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Drømmer du om en fremtid
som elite håndboldspiller
- så har vi et af de absolut bedste miljøer

Vi er stolte af at kunne tilbyde et fantastisk elitemiljø, som på
bedste vis kombinerer seriøs skolegang med et professionelt
setup og et fantastisk socialt liv.
Vi arbejder målrettet med hver enkelt elev i dagligdagen.
Målrettethed skaber resultater og danner et godt afsæt for
fremtidige erhvervs-, uddannelses- og håndboldmuligheder.
Vi udvikler os hele tiden og har eksperter indenfor de forskellige aspekter af et håndboldtalents udviklingsmuligheder.
Vi har dygtige trænere, både indenfor håndbold og styrketræning.
Vi har dygtige fysioterapeuter til at varetage skadesforebyggende træning
og skadesbehandling.
Vi har dygtige mentaltrænere, til at arbejde med det mentale aspekt af
talentudvikling.
Mentaltræningen inkluderer metoden ”Dual Career”, som sikrer optimale vilkår
for udvikling af såvel skole-, håndbold- og menneskelige kompetencer.
Vi inddrager eksperter indenfor specifikke områder, som kan udvikle og optimere vilkårene for vores elever og trænere, såsom kost og ernæring, herunder sportsernæring.
Vi har de bedste rammer med lækkert Fitness center, vacuum maskiner og haller til fri afbenyttelse når der
er ledigt.
Vi er bevidste om, at vi skal have det hele menneske til at fungere og har derfor stort fokus på det sociale
sammenhold.
Vi har et fantastisk samarbejde med HF Mors & Mors-Thy Håndbold
og har bevist over en årrække, at vi kan udvikle håndboldspillere
til de højeste niveauer i Danmark.
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Vi har 2 forskellige muligheder for at være en del af HåndboldAkademi Mors:
• Boende elever, som flytter ind på vores Akademi, med kun omkring 2-300
meter til både uddannelse og træning.
• Hjemmeboende elev, som deltager i alle træninger og arrangementer.
Vi samarbejder med både EUC Nordvest, Morsø Handelsgymnasium &
Morsø Gymnasium, ligesom vi har tæt samarbejde med flere af områdets
erhvervsuddannelser, så vi kan skræddersy lige nøjagtig den pakke du
ønsker.
Skolerne stiller koordinatorere til rådighed, som hjælper med planlægning af hverdagene, når der skal justeres og tilrettes pga. et tæt
håndboldprogram, ligesom de også er sparringspartnere i forhold til hele
samarbejdet.
Så har du viljen til at forfølge din drøm, så kontakt os hør nærmere om dine
muligheder.

Om at bo på Akademiet
Det betyder utroligt meget for min skolegang og mit håndbold, at jeg kan bo på HåndboldAkademiet Mors. Tidligere havde jeg lang transport til og fra træning. Her er
såvel skole som træningslokaler indenfor gåafstand,
så jeg har langt nemmere ved at restituere og i det
hele taget optimere på alle parametre rent håndboldmæssigt. Vi bor 23 personer på Akademiet og vi
har det rigtigt godt sammen. Vi har mulighed for at
se film sammen i vores egen biograf, spille bordtennis eller hyggesnakke i køkkenet. Vi ses jo både på
Akademiet, i skolen og til træning, så sammenholdet og
fællesskabsfølelsen er rigtig fedt.
- Frederik Bjerre, elev på HåndboldAkademi Mors

Du kan også læse mere i vores ”Sports College Mors” folder, som du finder på www.sportscollegemors.dk
Følg os på facebook, hvor du også kan se billeder og læse lidt om de arrangementer vi løbende har gang i:
https://www.facebook.com/haandboldakademimors/
Håndboldakademi Mors - Daglig leder:
Lars Svane Nielsen - lars@scmors.dk - +45 30 62 43 04

