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STUDIERETNINGEN MARKETING SPORT
– er målrettet samarbejde med Holstebro Elitesport & Sportsakademi
Har du særlig interesse for sport, så har du mulighed for at tage
en studentereksamen på Holstebro Handelsgymnasium og kombinere det med dine sportslige interessser og ambitioner. Her går
sport og uddannelse hånd i hånd.

Din træning under Holstebro Elitesport har fokus på din individuelle udvikling som udøver, træner eller leder. Træningen er
indpasset i dit skema, så du går ikke glip af timer på grund af
dine sportslige aktiviteter.

Uddannelsescenter Holstebro er Team Danmark uddannelsespartner og i det daglige samarbejder vi med Holstebro Elitesport &
Sportsakademi. Du tilbydes derfor et særligt tilrettelagt uddannelsesforløb, hvor du uanset dit sportslige fokus og niveau kan
kombinere din uddannelse med din interesse for sport.

Med en HHX-studentereksamen er du klædt på til at tage en
videregående uddannelse. Mulighederne er mangfoldige, men
uddannelser som ligger i naturlig forlængelse af studieretningen Marketing kunne være oplevelsesøkonomi, sportsmanagement, innovation og busines, virksomhedsstrukturer, kommunikation eller fysioterapeut.

Uddannelsesforløbet i sportsklassen giver dig mulighed for bedre
koordinering af skolegang og sport. Træningstid, træningsmængde og uddannelsesforløb planlægges sammen med skolens
sportskoordinator.

I løbet af de første ca. tre måneder på handelsgymnasiet, bliver
du præsenteret for fagene og først herefter skal du vælge din
studieretning.
Læs mere på
www.holstebroelitesport.dk

Træningstider | Holstebro Elitesport & Sportsakademi
Tirsdag kl. 07.30 - 09.00
Onsdag kl. 14.30 - 16.00
Torsdag kl. 07.00 - 08.30

