
Ansøgning om optagelse på Eliteidrætsskolen Randers 2019/2020 

Ansøgningsfrist fredag d. 15. februar 2019 

 

Personlige oplysninger: 

Elevens navn:    Personnummer: 

Adresse: 

Postnummer:    By/bydel: 

 

Forældre:  Sæt kryds i boks ved forældremyndighed 

Fars navn:    Mor navn: 

Telefon:    Telefon: 

e-mail:     e-mail: 

 

Elevens ansøgning: 

Min sportsgren:   Nuværende klub: 

Nuværende træner:   Træners tlf.nr.: 

Jeg søger om optagelse i: 7. Klasse: 8. Klasse: 9. Klasse: 10. Klasse: 

Nuværende skole/by: 

Nuværende klasselærer:    Lærerens tlf.nr.: 

 

Forældre/værges underskrift: 

Vi/jeg giver hermed SAMTYKKE til, at der udveksles oplysninger om vores/mit barn mellem barnets 

nuværende skole og Eliteidrætsskolen, Randers / Nørrevangsskolen. Oplysninger må udveksles med henblik 

på at give barnet bedst mulig skolegang. 

 

Dato: 

Forælderens navn: ________________________________________________________________________ 

   (Forældremyndighedsindehaverens underskrift) 

  



Skal udfyldes af eleven 

Navn: 

1. I hvor mange år har du dyrket din idræt? 

2. Hvilke andre idrætter har du dyrket/dyrker du? (udfyld skema) 

Idrætsgren Start årstal Evt. slutårstal Klub/klubber Niveau/niveauer 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

3. Nuværende træningsniveau (timer ugentligt): 

4. Træning med udvalgte hold/talentsamlinger: 

5. Nuværende turnerings- og kampniveau: 

6. Nævn dine idrætsspecifikke styrker: 

7. Nævn evt. idrætsspecifikke svagheder: 

8. Hvilke drømme har du for din idrætskarriere? 

9. Beskriv kort, hvorfor du ønsker at gå på Eliteidrætsskolen: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 



Udfyldes af træner/klub: 

Elevens navn: 

Nuværende klub:    Niveau/række: 

Nuværende træningsniveau (timer ugentligt): 

Navn på nuværende træner: 

Klubbens udtalelse: 

1. Niveau (sæt kryds): 

Niveau 1: Internationalt niveau  Niveau 5: Talent  

Niveau 2: Nationalt topniveau  Niveau 6: Klubmester eller lign.  

Niveau 3: Regionalt topniveau  Niveau 7: Middel  

Niveau 4: På vej til regionalt topniveau  Niveau 8: Under middel  

2. Træningsmængde pr. uge i minutter – fordelt på: 

Fysisk træning:  Teknisk træning:   

Taktisk træning:  Mental træning: 

 

3. Beskriv idrætsudøverens styrker som helhed/person: 

4. Hvad er idrætsudøverens idrætsspecifikke styrker: 

5. Hvilke idrætsspecifikke svagheder har udøveren: 

6. Træningsparathed (sæt kryds): 

1 = I ringe grad  2 = I nogen grad  3 = I høj grad  

 

Beskriv udøverens træningsparathed: 

 

7. Vedholdenhed (sæt kryds): 

1 = I ringe grad  2 = I nogen grad  3 = I høj grad  

 

Beskriv udøverens vedholdenhed: 
 

8. Hvilket potentiale vurderer du, at udøveren har inden for sin idræt? 

 

Dato:  Trænerens initialer: _______________________________________________ 



Udfyldes af skolen 

 

Udtalelse fra din skole eller den sidste elevplan: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 


