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Ansøgningsskema Greve Gymnasium
ANSØGNING OM OPTAGELSE PÅ ELITEIDRÆTSORDNING 2020
Den idrætslige godkendelse rummer ingen stillingtagen til dine skolemæssige forudsætninger og uddannelses-
parathed, men er en forudsætning for optagelsen på Greve Gymnasiums særlige eliteidrætsordning.

(I idrætsgrene med flere discipliner skal du oplyse din primære disciplin).
Du er velkommen til at vedlægge bilag/dokumentation i relation til oplysningerne om dine sportslige kvaliteter.

Navn: Føds.dato:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.nr.: Mail:

Nuværende skole:

Idrætsgren: Klub:

Diciplin:

Angiv nuværende niveau:
(fx. talentgruppe, u-trup, talentsamlinger o.l.)

Team Danmark godkendt (sæt X):
JA (Hvis ja, skal dokumentation medsendes!)

NEJ

Forventet ugentligt tidsforbrug til sport - hvis du godkendes til optagelse på stx: 

Antal timer til træning/konkurrence: Timer til transport: Fordelt på: dage

Hvor træner du (oftest)?



Ansøgningsskema Greve Gymnasium
Underskrifter:

Ansøgningsskemaet skal være Greve Gymnasium i hænde: Senest 1. marts 2020

Underskrift

Underskrift

Ansøger: den 20

Har du evt. spørgsmål til ansøgningsskemaet er du velkommen til at kontakte Greve Gymnasiums 

eliteidrætskoordinator:

Simon Rosell Holt, tlf: 4397 2018 eller ggsho@greve-gym.dk. 

Seneste sportslige relevante resultat(er) - DM/EM/VM: 

Du kan vedlægge udtalelse fra din klub (uddannelsesansvarlige) /dit specialforbund om dit sportslige niveau og talent. 

Evt. supplerende kommentarer fra din nuværende skole:

Her kan du kort skrive dine overvejelser og motiver til at søge godkendelse og hvordan 
du har tænkt dig de kommende 3 år vil være for dig med din idræt og din skolegang:

Forældre/værge: den 20

Nuværende skole:

      SIDE 2 AF 2ANSØGNINGSSKEMA


	CPRnr: 
	Adresse: 
	Postnr: 
	By: 
	Tlfnr: 
	Mail: 
	Nuværende skole: 
	Idrætsgren: 
	Klub: 
	Diciplin: 
	Forventet ugentligt tidsforbrug til sport  hvis du godkendes til optagelse på stx: 
	Timer til transport: 
	Hvor træner du oftest: 
	Nuværende skole_2: 
	2: 
	Evt supplerende kommentarer fra din nuværende skole 3: 
	du har tænkt dig de kommende 3 år vil være for dig med din idræt og din skolegang 2: 
	Check Box1: Off
	Check Box2: Off
	Angiv nuværende niveau: 
	Timer: 
	Antal: 
	Navn: 


