Ansøgningsskema til
Syddansk Elite
Personoplysninger
Personnummer:

__________________-___________

Fornavn(e):

______________________________

Adresse:

___________________________________________________________________________

Postnr. og by:

_____________________________

Land: _____________________________________

Mobilnr.:

_____________________________

Alternativt nr.: _____________________________

E-mail:

_____________________________

Alternativ e-mail: ___________________________

Sportsgren:

_____________________________

Forbund: __________________________________

Klub:

___________________________________________________________________________

Efternavn: ________________________________

Sport

Jeg deltager aktivt på højeste niveau i den nationale konkurrencestruktur:

Som udøver Som træner

Jeg deltager på lavere niveau i den nationale konkurrencestruktur, men har realistiske muligheder for senere at
deltage på højeste niveau*:
Som udøver Som træner
Konkurrencesæson: ____________________________
Angiv periode(r) i måneder eller datoer

Træningssæson: ____________________________

Tidsforbrug til træning
(Herunder også personlig træning, f.eks. løb/styrke mv.)

Antal timer pr. uge (eksl. transport) til træning i konkurrencesæson:

_____________________________

Antal timer pr. uge (eksl. transport) til træning uden for konkurrencesæson: _____________________________
Antal timer pr. uge til transport i forbindelse med træning:

_____________________________

Tidsforbrug til konkurrence
(Angiv i antal timer pr. uge, antal konkurrencedage/stævner pr. år, eller lignende)

Tidsforbrug på konkurrence (inkl. omklædning):

_____________________________

Tidsforbrug på transport i forbindelse med konkurrence:

_____________________________

Er du på landsholdet i din sport?
Ja, beskriv hvilke(t):
Nej

__________________________________________________________________
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Er du omfattet af Team Danmark-støttede aktiviteter?
Ja, Team Danmark Verdensklasseatlet
Ja, Team Danmark Atlet
Nej

Ja, Team Danmark Eliteatlet
Ja, Team Danmark Talent

Hvilken kontaktperson i din klub eller forbund kan evt. bekræfte ovenstående oplysninger om dit sportslige
niveau eller potentiale:
Navn: _____________________________________ Funktion: ____________________________________
E-mail: ____________________________________ Tlf/mobil:_____________________________________

Senest opnåede sportslige resultater: (indenfor det sidste år, husk at angiv årstal)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Bedste opnåede sportslige resultater: (Husk at angiv årstal)
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Uddannelse
Jeg læser på uddannelse: _____________________________________By/semester: ______________________
Jeg søger optagelse på uddannelse: ____________________________ By: ______________________________
Adgangsgivende eksamen (STX, HHX, HTX, HF eller lignende): ___________________________________
By: ______________________________
Erhvervsarbejde (ikke sport)

Nej Ja, hvor mange timer pr. uge __________________

Samtykkeerklæring:
”Undertegnede giver tilladelse til, at Syddansk Elite og dets ansatte kan informere tredjemand om, at jeg studerer på Syddansk Universitet og er omfattet af Syddansk Elites uddannelsesrådgivning og andre tilbud. Jeg giver
samtidig tilladelse til, at Syddansk Elite og dets ansatte kan informere tredjemand om positive resultater og
fremskridt på mit studie, hvis det gøres for at inspirere andre til at gå i gang med eller gennemføre en uddannelse eller støtte Syddansk Elites aktiviteter. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.”
”Undertegnede giver samtidig tilladelse til, at Syddansk Elite kan gemme følgende oplysninger under indskrivningsperioden på SDU: Ind- og udskrivningsdato, studieretning, studienummer, sportsgren, sportsligt niveau,
cpr.nr, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Dette samtykke kan til enhver tid trækkes tilbage.”
”Undertegnede giver desuden samtykke til, at Syddansk Elite kan gemme ovenstående data til forskningsbrug
under og efter indskrivningsperioden på SDU. Dette samtykke kan ikke på et senere tidspunkt trækkes tilbage.”
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Alle oplysninger gemmes i en sikker database, der kun kan tilgås af Syddansk Elites personale og kun anvendes i
forbindelse med rådgivning af andre elitestuderende, dog aldrig til udlevering til andre elitestuderende.

______________________________
Dato

_______________________________________________
Underskrift

Ansøgningen sendes til:
Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M, ATT: Syddansk Elite eller til elite@sdu.dk
*Hvis du pt. dyrker din sport på et lavere niveau, bedes du medsende udtalelse om dit potentiale fra en fagperson i miljøet, f.eks. træner eller kontaktperson fra klub/forbund.
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