
Du får alle fordelene ved en skræddersyet 10. klasse med sammenhold, 
oplevelser og personlig afklaring. 10CV er brunch, introforløb, introtur, bro-
bygning, OSO, studietur, osv. Du har de obligatoriske fag dansk, matematik, 
engelsk, fællestime, klassetid, LifeSkills og kan vælge en lang række relevante 
interessefag.

Samtidig kan du dygtiggøre dig i din idræt. Du har to ugentlige morgen-
træningspas som koordineres med trænigen i din idrætsklub. Du får fire 
lektioner til fordybelse i eliteidræt, hvor du får styrket din viden om sundhed, 
ernæring, skadesforebyggelse, mental træning, kommunikation, samarbejde, 
mediehåndtering, doping, træningsplanlægning, mm. med det ene formål, at 
du skal blive bedre rustet til et liv med din idræt på eliteniveau.

Viborg Elitesport på 10CV hører naturligt under sporet Sport og Sundhed, 
men kan også kombineres med et af de andre spor, hvis du ønsker det. 

OPTAGELSE
For at blive optaget i Viborg Elite på 10CV skal du opfylde en række kriterier. 
Som en af de vigtigste, skal du som minimum være blandt de bedste inden 
for din idræt på din årgang. Derudover er det et krav, at du udviser seriøsitet 
og engagement i skole og til træning. Ved siden af den koordinerede tilmeld-
ing til 10CV via UU, skal du ansøge om at blive en del af Viborg Elite på 10CV. 
Find blanketterne på viborgelite.dk

BREDDETRÆNING FOR HÅNDBOLD- OG FODBOLDSPILLERE
Hvis du ikke bliver godkendt til Eliteforløbet, kan vi i samarbejde med Viborg 
Katedralskole tilbyde Breddetræning. Det omfatter også morgentræning 
to gange ugentligt, som en del af valgfagene på 10CV. Det er træning med 
uddannede trænere, hvor du deltager på lige fod med Katedralskolens elever. 

KONTAKT
MADS MØLLER MIKKELSEN, TOVHOLDER PÅ 10CVS ELITESPOR
Tlf. 4217 4112 / Mail: mads064m@viborgskoler.dk

ROALD KIILERICH, AFDELINGSLEDER, 10CV
Tlf. 2579 0791 / Mail: robk@viborg.dk

ANSØGNING
Via viborgelite.dk

INFO
Læs mere på 10cv.dk og viborgelite.dk

VIBORG ELITESPORT PÅ 10CV
SAMARBEJDET MELLEM VIBORG ELITE OG 10CV GIVER DIG MULIGHED FOR AT KOMBINERE DIN SPORT OG 10. KLASSE.
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