
Elite-idrætsudøver på ungdomsuddannelserne  

i Hillerød Kommune 

 

Er du eliteidrætsudøver og på vej mod en ungdomsuddannelse, så har 
Hillerød Kommune et rigtig godt tilbud til dig: du kan få en plads under 

”Hillerød-ordningen”, som hjælper dig til både at tage en uddannelse 
og samtidig få tid til at dyrke din idræt. 

 
 

 

Hvad er Hillerød-ordningen? 
 

Hillerød-ordningen er et samarbejde mellem en række idrætsklubber, 
ungdomsuddannelser, Hillerød Elite Idræt og Hillerød Kommune. Hillerød-

ordningen skal sikre, du som er eliteudøver får optimale betingelser for at 
kombinere uddannelse og idræt. 

 
 

Hvad betyder det? 
 

Hvis du bliver optaget under Hillerød-
ordningen betyder det, at du kan 

morgentræne i din klub, uden at du får 
fravær på din uddannelse. Der lempes ikke 

på de faglige krav i din uddannelse, men 

du får: 
 



• En mentor, som sikrer en overordnet sammenhæng i dit uddannelsesforløb. 

• Supplerende undervisning – hvis det er nødvendigt.  

• En idrætsmentor. En person med kendskab til livet som eliteidrætsudøver, 
som ved, hvilke vanskeligheder der kan være, når man både vil dyrke 

eliteidræt og tage en uddannelse, og som kan være din idrætsmentor overfor 
skolen. Idrætsmentoren laver en kontrakt for dit studieforløb, og den kontrakt 

skal godkendes af alle parter. 
• En buddy-ordning, som betyder, at en studiekammerat hjælper med at tage 

notater for dig, når du er fraværende på grund af din sport. 
Uddannelsesinstitutionen finder din buddy til dig. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hvem kan optages på Hillerød-ordningen? 

 

 Du skal tilhøre den danske elite indenfor din sportsgren 
 Du skal deltage i træning, kampe, konkurrencer og andet i forbindelse 

med sporten på dansk nationalt højeste niveau 
 Din klub skal tilbyde morgentræning i samarbejde med Hillerød Elite 

Idræt 
 Du skal udvise ansvar, vilje og klar forståelse for rollen som 

eliteidrætsudøver og have struktur på dagligdagen 
 Du skal optræde respektfuld over for andre 

mennesker/idrætten/medier/omgivelser 
 Du skal være bevidst om sammenhængen mellem eliteidræt, kost og 

levevis. 
 

Hvordan bliver du optaget? 
Du kan ansøge via ansøgningsskemaet på følgende link: 

http://www.hillerod.dk/sitecore/content/Subsites/Talentklasser.aspx 

 
Inden optagelsen vil vi holde en samtale med dig, som vil bestå af  

http://www.hillerod.dk/sitecore/content/Subsites/Talentklasser.aspx


 En sportslig samtale 

 En drøftelses af uddannelsesplanen 

 Din personlige baggrund for at søge optagelse 
 På dette møde skal du også medbringe din idrætsplan, som beskriver dit 

arbejde med eliteidrætten – gerne udarbejdet i samarbejde med din 
klub/træner. 

 
 

Optagelse/afslag 
Afgørelse om optagelse eller afslag afgøres af Hillerød Elite Idræt 

 
Særlige bestemmelser: 

Optagelse i Hillerød-ordningen gælder for ét skoleår ad gangen – og så længe 
optagelseskriterierne er opfyldt. 

Du kan også blive optaget i ordningen, selv om du ikke bor i Hillerød 
Kommune.  

 

 
 

 
Yderligere information 

Eliteidrætskoordinator    Idrætsmentor 
Tanja Berg      Anders Kristiansen 

tabe@hillerod.dk     anderskristiansen_8@hotmail.com 

72325414      60215813 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Klubber pt 
 

Hillerød Håndboldklub  http://www.hillerod-hk.dk/ 
HGI Bordtennis   http://www.hgibordtennis.dk/ 

Hillerød Svømmeklub  http://www.hils.dk/ 

mailto:tabe@hillerod.dk
mailto:anderskristiansen_8@hotmail.com


Hillerød Judoklub   http://www.judoklubben.dk/  

 

FIF Hillerød Orientering  http://www.orientering.dk/fif/ Hillerød 
Sportsrideklub   www.webhis.dk 

HGI Herrefodbold   http://www.hgifodbold.dk/ 
HGI Damefodbold af 2010 http://www.hgi-damefodbold.dk/ 

 
 

 
Uddannelsesmentorer 

Frederiksborg Gymnasium og HF, Sune Bek, Sune.Bek@skolekom.dk  
http://www.frederiksborg-gymhf.dk 

 
Handelsskolen København Nord. Lars Pedersen 

http://www.knord.dk/ 
 

Erhvervsskolen Nordsjælland, Carsten Clausen 

http://www.esh.dk/Htx 
 

UU-Center Midt Nordsjælland, Karsten Tanghøj, kata@hillerod.dk, 72325707 
http://www.uu-center.dk 

 
VUC Nordsjælland, Birte Kristensen, bik@vucnsj.dk 

http://www.vucnordsj.dk 
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