
Så er det en realitet 4 årig TD klasse på Frederiksborg Gymnasium 

Hej Alle 

Ved møde med Hillerød Kommune, Frederiksborg Gymnasium (FG), DOF v/ direktøren i denne uge, fik 

vi endelig bekræftet at ny 4 årig gymnasieklasse bliver en del af de valg som elever ved FG kan vælge 

fra skoleåret 2016/2017. 

 

Klassen vil have tilbud om morgentræning hver morgen fra 08-10, og med penge fra Hillerød 

Kommune, muligvis andre steder og så de deltagende klubber, er vi på vej mod et super træningsmiljø 

for fremtidens stjerner. 

 

Klassen kommer til at være en bred biologi/Kemi linie der vil kunne kvalificere eleverne til de fleste 

studier, evt. suppleret med kursus. 

Klassen kommer alene til at rumme TD godkendte elever og med det der ligner en meget stor 

årgang(e) som er gymnasieklare fra næste sommer, vil der være 10-14 potentielle orienteringselever 

der kan starte. Kravet er som sagt at landstræneren kan godkende talenterne og at vi kan stå inde for 

deres helhjertede satsning på orientering. 

Gymnasiet har fået nej til at ikke TD elever kan optages og det udelukker mange sportudøvere under 

DGI - ikke vores valg og det udelukker boblerne som ikke godkendes af sportsforbundene. 

 

Der ligger nu et spændende arbejde med at få fyldt rammerne ud; ansætte træner (DOF), og ikke 

mindst at hjælpe med at få fyldt klassen op med andre inspirerende idrætsudøvere - målet må være at 

få landets bedste skolemiljø for langdistanceidræt. Kan vi få roere, MTB ryttere, langrensløbere, 

cykelryttere og atletikløbere med er der også en del fælles træninger hvor vores atleter kan inspireres 

af andre. Vi skal meget gerne have kontakt til en masse udøvere fra de mindre sportsgrene - vores 

udøvere ser ud til at trives godt med dem. 

 

Gymnasiet udformer nu flyer til uddeling og vi fra orientering skal i gang med at få kontaktet alle 

potentielle elever. 

 

Det bliver spændende og vi håber med dette morgentilbud at kunne hjælpe de unge mennesker til at 

have tid til både skole på højt niveau, sportlig satsning på højeste niveau, tid til også at være en del i de 

respektive klubmiljøer og tid til at være ganske almindelige unge mennesker der trods alt også skal 

have en smule tid til andet end sport og skole. 

 

Spørgsmål kan rettes til undertegnede og til Michael Sørensen, DOF 

 

Må meget gerne sendes videre til potentielle atleter og deres forældre 

 

Bo Simonsen 
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