
 

 

Sportslig godkendelse til  
Team Danmarks studieordning 
 

 

Du kan få en sportslig godkendelse, hvis du opfylder de kriterier, som GymDanmark og Team Danmark har 
lavet i fællesskab. 

Med en sportslig godkendelse fra GymDanmark og Team Danmark kan du: 

• gøre skolen opmærksom på din status som atlet 

• skabe forståelse for din situation og få fleksibilitet i hverdagen og i forbindelse med eksamen 

• få adgang til supplerende undervisning 

• forlænge din ungdomsuddannelse 

 

 

GymDanmarks kriterier for sportslig godkendelse 

Gymnasten skal træne mindst 15 timer/uge og skal være gymnast på et af GymDanmarks landshold. 
Derudover beror godkendelsen på en individuel vurdering af gymnastens indstilling til såvel træning som 
konkurrence, potentiale for fremtidig senior-eliteniveau samt evnen til koordinering af livet udenfor 
sporten.  

Gymnasten skal sende en motiveret ansøgning, hvor gymnasten fortæller om:  

• hvorfor man ønsker godkendelse  

• skrive en tekst med overvejelser omkring hvordan man vil tilrettelægge hverdagen med sport, 

skole, familie og fritid.  

• vedlægge en ugeplan med angivelse af træningsoversigt. Oversigten kan med fordel udarbejdes i 

samarbejde med klubtræneren.  

I helt særlige tilfælde kan der dispenseres fra kravet om landsholdsudtagelse. Som udgangspunkt gives der 
kun sportslig godkendelse til Idrætsgymnastik, Rytmisk Sportsgymnastik, Trampolin og Tumbling. 

 

 

Ansøgning om sportslig godkendelse 

Ansøgning om sportslig godkendelse bliver behandlet efter ansøgningsfristen, som er d. 10.1.2023. Du vil få 
svar på din ansøgning senest d. 9.2.2023 på mail.  

Ansøgninger, der kommer efter ansøgningsfristen, behandles løbende, men svar på ansøgningen kan 
tilsvarende være forsinket og dermed komme efter d. 10.2. 

Hvis du allerede er i gang med en ungdomsuddannelse og ønsker at søge om en sportslig godkendelse, 
behandler vi som oftest din ansøgning i løbet af 1-2 uger. 

Søg sportslig godkendelse her. 

https://ungdom.teamdanmark.dk/Pages/StudentRegistration/StudentRegistration.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1


 

 

Informationsmøder om ungdomsuddannelse og eliteidræt 

Team Danmark afholder hvert år en række informationsmøder om ungdomsuddannelse og eliteidræt. 

På informationsmøderne kan du bl.a. høre om: 

 

• Muligheder for at kombinere erhvervs- eller gymnasial ungdomsuddannelse med elitesport 

• Sportslig godkendelse – ansøgningsprocedure, sportslige krav og hvilke muligheder en godkendelse 

kan give 

• Supplerende undervisning – hvem, hvornår, hvor meget? 

• Gode råd til hvordan du kan få en god overgang til ungdomsuddannelse 

• Inspiration til personlig udvikling gennem kombination af elitesport og uddannelse 

• Lokale og regionale tilbud og møde lokale uddannelsesinstitutioner 

 

Se oversigt over møderne og tilmeld dig her 

OBS: disse afholdes allerede i november og december 2022 

 

Læs mere og se video fra tidligere informationsmøde her 

 

Team Danmarks uddannelsespartnere på ungdomsuddannelserne 

Team Danmarks uddannelsespartnere opfylder en række kriterier, som sikrer en meget høj kvalitet af de 
tilbud, som er målrettet elitesportselever 

Team Danmarks uddannelsespartnere på ungdomsuddannelserne har typisk følgende tilbud: 

• Særlige klasser for elitesportselever 

• Skemaer med plads til morgentræning 

• Mulighed for forlængede forløb 

• Supplerende undervisning i forbindelse med sportsrelateret fravær 

• Study buddies og mentorer 

• Team Danmark koordinatorer 

• Høj grad af forståelse for elitesport 

• Forløb målrettet kombinationen af elitesport og uddannelse 

• Styrketræningsfaciliteter 

 

Team Danmark samarbejder med de følgende uddannelsespartnere på ungdomsuddannelserne

UDDANNELSESPARTNERE ONLINE 

Aarhus HF & VUC  

EUC online 

 

 

FYNs HF, HF & VUC FYN 

KVUC , Københavns VUC 

 

https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/informationsmoeder-om-ungdomsuddannelse-og-eliteidraet/
https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/informationsmoeder-om-ungdomsuddannelse-og-eliteidraet/
https://aarhushfogvuc.dk/da/hf-elitesport
https://www.euconline.dk/team-danmark-uddannelsespartner/
https://www.vucfyn.dk/uddannelser/hf-plus-stx/2-aarig-hf/hf-sport/
https://kvuc.dk/uddannelser/hf/hf-elitesport/team-danmark/


 

 

UDDANNELSESPARTNERE JYLLAND 

Aalborghus Gymnasium  

Aalborg Handelsgymnasium Turøgade 

Aarhus Business College 

Aarhus HF & VUC 

College360, Silkeborg Handelsgymnasium 

Det Blå Gymnasium, Haderslev 

EUC Nordvest - Nykøbing 

EUC Nordvest - Thisted 

Fredericia Gymnasium 

Frederikshavn Gymnasium 

Frederikshavn Handelsskole 

Frederikshavn Teknisk Gymnasium – EUC 

Nord 

Handelsgymnasiet Ikast-Brande 

Herningsholm Erhvervsskole 

Holstebro Gymnasium og HF 

Ikast-Brande Gymnasium 

Marselisborg Gymnasium 

Mommark Handelskostskole 

Munkensdam Gymnasium 

Risskov Gymnasium 

Rybners 

Silkeborg Handelsgymnasium 

Syddansk Erhvervsskole, Vejle afdeling 

Sønderborg Handelsskole 

Sønderborg Statsskole 

Tech College 

UCH - Uddannelsescenter Holstebro 

Viborg Katedralskole 

Viby Gymnasium og HF 

 

 

UDDANNELSESPARTNERE FYN 

FYNs HF, HF & VUC FYN 

Kold Tekniske Gymnasium 

Tietgen Handelsgymnasium 

Tornbjerg Gymnasium 

 

UDDANNELSESPARTNERE SJÆLLAND 

Allerød Gymnasium STX 

Brøndby Gymnasium 

CELF 

Falkonergårdens gymnasium og HF 

Frederiksborg Gymnasium og HF 

Greve Gymnasium 

Helsingør Gymnasium 

Herlev Gymnasium og HF 

Hillerød Tekniske Gymnasium 

Hillerød Unord 

KVUC , Københavns VUC 

Københavns åbne Gymnasium 

Lyngby Gymnasium og Handelsgymnasium 

Next Vestskoven Gymnasium 

Niels Brock, Handelsgymnasiet 

Nykøbing Katedralskole 

Næstved Gymnasium og HF 

Roskilde Katedralskole 

Rungsted Gymnasium 

Slagelse Gymnasium 

SOSU H 

Stenhus Gymnasium 

TEC  

Virum Gymnasium 

ZBC Slagelse 

Øregård Gymnasium

https://aalborghus.dk/kommende-elev/eliteidraet/
https://www.ah.dk/hhx/elitesport-og-team-danmark-paa-handelsgymnasiet-aalborg.html
https://aabc.dk/aarhus-handelsgymnasium/uddannelsen/esaa-eller-team-danmark/
https://aarhushfogvuc.dk/da/hf-elitesport
https://www.college360.dk/om-college360/college360-co/team-danmark-uddannelsespartner
https://www.detblaagymnasium.dk/sport-mens-du-uddanner-dig/
https://eucnordvest.dk/gymnasier/morso-handelsgymnasium-hhx/idraet-sport-college-mors/
https://eucnordvest.dk/gymnasier/thisted-handelsgymnasium-hhx/sportscollege/
https://www.fredericia-gym.dk/fg-fokus/fg-og-eliteidraet/
https://www.frhavn-gym.dk/sportsakademiet
https://fhavnhs.dk/for-elever/sportsakademiet/
https://www.eucnord.dk/htxfrederikshavn
https://www.eucnord.dk/htxfrederikshavn
https://www.herningsholm.dk/hhx/hhx-ikast/studieretninger/elitesport/
https://www.herningsholm.dk/om-os/elitesport/
https://www.hogym.dk/uddannelser-og-fag/elitesport/
https://www.ikast-gym.dk/elitesport
https://marselisborg-gym.dk/praesentation/eliteidraet/
https://www.bcsyd.dk/elitesport
http://www.munkensdam.dk/
https://www.risskov-gym.dk/elever/team-danmark-esaa/
https://rybners.dk/om-os/fokus-paa-eleven/talentordninger
https://www.college360.dk/om-college360/college360-co/team-danmark-uddannelsespartner
https://www.sde.dk/elitesport
https://www.bcsyd.dk/elitesport
https://www.statsskolen.dk/fagsider/eliteidraet/
https://techcollege.dk/om-techcollege/team-danmark-og-elitesport/
https://www.ucholstebro.dk/om-uch/kombiner-din-uddannelse-med-din-sport-paa-uch/
https://viborgkatedralskole.dk/stx/studieretninger/idraetsgymnasiets-indgange/
https://vibygym.dk/hf/
https://www.vucfyn.dk/uddannelser/hf-plus-stx/2-aarig-hf/hf-sport/
https://koldtekgym.dk/idraet-eliteidraet-og-team-danmark/
https://www.tietgen.dk/handelsgymnasium/studieretninger/marketing-eliteidrat/
https://tornbjerg-gym.dk/ny-elev/tornbjerg-elite/
https://allerodgymnasium.dk/kommende-elev/elitesport-og-idraet/
https://www.brondby-gym.dk/dk/kommende-elev/bg-atleter/team-danmark-191/
https://www.celf.dk/team-danmark-og-elitesport/
https://falko.dk/team-danmark/om-td-stx-og-hf/velkommen-til-td-ordningen/
https://fgc4.dk/index.php/talentprogrammer-og-frivillig-undervisning/team-danmark
https://greve-gym.dk/undervisning/studieretninger-hf-fag/eliteidraet/
https://hels-gym.dk/talent-pa-hg/hea-og-team-danmark/
https://www.herlev-gym.dk/undervisning/eliteidraet-og-team-dk/
https://unord.dk/om-unord/sport/elitesportselev/
https://unord.dk/om-unord/sport/
https://kvuc.dk/uddannelser/hf/hf-elitesport/team-danmark/
https://kg.dk/elitesport-paa-kg/
https://unord.dk/om-unord/sport/
https://nextkbh.dk/gymnasier/albertslund-gymnasium#team-danmark
https://nielsbrock.dk/handelsgymnasier/handelsgymnasiet-jtp/hhx-eliteidraet
https://www.nykat-gym.dk/for-elever/samarbejde-med-eliteidraetsklubber/
https://www.naestved-gym.dk/
http://www.roskildekatedralskole.dk/uddannelsen/team-danmark-og-eliteidraet/
https://rungsted-gym.dk/team-dk/
https://www.slagelse-gym.dk/
https://sosuh.dk/elevinformation/eliteidraet-og-team-danmark/
https://www.stenhus-gym.dk/sports-college/team-danmark/
https://www.tec.dk/
https://virum-gym.dk/studiet/team-danmark-elitesport-2/
https://zbc.dk/skoler/zbc-slagelse/
https://www.oregard.dk/studieretninger/team-danmark/


 

 

Uddannelsespartnere på de videregående uddannelser 

Team Danmark støtter og samarbejder med de særlige vejledningsordninger på de videregående 
uddannelser. 

VIA ELITESPORT - VIA University College 

SYDDANSK ELITE - Syddansk Universitet 

NORDJYSK ELITESPORT - Aalborg Universitet og UC Nordjylland 

AU ELITESPORT - Aarhus Universitet 

UCL - University College Lillebælt 

En række andre skoler tilbyder gode vilkår for elever med en sportslig godkendelse fra Team Danmark. 

Se en oversigt her 

 

 

 

GymDanmarks sportslig anbefaling - alternativ til sportslig godkendelse 

I tilfælde af, at du ikke opfylder kravene til en sportslig godkendelse jf. aftalen mellem GymDanmark og 
Team Danmark, så kan du sende en motiveret ansøgning om GymDanmarks sportslige anbefaling så frem 
du er en del af et af GymDanmarks aktive landshold inden for Idrætsgymnastik, Rytmisk Sportsgymnastik, 
TeamGym eller Tumbling. 

Anbefalingen er ikke en officiel aftale mellem GymDanmark og Team Danmark. Anbefalingen er en 

udtalelse fra forbundet med anerkendelse af gymnastens sportslige niveau og ønske om at få sport og skole 

til at lykkes. I disse tilfælde vil landsholdschefen lave en anbefaling til studiestedet om at være fleksible 

omkring afleveringer i specifikke landsholdsperioder med høj frekvens. 

 

 

 

For yderlig information bedes du kontakte: 

 

Helge Fisker     Christina Teller 
Udviklings- & Landsholdschef   Dual career konsulent 
Mail: hfi@gymdanmark.dk   Mail: chte@teamdanmark.dk 

Telefon: +45 60952819    Telefon: +45 23267610 

         

 

 

https://www.via.dk/uddannelser/optagelse/elitesport
https://www.sdu.dk/da/uddannelse/syddansk+elite
https://www.studieservice.aau.dk/elitesport/
http://elitesport.au.dk/
https://ucl.dk/
https://www.teamdanmark.dk/uddannelse/uddannelsespartnere/andre-skoler/
mailto:hfi@gymdanmark.dk
mailto:chte@teamdanmark.dk
tel:2326-7610
http://www.gymdanmark.dk/

