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ET ELITE MILJØ MED 
UNIKKE FACILITETER

Din hverdag på Sportstar College 
foregår i nogle af de bedste ram-
mer i Danmark. Midt i det unikke 
miljø ligger Sportstar College bestå-
ende af 4 elevfløje og et fælleshus, 
ege-HUSET. Med gåafstand til både 
træningsanlægget og IBF Arena 
med styrketræningscenter, er ram-
merne på Sportstar College helt i 
top. Inden for 10 minutter på 
cykel kan du komme frem 
til alle skolerne. 

IBG fodbold linjen på Sportstar col-
lege er for dig, der har lysten og 
viljen til masser af træning i et in-
tenst og traditionsrigt miljø. Her 
får du, fodbold på højt niveau og 
et inspirerende studieliv med et 
fedt fællesskab, nye kammerater, 
der brænder lige så meget for de-
res sport som dig. På college møder 
du højkvalificeret undervisere, der 
samen med dig afsøger og udvider 
mulighederne  for at gøre dig til en 
bedre fodbold spiller. På håndbold-
linjen har vi 3 ugentlig  morgen-træ-
ninger. Med stor fokus på individu-
el træning adskiller undervisningen 
på college sig fra det , du er vant 
til fra klubtræningen. Hos os er du 
ikke bare én blandt mange – her er 
der tid og plads til fuld fokus på dig 
og din videre udvikling.

IBG FODBOLD LINJE 
PÅ COLLEGE

UNDERVISERE

SPORTSTAR COLLEGE
IKAST-BRANDE

Sportstar College Ikast-Brande er et tilbud til landets største talenter indenfor 
en række af Danmarks mest udbredte idrætsgrene. Sportstar College er for 
dig, som vil noget med din sport, og for dig som er tændt af tanken om at ud-
vikle dig i et elitemiljø rundet af en by med en lang tradition for topsport. Det 
unikke ved Sportstar College Ikast-Brande er hele seks idrætsgrene samlet 
under samme tag. Målet er, at synergien, inspirationen, vidensdelingen, de 
faglige erfaringsudvekslinger og den fælles glæde ved idræt tilsammen skaber 
et af landets stærkeste idrætsmiljøer. Samtidig får du en uddannelse på enten 
gymnasiet eller handelsgymnasiet og tilbud om råd og vejledning i din per-

sonlige og individuelle planlægning af lige præcis din karriere. 

UDDANNELSE
Ungdomsuddannelserne i Ikast 
tager hensyn til dig som eliteidrætsudøver uden at gå på kompromis med kva-
liteten af din uddannelse. På Sportstar College træner du samtidig med, at du 
tager din studentereksamen på normeret tid.
STX/HF – Ikast-Brande Gymnasium tilbyder mange års erfaring med 
kombinationen af eliteidræt og uddannelse. Her kan du vælge imellem to for-
skellige STX studieretninger eller en HF uddannelse, som begge tager hensyn 
til dig som håndboldspiller. 
HHX – Handelsgymnasiet i Ikast tilbyder en studieretning, som er målrettet din 
hverdag. Med en HHX i Sports marketing åbner du mange døre mod fremtiden. 
IB Sport, som er en del af Ikast-Brande Gymnasium, giver eleverne mulighed 
for at kombinere deres idræt med en IB uddannelse (international Baccalau-

reate). 


