
VIL DU  
VIDE MERE?
Har du spørgsmål til talentlinjen på  
Ullerup Bæk Skolen er du velkommen til at kontakte

Daglig leder John Risberg  
på tlf.: 7210 5917 / 2285 8041  
eller via mail: john.risberg@fredericia.dk”

eller 

Skoleleder Nils Jørgensen  
på tlf.: 7210 5921  
eller via mail: nils.jorgensen@fredericia.dk

KOMBINÉR 

SKOLE OG  

ELITEIDRÆT

 
– Talentlinjen på  

Ullerup Bæk Skole 



FÆLLESSKABER PÅ TVÆRS 
Elever på talentlinjen kommer fra hele Fredericia 
Kommune, og derfor er der stor fokus på at udvikle  
et attraktivt talentmiljø for de unge, hvor klasserne 
hurtigt kommer til at fungere på tværs af idrætsgrene.

Anne-Mette Lyager, 
15 år, dressurrytter  
og går på talentlinjen

”Jeg synes, det er rigtig fedt, at vi er sam-
let i en klasse, hvor alle forstår hinanden 
og forstår den sport, man dyrker. Mine 
klassekammerater forstår også, hvis jeg 
skal have fri, og det gør lærerne også. 
Det, synes jeg, er fedt. Jeg bruger mor-
gentræningen på at styrketræne, og det 
har hjulpet mig rigtig meget, for man skal 
være meget stærk i mave og lår, når man 
er dressurrytter.”

I Fredericia Kommune er eliteidræt og uddannelse 
ikke et spørgsmål om enten eller men både og. 
Et tæt samarbejde mellem Fredericia Kommunes 
eliteorganisation Fredericia Eliteidræt, eliteidræts-
klubberne og idrætsskolen Ullerup Bæk giver dig 
optimale muligheder for at kombinere dine idræts-
ambitioner med din skole. 

Er du idrætstalent men har endnu ikke haft kontakt 
til Fredericia Eliteidræt, kan du kontakte kommu-
nens idrætschef Keld Vestergaard på tlf.: 4059 6871 
eller via mail: keld.vestergaard@fredericia.dk og 
høre mere om dine muligheder.

Du kan også klikke ind på  
www.fredericiaelitedræt.dk, hvis du vil læse mere 
om Fredericias eliteidrætsordning. 

TALENTLINJEN 
PÅ ULLERUP 
BÆK SKOLE  
Idrætsskolen Ullerup Bæk har en talentlinje i samar-
bejde med Team Danmark og Fredericia Eliteidræt, 
hvor du, som idrætstalent, har mulighed for at kom-
binere eliteidræt med almindelig skolegang. 

Talentlinjen er en del af idrætsskolen. På talentlinjen 
får du, som idrætstalent, fri til at kunne deltage  
i morgentræning tirsdag og torsdag fra kl. 8 til 10  
i din klub. 

Samtidig lægges der en individuel årlig plan, så du 
får mest muligt ud af din træning og skole. 

For at kunne komme i betragtning til talentlinjen 
skal du  gennem et optagelsesforløb i din idræts-
gren og have en skoleudtagelse, som skal godkend-
es af Ullerup Bæk Skolen. 

Et krav til eleverne på talentlinjen er, at de både kan 
håndtere træning og passe deres skole samtidig. 

KOM TIL INFORMATIONSMØDE 
I januar er der informationsmøde i Fredericia 
Idrætscenter, hvor du kan møde idrætsskolen, ung-
domsuddannelserne og eliteidrætsklubberne, der 
samarbejder om eliteidrætsordningen i Fredericia. 

PÅ WWW.FREDERICIAELITEIDRÆT.DK   
kan du finde oplysninger om optagelsesprocedure, 
relevante datoer og tidsplaner.

ELITEIDRÆTS-
ORDNINGEN

OPTAGELSE  
OG KRAV

Kristoffer Frank, 15 år, spiller  
håndbold i Trelde GI og går  
på talentlinjen 

”I min klasse dyrker vi forskellige 
idrætsgrene, så man lærer meget 
om hinandens sport. Vi taler også 
om det i klassen, hvis der er nogen, 
der har deltaget i en turnering.  
Vi får fri, hvis vi skal til stævne eller 
træningskampe og tirsdag og torsdag  
morgentræner jeg.”

IDRÆTSKLUBBER, DER OPTAGER TALENTER
• Fredericia Triatlon Team
• Fredericia HK 90
• FC Fredericia 
• Delta Svøm
• EGIF Badminton
• BPI Skydning
• LB Dans  
• Fredericia Golf Club




