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Virum Gymnasium
Vi rummer mere...

For Team Danmark og øvrige eliteidrætselever 

E l i t e i d r æ t  o g  u d d a n n e l s e

Malene Degn på vej mod VM sølv på MTB
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Forord til Elite og udannelse

Team Danmark ordningen for ud-
dannelsessøgende idrætsudøvere er 
en af de bedste kombinationer for at 
opnå både optimale idrætspræstationer 
- og få en studentereksamen. Det er 
med stor glæde, at Virum Gymnasium 
kan tilbyde dette unikke samarbejde 

Mette Kynemund 
Rektor
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Velkommen til Virum Gymnasium

VG ELITE – ELITEIDRÆT OG UDDANNELSE PÅ VIRUM GYMNASIUM

Virum Gymnasium (VG) er et alment gymnasium (stx) med godt 1000 elever. 
I 2015 startede 13 nye 1g-klasser op. Vi er et gymnasium med stor erfaring 
i at tage os af eliteidrætselever. Det er både eliteidræts-elever med sportslig 
godkendelse fra Team Danmark (Team Danmark elever), som kan vælge en-
ten 3- eller 4-årige gymnasieforløb. Og det er eliteidrætselever, der ikke har 
en Team Danmark godkendelse, men ligesom de Team Danmark godkendte 
elever bruger rigtig megen tid på at træne og konkurrere på et højt sportsligt 
niveau.

På VG har vi for tiden 35 Team Danmark elever og 50 øvrige eliteidrætsele-
ver. De dyrker en bred vifte af sportsgrene: alpin skisport, atletik, badminton, 
basketball, bueskydning, MTB-cykling, dans, fodbold, håndbold, kajakroning, 
kapkajak, karate, orienteringsløb, roning, sejlads, softball, springgymnastik, 
tennis, udspring og vandski.

Vi har ikke deciderede Team Danmark  eller eliteidrætselevklasser, da ele-
verne frit vælger blandt skolens udbudte studieretninger. Det betyder, at 
Team Danmark og eliteidrætseleverne er en naturlig del af de enkelte klas-
sers og skolens sociale liv og sammenhold, mens de samtidig nyder godt af 
fordelene, vi tilbyder dem. 

VG er igen tildelt Team Danmarks uddannelsespartner-
prædikat. En anerkendelse og titel Team Danmark har 
givet os, fordi vi har en relativt stor gruppe Team Danmark 
elever, fordi vi gør meget for at tilgodese vores Team Dan-
mark elevers behov, og fordi vores arbejde med at vejlede 

og strukturere Team Danmark elevernes gymnasieforløb er stærkt forankret 
hos ledelse, administration, lærere og Team Danmark koordinatoren på VG. 
Vi er stolte af den status. Den bekræfter os i, at vi gør vores arbejde godt, og 
den motiverer os til hele tiden at søge at gøre det endnu bedre. 

Vi håber, at du har lyst til at blive en del af VG, og at vi kan få lov at hjælpe 
dig med at få et godt gymnasieforløb sideløbende med, at du dyrker den 
sport, du brænder for!
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Team Danmark på VG

Th omas th. med 
Team Danmark elever

  Koordinering af Team Danmark forløbene

Thomas Madsen er: 
Virum Gymnasiums Team Danmark koordinator. 
Det er Thomas, der i løbende dialog med Team Danmark og 
eliteidrætseleverne, deres forældre, lærere, trænere, klubber 
og forbund arbejder for at skabe den bedst mulige sammen-
hæng mellem gymnasie- og eliteidrætsliv.
Thomas har selv baggrund i eliteidrætten, som ungdoms-
landsholdsspiller og professionel fodboldspiller i bl.a. Brønd-
by og B.93, som træner for elitefodboldhold og som rådgiver 
for elitefodboldspillere i Spillerforeningen. Thomas er uddan-

net cand.scient i idræt og samfundsfag fra Københavns Universitet.

Thomas vil gerne kontaktes af dig såvel før som efter, at du er blevet 
optaget på Virum Gymnasium, så han kender til dig og ved, at du 
skal med i gruppen af Team Danmark og eliteidrætselever. 
Han kontaktes på tlf. 25 34 31 34 eller på tm@virum-gym.dk

VG-roerne Alexander Modest (yderst til højre), Timothy Antonie-Hansen ( forrest) 
og de to øvrige fr a dobbeltfi reren øverst på sejrsskamlen ved junior DM.

Som Team Danmark elev tilbydes du følgende særlige tiltag:

1. Mulighed for et års forlængelse af gymnasieforløbet, dvs. 4-årigt forløb.
2. Supplerende undervisningstimer ved fravær grundet 
    Team Danmark aktiviteter.
3. Godskrevet fravær for aktiviteter i Team Danmark regi. 
4. Mulighed for tilpasning af eksamensskema til højt prioriterede aktiviteter 
    i Team Danmark regi.
5. Støtte og vejledning fra VGs Team Danmark koordinator.
    Du vil i øvrigt som Team Danmark elev kunne:
6. Benytte VGs styrketræningslokale, når det er ledigt, og VG-hallen uden 
    for de normale brugstidspunkter, fx fra kl. 7-8.
7. Deltage i fx: Arrangementer med eliteidrætsfolk eller 
    eliteidrætseksperter;  
    Life-skills-forløb; Orienteringsarrangement om muligheden for 
    sportsscholarships i USA.
8. Dele dine idrætserfaringer og -præstationer med ligesindede 
    eliteidrætselever på VG.

Eliteidrætselever uden sportslig godkendelse fra 
Team Danmark tilbydes pkt. 3., 5., 6., 7. og 8. (men ikke 1. og 
2. og kun 4. i det omfang, det er muligt). 
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TEAM DANMARK GODKENDELSE 
 - OG OPTAGELSE PÅ VIRUM GYMNASIUM

Du søger selv Team Danmark om sportslig godkendelse. Ansøgningsfristen er 
den 15. januar 2015, og Team Danmark forventer at svare senest den 20. februar. 
Ansøgningen sker fra Team Danmarks hjemmeside, hvor du også kan læse om 
dit idrætsforbunds kriterier for godkendelse. 
Du finder det her: kortlink.dk/teamdanmark/bwgt
Såvel eliteidrætselever med og uden sportslig godkendelse fra Team Danmark 
søger om optagelse på Virum Gymnasium via optagelse.dk. Hvis du er gymnasie-
egnet og har Team Danmark godkendelse, kan du være sikker på at blive opta-
get. Uden Team Danmark godkendelse spiller afstandskriteriet en rolle for, om vi 
må optage dig. 

3- ELLER 4-ÅRIGT FORLØB FOR TEAM DANMARK-ELEVER
Alle Team Danmark elever har fuldt skema i 1g. Dvs. samme skema som den 
klasse, de kommer til at gå i. I løbet af foråret i 1g vælger Team Danmark eleven, 
hvorvidt gymnasieforløbet skal være et normalt 3-årigt, eller et forlænget 4-årigt. 
I et 4-årigt forløb vil der i 2g og 3g blive taget fag ud, som i stedet følges i 4g. Det 
er typisk 1-årige fag, et valgfag og idræt. 
Valget drøftes forinden af Team Danmark eleven, forældrene 
og Team Danmark koordinatoren.

Team Danmark eleverne sejrede suverænt ved VG på Tværs 2015.



VG - Elite Idræt 6

    Det siger Team Danmark-eleverne om Team Danmark-ordningen på VG

Søren Jøhnk. Atletik/800 meter løber. 3g-elev 
(Matematik A - Kemi B - Fysik B). 
4-årigt Team Danmark forløb. 
Det fungerer rigtigt godt for mig at gå i en normal 
gymnasieklasse samtidig med at have tid til spor-
ten. Jeg har valgt at være Team Danmark elev på 
Virum Gymnasium, fordi gymnasiet giver mig nog-
le rigtig gode muligheder for at passe min sport, 
mens jeg går i gymnasiet.  Jeg valgte VG i stedet 
for f.eks. en Team Danmark klasse på et andet 
gymnasium, fordi det for mig er vigtigt at have en 
forholdsvis normal hverdag sammen med andre 
unge mennesker, som ikke nødvendigvis dyrker 
sport. I begyndelsen af 2g valgte jeg at tage gym-
nasiet over 4 år i stedet for 3. Dette har reduce-
ret den tid jeg bruger i skolen og giver mig endnu 
bedre tid til sporten. Især har det 4-årige forløb 
givet mig gode muligheder for at træne før skole 
eller lave lektier i frimodulerne. TD-ordningen giver mig også større fleksibilitet, 
da den giver mig meget bedre mulighed for at udsætte mine skriftlige afleve-
ringer.

Frederik Vilandt Rasmussen 3g-elev (Biologi – idræt – matematik). 
Jeg dyrker kajak på eliteplan og er Team Danmark elev på Virum Gymna-
sium. Jeg valgte VG, fordi mange af mine ældre træningskammerater havde 
anbefalet det, og skolen lå ideelt i forhold til min klub. Derudover var det også 
meget tiltrækkende for mig, at VG tilbyder at forlænge gymnasieforløbet med 
et år. Nu har jeg gået på skolen i lidt over 31/2 år, og jeg er meget glad for 
mit valg. Kommunikationen mellem TD-vejleder og TD-elev på VG er rigtig 
velfungerende. Dette er helt essentielt og gør mig blandt andet i stand til 
at planlægge træningslejre, deltage i landsholdsaktiviteter og internationale 
stævner i løbet af skoleåret samtidig med, at jeg kan passe min skolegang. 
Privilegiet af at have et reduceret antal moduler pr. uge gør det utroligt meget 
nemmere både at være gymnasieelev og dyrke elitesport. Jeg har valgt at 

gå fire år i gymnasiet, hvilket giver 
mig væsentlig mere tid i hverda-
gen, så jeg både kan præstere til 
træning og i skolen. Virum Gym-
nasium rummer i sandhed eliten, 
og jeg kan varmt anbefale det!

Koncentration og kraft er nøgleord for Frederik i kajak.

Søren på vej mod 800 meter på 1:55
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Jacob Toftelund Lerche. 
Fodboldspiller. 1g-elev (Matematik A – Fysik 
B – Samfundsfag B).  
3-årigt Team Danmark forløb.

Jeg har valgt VG, fordi der er nogle rigtig 
gode forhold for Team Danmark elever. Sko-
len tager god hånd om en, og de har stor re-
spekt og forståelse for min sport. Lærerne er 
også meget hjælpsomme med det faglige, når 
jeg er fraværende på grund af min sport, så-
ledes at jeg ikke kommer bagud. Team Dan-
mark ordningen har givet mig større fleksibili-
tet, så jeg både kan koncentrere mig om sport 
og om min uddannelse. Derfor kan jeg stærkt 
anbefale VG til andre elitesportsudøvere.

Tina Gellin.   
Atletik/Højdespring. 1g-elev (Samfundsfag A-Matematik B- Biologi C).  
3-årigt Team Danmark forløb.

Jeg dyrker højdespring på eliteplan og er Team Danmark elev på Virum Gymnasi-
um. Jeg valgte VG pga. de muligheder Team Danmark linjen giver. Bl.a. tid og mid-
ler til at opnå både mine sports- og uddannelsesdrømme. Med en Team Danmark 
linje medfølger også en Team Danmark koordinator, som hjælper dig igennem de 
3 eller 4 år, du har valgt på VG. Han har et indblik i sportens verden og kan derfor 
hjælpe dig med at tilrettelægge din tid i og uden for gymnasiet. Lærerne på VG har 
stor respekt og forståelse for Team Danmark elever, og hjælper gerne med at flytte 
hjemmeopgaver og andre lektier. Så for mig har Team Danmark linjen på VG været 
det helt rigtige valg. 

    Det siger Team Danmark-eleverne....

Jacob er en teknisk fremragende og driblestærk 
angriber for Lyngby Boldklub. 

Tinas personlige rekord er 1.72 m og det gør hende til en af Danmarks allerbedste højdespringere. 
I 2015 blev det bl.a. til bronze ved DM for seniorer. (Det er Tina til højre på skamlen).
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Virum Gymnasium
Fuglsangvej 66, 2830 Virum
Tlf.: 45 83 21 41 • Fax: 45 83 21 42
Web: www.virum-gym.dk
E-mail: vg@edu.virum-gym.dk

...ligger, hvor fuglene synger

E l i t e  I d r æ t

Malene Degn med sin fl otte VM sølvmedalje


