
Ungdomsuddannelse + unikt træningsmiljø 
= BG Sports College

BG Sports College giver dig rammerne til at udvikle dit sportslige talent 
og dit faglige, personlige og sociale potentiale 

på Bjerringbro Gymnasium
BG er et gymnasium med plads til dig, og det du vil.
Vi ved, at talentudvikling kræver enormt meget af både dig
og din klub. Det kan nu kobles med faglig, personlig og social 
udvikling på DIT lokale gymnasium.

VI SER DIG SOM ET HELT MENNESKE, DER SKAL HAVE 
SAMMENHÆNG I EN TRAVL HVERDAG

Bjerringbro Gymnasium etablerer i foråret 2021 et samarbejde
med BSH U17/19 om at skabe et attraktivt og blivende træning-
smiljø for dygtige, ambitiøse unge, der ønsker at kombinere 
ungdomsuddannelse med elitehåndbold. BSH arbejder bl.a. med 
at etablere et attraktivt miljø for hjemvendte efterskoleelever. 
BSH vil skabe en ”rød tråd” fra U17 til U19 til Ligaherrer. 

”FRA INDLØB TIL LIGASPILLER” I BSH.
Måske bliver du den næste ligaspiller/landsholdsspiller for
Bjerringbro/Silkeborg!

DET FÅR DU PÅ GYMNASIET:
• En unik ungdomsuddannelse Stx-Business, Stx-BeGlobal, 

Stx-BeScience, HF-Uniform eller HF-Society & Health. 
I alt 11 Stx-studieretninger og to HF-fagpakker. 
En skoledag fra 8-14.55 og enkelte dage fri kl. 13.15. 
Tilbud om studiecafe og talentundervisning. 
Lektiehjælp og studievejledning efter behov.

• Morgentræning, basis-styrke i sal og træningsrum. 
To gange om ugen inden skoletid. Videokonference
eller træning med din talenttræner på skolen. Skolen råder over 
�ere forskellige set ups til videokonference.

• Efter morgentræning, på vej til undervisningen, henter du 
din morgenmad i Café BG. BG-Sportscollege dækker 50 % af 
omkostningen hertil. Så det er et super tilbud!

• Din klub arrangerer eftermiddagstræning 
en gang om ugen på gymnasiet.

• Du får ikke fravær, hvis du en gang imellem 
er lidt forsinket efter nogle af træningsbåndene.
Vi hjælper dig med at få tingene til at hænge sammen. Vores
uddannelsesleder Klaus Daugaard vil sammen med mentorkorp-
set på gymnasiet sikre, at der er mulighed for ekstra sparring om 
struktur på dagligdagen med vejledning til elever, der er 
tilknyttet BG-sportscollege.

• Mulighed for at komme på listen til en attraktiv studiebolig i 
Bjerringbro - BG College.

FÅ AKTIVITETERNE I DIN HVERDAG 
TIL AT SPILLE SAMMEN

Elitehåndboldpiger kan også bruge tilbudet.
Gymnasiets faciliteter stilles også til rådighed for andre
elever, der træner deres sportstalent.

Vil du vide mere:
Kontakt gymnasiet: Klaus Daugaard på skole-hverdage kl. 8-16
for at høre nærmere: 27 48 45 94

Kontakt BSH: Sportslig Ansvarlig, Michael v. Knudsen 
mvk@bjerringbro-silkeborg.dk  +45 4031 9930

Book en personlig rundvisning på Gymnasiet på
www.bjerringbro-gym.dk

    Se �lmen om BG STX >          Se �lmen om HF-på BG >
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