at sætte pris på muligheden 
for at træne og givet hende en sult 
efter at komme helt til tops. Men det 
har også gjort hende realistisk om 
sportens omskiftelighed. 

>> Selvfølgelig ville jeg ønske, jeg 
kunne bruge alt min tid på karate, men 
det er bare ikke en realistisk mulighed. 

Til andre unge sportsudøvere, der står 
foran gymnasiet, har hun en klar op-
fordring om ikke at tvivle på udbyttet. 

>> Jeg vil klart anbefale bare at komme 
i gang. Det er hårdt og til tider træls, 
men det giver bare så godt. Både på det 
personlige og det sociale plan. <<

<<



Work hard. 
Dream big.

Wessam Abou Ali. 
Angriber for AaB’s U17 ligahold.

Jeg drømmer om at kunne leve 
af det. At kunne spille fodbold 
hver dag, hvor jeg ikke behøver 
at tænke på andet end det. 

At blive professionel. Et stort 
navn. Og jeg tror på, at 
uddannelse er en hjælp 

på vejen derhen. 

Wessam Abou Ali er til daglig fodboldspiller for AaB’s 
U17 ligahold. To store ting er sket for ham indenfor det 
sidste halve år. Han er kommet på gymnasiet. Og han 
er blevet angriber for sit hold. Selvom Wessam klart 
synes, gymnasiet er fedt indtil videre, så er han ikke 
ked af at indrømme, at det altså er det med fodbold, 
der tager førstepladsen. Og apropos at vinde, så er det 
også det, Wessam vil. Han vil til tops og være superlig-
aspiller, og gymnasiet ser han primært som en hjælp på 
vejen. 

Uddannelse er et skridt på vejen

På side 22 forklarer talentchef for AaB, Poul Erik  
Andreasen, at en dobbeltkarriere med både sport og skole 
ikke kun handler om at have noget at falde tilbage på. Det 
handler også om at optimere  sit fokus og sit intellekt. 
Egenskaber som han mener kan overføres direkte til fod-
boldbanen. Wessam har lyttet efter og ser også primært sin 
gymnasieuddannelse i det lys. 

>> Jeg går og drømmer om at kunne leve af det. At kunne 
spille fodbold hver dag, hvor jeg ikke behøver at tænke på 
andet end det. At blive professionel. Et stort navn. Og jeg tror 
på, at uddannelse er en hjælp på vejen derhen. <<

Wessam er dog, ligesom så mange andre sportsudøvere, også 
tvunget til at være realist, og ser derfor også uddannelse som 
en backup-plan.

>> Altså jeg gør det også, fordi hvis det nu skulle gå galt. At 
jeg blev skadet, eller hvis jeg ikke var god nok. Jamen, så er 
det godt at have noget at falde tilbage på. Hvis jeg ikke bliver 
superligaspiller, så vil jeg gerne læse videre til fysioterapeut. 
Det virker oplagt, fordi jeg selv har erfaring indenfor skader og 
ved meget om kroppen allerede, og så kan jeg også godt lide at 
arbejde med mennesker. <<



Hårdt arbejde, tidsoptimering 
og gode venner 

Bag de store drømme gemmer der sig 
hårdt arbejde, og Wassem har lange 
arbejdsdage ude på AaB, hvor han 
som oftest træner til klokken syv om 
aftenen efter skole, og nogle gange 
længere, hvis han skal træne ekstra 
skudtræning eller lignende. 

Det er ikke altid lige oplivende at skulle 
hjem og lave lektier ovenpå sådan en 
lang dag, men Wessam fortæller, at det 
handler om at bruge den tid, man har 
fornuftigt. Så kan man sagtens få det til 
at fungere. 

>> Indtil videre har vi været så 
heldige, at vi har fået en masse tid i 
klassen til at lave lektier. Men ellers 
så bruger jeg tiden på skolen, hvor jeg 
alligevel sidder og venter på bussen, 
der kommer og kører mig til træning. 
Der sidder vi altid lige og laver lidt 
lektier og sådan noget. Vi bruger bare 
den tid, vi har. <<

Wessam indrømmer dog gerne, at det 
nogle gange også kan være lidt svært.   

 >> Der er udfordringer. Uden tvivl. 
Man synes jo allesammen, at sporten 
er det sjoveste. Der er en udfordring
i at skulle tage sig sammen til at lave 
begge dele. Der er nogle ting, man lige

fokuserer lidt mere på nogle gange, 
og det handler om at prioritere. Hvad 
burde jeg gøre nu, og hvad skal jeg 
gøre nu? Sådan noget. Det handler 
om at kunne tænke selv og være 
selvstændig. <<

Selvom Wessam lægger vægt på 
selvstændighed, så er han dog ikke 
i tvivl om, at det også er støtten fra 
hans venner på holdet og i klassen, 
der hjælper ham. 

>> En anden vigtig ting er det der 
med støtten og hjælpen fra dem, man 
er sammen med. Dem man går sam-
men med. Der er eliteidrætsklassen 
helt fantatastisk. <<



Mie Østergaard Nielsen er 18 år og 
dansk svømmer i topklasse. Som 
elitesvømmer har hun tjent hele otte 
guld-, tre sølv- og seks bronzemedaljer 
hjem til Danmark, og lige nu er for-
beredelserne igang til OL i Rio i 2016, 
som bliver hendes andet OL. 

Samtidig er hun på sidste år af sin 
ungdomsuddannelse på Aalborg- 
hus Gymnasium. For at kunne mestre

det hele har hun valgt at tage sin 
uddannelse på fire år som Team 
Danmark elev og valgt at fokusere 
på alt det, hun får i stedet, når hun 
bliver nødt til at vælge noget af det 
traditionelle ungdomsliv fra.

Gymnasiet handler om valg

Mie afsluttede sit første OL i sommeren
2012, og lige bagefter startede hun på

gymnasiet. Det var et hårdt skifte for 
hende, og med egne ord har gymnasiet 
været en lang rejse med mange timer 
og afleveringer, samtidig med at hun 
sportsligt set har haft en stor trænings-
mængde, som har været  en prioritet. 

For at kunne klare det hele har hun 
måttet træffe en lang række valg i gym-
nasietiden om blandt andet længden på 
sin uddannelse, indholdet af den, tilvalg 
og fravalg af sociale arrangementer og    

Jeg får noget andet ud af min  
ungdom: Jeg får lov til at se verden 



fester - og sidst men ikke mindst et valg af 
livsfokus. 

>> Gymnasiet er en stor omvæltning i 
forhold til folkeskolen. Man skal være 
mere selvstændig, man har en masse 
forskellige undervisningsforløb, som både 
indebærer gruppearbejde, samt en stor 
del selvstændigt arbejde. Og så er der 
bare en masse timer og afleveringer.  
Det skal man være forberedt på. Jeg 
træner selv normalt ti gange om ugen, 
og jeg vidste, at hvis jeg skulle tage ud-
dannelsen over tre år, så kunne jeg ikke 
holde det ud. Jeg er overbevist om, at jeg 
så ville være gået ned både mentalt og 
fysisk. Derfor er jeg utroligt glad for, at 
jeg har kunnet vælge den fire-årige Team 
Danmark ordning. << 

Et andet af de valg, som Mie har truf-
fet, er noget anderledes end de fleste 
eliteudøvere på Aalborghus Gymnasium. 
Hun har valgt ikke at gå i en særlig sports-
klasse, men i stedet en helt almindelig 
gymnasieklasse med studieretningen 
bioteknologi, fordi det er dét, der inter-
esserer hende. Det er et hårdt valg, fordi 
man ikke her kan få de samme fordele 
med indlagt morgentræning og den 
særlige sportsinteresse og forståelse fra 
klassekammeraterne. Men for Mie har 
det været det helt rigtige, fordi hun som 
sportsstjerne har haft brug for at skille 
sportslivet fra skolelivet og definere sig 
selv som menneske ud fra andre interes-
ser end svømningen. Netop det har også 
været en stor motivation bag det at tage 
en uddannelse og at vælge bioteknologi. 

>> Jeg føler ikke, at svømning er hele 
mit liv. Det er ikke den, jeg er. Det er
bare det, jeg laver ved siden af min sko-
legang i fritiden. Og så ved jeg, at jeg skal 
have noget at falde tilbage på, som jeg 
godt kan lide at lave. << 

En række andre valg, som Mie også har 
måttet træffe i sin skolegang, er, hvordan 
hun har skullet tackle de forventninger, 
der typisk opstår om deltagelse i fester og
sociale arrangementer. En deltagelse man  

som ung sportsudøver ofte bliver nødt 
til at nedprioritere eller helt afslå. 

>> Det har indimellem været svært med 
alle de ting, man har skullet sige nej tak 
til. Jeg har været med til fester, hvor jeg 
dog har undladt at drikke. Men sådan 
noget som hyttetur har jeg været nødsa-
get til at aflyse på grund af stævner eller 
træningslejre. << 

Mie har dog, med egne ord,  været 
heldig med en meget forstående klasse, 
og så har hun valgt i stedet at have  sit 
fokus på alt det, hun får i stedet for, når 
hun vælger noget af det traditionelle 
ungdomsliv fra. 

>> Jeg føler egentlig ikke noget afsavn. 
Jeg får bare noget andet ud af min 
ungdom. Jeg rejser meget, og selvom det 
indimellem kan være hårdt, så får jeg lov 
til at se verden. Det kan mange andre 
ikke sige. << 

Får supplerende undervisning  
efter rejser

Når man rejser meget, som mange elite-
udøvere gør, så kan det ikke undgås, at 
man misser hele eller dele af emner i et 
fag indimellem. Derfor har Mie været 
særlig glad for den mulighed, der er på 
Aalborghus Eliteidræt for supplerende 
undervisning, og at der bliver holdt styr 
på elevernes rejseaktivitet på skolen.

>> Den supplerende undervisning 
har været god efter rejser. Især op til 
eksaminer. Det har virkeligt hjulpet mig 
rigtig meget, ligesom at sidde alene med 
læreren og få stillet de spørgsmål, som 
jeg har haft brug for. Vores coach Steen 
har også været rigtig god. Han hjælper 
så meget og holder os i ørerne på samme 
tid. Han er virkelig god til at følge op og 
spørge om, hvornår man skal rejse. Men 
det gælder faktisk hele skolen og alle 
lærerne, synes jeg. De er bare så søde til 
at hjælpe. << 

Jeg føler egentlig ikke 
noget afsavn. Jeg får 
bare noget andet ud af 

min ungdom. 
Jeg rejser meget, 

og selvom det 
indimellem kan være 
hårdt, så får jeg lov 

til at se verden. 
Det kan mange 
andre ikke sige.

Mie Ø. Nielsen. 
Elitesvømmer for Aalborg Svømmeklub.



Det mener eksperterne:
Talentchefen
AaB’s talentchef Poul Erik Andreasen er ikke i tvivl: 
Unge fodboldspillere skal ikke kun have øjne og hjerte 
for fodbolden. De skal have fokus på både fodbold og 
uddannelse, så de kan blive hele mennesker og undgå en 
ensporet livsstil.

Dobbeltkarriere er optimeret fokus

Dobbeltkarriere handler altså ikke udelukkende om at 
have noget at falde tilbage på, men handler også om at 
optimere sit fokus. 

>>  Ofte har jeg erfaret, at de spillere der kan 
administrere begge dele [idræt og uddannelse], også er 
de spillere, der kommer igennem nåleøjet inden for vores 
sportsgren. Man har i høj grad brug for intellektet og de 
kompetencer, der udvikles i ungdomsuddannelsen, på 
fodboldbanen. << 

Samarbejde mellem skole, hjem og klub

Som talenttræner er samarbejdet mellem skole, hjem og 
klub yderst vigtigt i lyset af det stigende træningsbehov.

>>  Vi har et velkoordineret og tæt samarbejde med 
uddannelsesinstitutionerne og forældrene for at lægge 
forholdene til rette for vores spillere. Det er vigtigt, at 
de får den tid og den støtte, de har behov for - på alle 
områder i livet og karrieren. <<

Om uddannelse og Aalborghus Eliteidræt 

Når det gælder elitær satsning inden forfodbold kombi-
neret med en ungdomsuddannelse, er der i særdeleshed 
inden for de sidste fem år blevet gjort store fremskridt.

Rigtig meget lader sig gøre nu om dage, forklarer Poul 
Erik Andreasen, som i netop denne sammenhæng roser 
samarbejdet med Aalborghus Gymnasium.  

>> Vi sætter stor pris på skolens indstilling og forståelse. 
De har gode rammer for elitesportsudøvere, med 
træningsplads indlagt i skemaet og den nødvendige 
fleksibilitet. Vi har et godt samarbejde, og vi er fælles om 
at guide de unge gennem uddannelsen, både i klubben og 
på skolen. <<

Studievejleder og tidligere 
eliteidrætsudøver

Rasmus Haagensen er tidligere elitehåndboldspiller i 
AaB, studievejleder ved AAU og tilknyttet Study4Player, 
der hjælper eliteidrætsfolk med fleksible uddannelses-
ordninger.  

Uddannelse er en tryg havn

Alle idrætsudøvere kender til perioder, hvor resultaterne 
ikke lige flasker sig. Her kan uddannelse være en tryg 
havn at søge i. I det hele taget er det vigtigt at tænke 
langsigtet omkring sit liv og sin uddannelse, fortæller 
Rasmus Haagensen. 

>> Det er fedt at præsentere sig som eliteidrætsudøver, 
men det er ikke altid fedt kun at præsentere sig som 
tidligere eliteidrætsudøver. Her kan du tidligt begynde at 
bruge en uddannelse til at fortælle, hvem du i bund og
grund er. Noget, mange udøvere har problemer med, når 
de stopper karrieren, er statusfald, og derfor er  
uddannelse netop så vigtigt for selvværdet. <<



Poul Erik Andreasen.
Talentchef i Aab.  

Rasmus Haagensen. Tidl. elitehåndbold-
spiller i AaB og studievejleder ved AAU.

Noget, mange udøvere 
har problemer med, når 
de stopper karrieren, 

er statusfald, og derfor 
er uddannelse 

netop så vigtigt for 
selvværdet.

De spillere, der kan 
administrere begge dele, 

er også de spillere, 
der kommer 

igennem nåleøjet 
i vores sportsgren.



Aalborghus Gymnasium
Sohngaardsholmsvej 60, 9000 Aalborg

Telefon: 9631 6600
E-mail: post@aalborghus.dk

Web: www.aalborghus.dk/kommende-elev/eliteidraet

Team Danmark Uddannelsespartner 
Kontakt coach og koordinator, 

Steen Refsgaard Olsen: ro@aalborghus.dk 

Idræt & 
uddannelse


