Priser:
Linjeelev

Hjemmeboende

For linjeelever vil flg. være med i
prisen:
• 1 gang træning pr. uge
• Tøjpakke
• Deltagelse i alle fællesarrangementer mod betaling
• Opvisning (gymnaster)

Kr. pr. mdr.:

0 kr.

Det koster dog et kontingent på
1.350 kr.

Linjeelev+
• 2 gange træning pr. uge
• Stor tøjpakke
• Deltagelse i alle fællesarrangementer mod betaling
• Opvisning (gymnaster)

Kr. pr. mdr.:

0 kr.

Det koster dog et kontingent på
1.950 kr.

For hjemmeboende vil flg. være
med i prisen:
• 2 gange træning pr. uge
• Stor tøjpakke
• Fysioterapi
• Frikort Mors-Thy
• Frikort til:
Alt håndbold, fodbold, gymnastik og badminton arrangeret
af lokalforeninger på Mors samt
Jesperhus Svømmehal
• Fælles sociale arrangementer
• Opvisning (gymnaster)
Der kan tilkøbes frikort til:
Nordmors Motionscenter,
Midtmors Gymnastik og
Fitness eller VIF Motionscenter
for 100 kr. pr. md.

Collegeboende
For collegeboende vil flg. være
med i prisen:
• 2 gange træning pr. uge
• Stor tøjpakke
• Fysioterapi
• Frikort Mors-Thy
• Frikort til:
Alt håndbold, fodbold, gymnastik og badminton arrangeret
af lokalforeninger på Mors samt
Fitness World og Jesperhus
Svømmehal
• Fælles sociale arrangementer
• Opvisning (gymnaster)
• Møbleret værelse med eget
bad+toilet
• Forbrug af vand og el inkluderet
• Fuld forplejning på skoledage
• Fri internet

Kunne du tænke dig at blive en del
af et fantastisk collegemiljø?
Håndbold - Fodbold
Gymnastik - Badminton
Uddannelse og
personlig udvikling

Der kan tilkøbes frikort til
Fitness World for yderligere
200 kr. pr. md.
Kr. pr. mdr.:

250 kr.

Derudover skal der betales
et kontingent på 1.950 kr.

For yderligere oplysninger kan du kontakte:

Kr. pr. mdr.:

4295 kr.

Derudover skal der betales
et kontingent på 1.950 kr.

Se mere på: www.scmors.dk

Sports College Mors: Lars Svane Nielsen tlf.: 30 62 43 04 - mail: lars@scmors.dk
EUD & EUX Business: Elsebeth Overgaard tlf.: 30 10 65 96 - mail: eo@eucnordvest.dk
Morsø Handelsgymnasium: Elsebeth Overgaard tlf.: 30 10 65 96 - mail: eo@eucnordvest.dk
Thy-Mors HF & VUC: Lars Lunne Sørensen tlf.: 61 14 01 26 - mail: lars.lunne@skolekom.dk
Morsø Gymnasium: Jesper Kjær Nannerup tlf. 20 88 90 48 - mail: jk@morsoe-gym.dk
Dueholmskolen: Peter Lillebæk tlf.: 23 44 18 93 - mail: peter.lillebaek@morsoe.dk

Sports College Mors er et samarbejde mellem:
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Hvad tilbyder vi?

Sportslig og personlig udvikling

Som elev på Sports College Mors får du følgende fordele:

Sports College Mors er et tilbud til dig, der gerne vil udvikle dine færdigheder indenfor din idræt, samtidig med
at du gennemfører en ønsket skolegang/ungdomsuddannelse på kvalificeret vis.

Sports College Mors giver plads til dig, der ønsker at kombinere maksimale sportslige muligheder med optimale
uddannelsesmuligheder. Vores ambition er, at vi ønsker
plads til både årgangens absolut største talenter, samt de
der alene har ambitioner om, at det skal være sjovt og
udviklende at være en del af Sports College Mors.

Du kommer til at samarbejde med mange kompetente
personer, som har den ekspertise, som er nødvendig for,
at du kan indfri dine sportslige og faglige mål.

Som elev på Sports College Mors har du selv et ansvar for
at det sociale liv fungerer. Du er selv en del af helheden
og du kan som elev være med til at sætte dit præg på de
traditioner, der skal være på college.

Fællesrum med TV, Playstation, bordtennis mm. Åbent
køkken med mad tilberedt efter Team Danmarks kostforslag til eliteidrætsudøvere.
Mange nye venner, som har de samme interesser som dig
selv.

Sports College Mors skal være stedet hvor du får optimale
muligheder i et kreativt idrætsmiljø, hvor kombinationen
af uddannelse, personlig udvikling og sportslige udfordringer med højt engagement går op i en højere enhed.
Alt efter hvilket College-tilbud du vælger er der mulighed for frikort til alt håndbold, fodbold, gymnastik og
badminton arrangeret af lokalforeninger på Mors samt
Fitness World og Jesperhus Svømmehal, ligesom der en
gang i måneden vil være en fælles aktivitetsdag med
f.eks. biograftur.
Alle elever vil blive tilbudt en egenbetalt tur til et stort
mesterskab, ligesom der vil blive arrangeret ture til
events i Danmark.
På Sports College Mors har du mulighed for at vælge alle
linjer på både EUD & EUX Business, Morsø Handelsgymnasium, Thy-Mors HF & VUC og Morsø Gymnasium, ligesom
du kan gå på 10´eren eller i 9. klasse på Dueholmskolen.

Det er meget vigtigt at du som elev på Sports College
Mors trives. Der vil som regel være aftenvagter og muligheder for lektiehjælp på college og/eller på skolerne.
Med venlig hilsen
Lars Svane Nielsen
Daglig leder
Sports College Mors

På gymnastiklinjen træner vi rytmisk grundgymnastik og koreografier. Vi arbejder først med grundgymnastikken for at skabe det fundament, der er afgørende for at kunne mere avancerede koreografier og
dermed udvikle sig som rytmegymnast. Typisk vil træningen være opbygget af en række sekvenser, der
har et bestemt fokus. Det kan eksempelvis være afsæt og eksplosivitet, det kan være svingende/førte
bevægelser, brug af vejrtrækning i bevægelserne. Efter jul arbejder vi i højere grad med koreografier og
frem mod et opvisningsprogram, som vi kan vise til forårsopvisningerne. Sidst men ikke mindst arbejder
vi med Individuel feedback og udvikling. Derudover er det sociale sammenhold i fokus.

Du vil bo på enkeltværelser med toilet, bad og internet
tilgang samt mulighed for tilslutning af eget TV.

Du kan gøre brug af skolernes meget store udbud af gratis frivillige aktiviteter efter skoletid.

... og du får også:
• 1 fælles træning i ugen.

• Tøjpakke til alle.

• 1 styrketræning i ugen hvis du vælger at være linjeelev+, hjemmeboende eller collegeboende.

• Hvis du vælger at være hjemmeboende eller collegeboende elev får du frikort til alt håndbold, fodbold,
gymnastik og badminton arrangeret af lokalforeninger
på Mors samt Jesperhus Svømmehal.

• Fysioterapi
• Fuld forplejning til alle collegeboende elever på skoledage.

• Et månedligt fælles socialt arrangement.

Som elev på Sports College Mors, har jeg de bedste forudsætninger for at udvikle mig som håndboldspiller. Der er fokus på at ”jeg” skal udvikle mig, og jeg bliver testet på min styrke, udholdenhed og
vægt. På håndboldlinjen træner vi individuelt, dvs. at vi primært træner i styrkelokalet, men også et
træningspas i ugen, hvor der bliver fokuseret på skadesforbyggende træning og kropstamme. Jeg har
rigtig gode muligheder for at træne 7-8 gange i ugen og kombinere det med skolegang. Vi har det fantastisk socialt sammen, vi er til sociale arrangementer og det gør meget for fællesskabet. Vi har været
på gokartbanen, været i biografen osv. Jeg er ikke i tvivl om at det er det helt rigtige i forhold til min
udvikling og min drøm om at blive fuldtids professionel håndboldspiller.
Frederik Tilsted, elev på håndboldlinjen, U19 Landsholdspiller og U-18 spiller i HF Mors

På fodboldlinjen træner vi teknisk og taktisk træning med
udvikling af den enkelte spiller for øje.

