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Pressemeddelelse  
Nyt vedr. H.K.H. Kronprins Frederiks officielle åbning af Randers ElitesportsCollege 
 
 
H.K.H. Kronprins Frederik åbner Randers ElitesportsCollege tirsdag d. 16. marts 

På Randers ElitesportsCollege er vi stolte over, at H.K.H. Kronprins Frederik har sagt ja tak til offi-
cielt at indvie vores nye collegebygning. H.K.H. Kronprins Frederik kommer til Randers tirsdag den 
16. marts, hvor han skal se de fantastiske rammer, de unge eliteidrætsudøvere har i Randers. 
Det drejer sig både om de gode sportslige rammer og ikke mindst den tilhørende nye collegebyg-
ning, der rummer moderne lejligheder og en række faciliteter for de unge idrætsudøvere. 

Konkurrencedygtig – også i de videregående uddannelser og erhvervslivet 
Randers ElitesportsCollege har en målsætning om at forene de 3 liv: Uddannelse, Elitesport og 
Fritid. Rækkefølgen er ikke helt tilfældig. Herom siger collegeleder Christian Møller:  

”Det er klart, at Kronprinsen først og fremmest kommer for at åbne vores nye collegebygning, 
men vi vil samtidig benytte lejligheden til at fortælle H.K.H. og de øvrige gæster om, hvordan vi 
tænker kombinationen af uddannelse og elitesport. Et af de vigtigste fokusområder på Randers 
ElitesportsCollege er nemlig, at vi på trods af en top-seriøs tilgang til sporten forholder os mindst 
lige så seriøst til de unge menneskers fremtid uddannelsesmæssigt.  

Flere og flere af vores unge har en realistisk mulighed for at komme på eliteniveau med deres 
sport, men et flertal af eleverne kommer trods alt ikke til at leve af deres idræt. Det betyder dog 
ikke, at de har ”spildt” deres satsning på elitesport. Tværtimod. Udover at have haft fantastiske 
timer med deres sport, der har styrket dem både fysisk og psykisk, er de unge blevet trænet til en 
meget høj grad af målrettethed og motivation. Det er kvaliteter, som de unge i deres videregåen-
de uddannelser og fremtidige erhvervsliv kommer til at nyde godt af.” 

Elitesport, ja – men med uddannelsen som afsæt 
Denne synsvinkel understreges af de to skoler, der står bag Randers ElitesportsCollege. Ann An-
dersen, uddannelseschef på Handelsgymnaiset Minerva, og Hans Myhrmann, udviklingschef på 
Randers Realskole, siger således: 

”Vi er da ekstremt glade og stolte, når vores dygtige idrætselever kommer på kontrakt og bliver 
udtaget til landskampe, men som skoler er vores kerneydelse stadigvæk uddannelse. Derfor glæ-
der vi os over, at vores elitesportselever også klarer sig fantastisk godt på forskellige uddannel-
sesinstitutioner og i erhvervslivet. I den ”danske model” har skoleforløb som vores, i samarbejde 
med bl.a. Team Danmark og specielforbundene, fokus på, at eliteorienterede unge har en god 
uddannelse at falde tilbage på, hvis talent eller muligheder alligevel ikke rækker.” 

Randers Realskole og Handelsgymnasiet Minerva 
Faglighed og kvalitet betyder meget for begge skoler. ”Randers Realskole er Danmarks største 
privatskole med mere end 140 års fokus på den enkelte elev. Vi tilbyder allerede 7. - 9. klasses 
elever at træne med ElitesportsCollege, og i 10. klasse har vi deciderede elitesportsklasser og et 
tæt samarbejde med Handelsgymnasiet Minerva. Vi bliver ved med at finde udfordringer og sætte 
nye mål skolerne imellem, og derfor er vi altid på forkant med udviklingen”, siger udviklingschef 
Hans Myhrmann, Randers Realskole. Uddannelseschef på Handelsgymnasiet Minerva, Ann An-
dersen, supplerer: ”Vi har en rød tråd helt fra 7. klasse til HHX, og det faglige fokus er særdeles 
stærkt hele vejen igennem. For eksempel er Handelsgymnasiet Minerva således placeret mellem 
landets bedste skoler i den årlige elevtilfredshedsundersøgelse lavet af ASPEKT R&D med delta-
gelse af 42 Handelsgymnasier og ca. 15.000 hhx elever. Det er jo også en fornøjelse, når netop 
elever fra college er blandt dem med skolens højeste gennemsnit til studentereksamen.”  



Besøget kommer til at forløbe således: 

Vi forventer, at HKH kører ind ad Randers Bro, ad Viborgvej og op ad Fynsgade ind til Elro Arena. 
Der vil blive flaget ad hele ruten. 

HKH ankommer kl. 9.25 på parkeringspladsen foran Elro Arena. Der er afspærret, så byens børn 
og borgere kan få et glimt af HKH. HKH kører igen kl. 11.15 

Under rundvisningen vil HKH møde masser af elever, der træner indenfor forskellige sportsgrene. 

Efter rundvisningen er der officiel åbning i Elro Arena, hal 3, kl. 10.15. H.K.H. Kronprinsen vil  
holde en kort åbningstale, hvorefter han vil ”klippe snoren” til Randers ElitesportsCollege.  
Øvrige talere bliver direktør for Team Danmark, Michael Andersen samt borgmester Henning  
Jensen Nyhuus. 

 
Fond til støtte for ElitesportsCollege 
Sparekassen Kronjylland har i forbindelse med åbningen af Randers ElitesportsCollege indstiftet 
en ny fond til støtte for ElitesportsCollege. Collegeleder Christian Møller: ”Jeg er meget taknem-
melig for, at Sparekassen endnu engang viser, at de tager et stort medansvar for udviklingen af 
talentarbejdet i Randers”. Fonden er åben for bidrag fra sponsorer og andre, der ønsker at støtte 
ElitesportsCollege. Læs mere om fonden på vores webside www.elitesportscollege.dk. 

 
 
Fakta om Randers ElitesportsCollege: 

- Randers ElitesportsCollege er et samarbejde mellem Randers Realskole, Handelsgymnasi-
et Minerva og elitesportsklubberne i byen.  

- En stor del af vores elever kommer fra lokalområdet, men flere og flere kommer langvejs 
fra og her er collegebygningen et stort gennembrud i vores bestræbelser på at skabe et op-
timalt elitemiljø for uddannelse og seriøs idræt. 

- Vi har stor søgning og oplever på alle vores klassetrin, at vi ikke har plads til alle ansøgere. 

- Uddannelserne kan starte på Randers Realskole 7. – 9. klasse og 10. klasse og fortsætte 
på Handelsgymnasiet Minerva, marketinglinjen. Der optages også elever på Handelsskolen 
Minervas Erhvervsuddannelse. 

- Collegebygningen er opført af Randersegnens Boligforening og er indrettet med 48 værel-
ser, hvor elitære elever fra 9. klasse og frem kan søge om at flytte ind. 

- Projektet er unikt, da det er skolerne, der er initiativtagere, og efterfølgende er der lavet 
samarbejdsaftaler med klubberne. 

Læs mere om Randers ElitesportsCollege på www.elitesportscollege.dk. 
Læs mere om skolerne på: www.randersrealskole.dk og www.hsminerva.dk 

Evt spørgsmål kan rettes til: 

Ann Andersen, uddannelseschef, Handelsskolen Minerva, tlf. 2722 0775 
Hans Myhrmann, udviklingschef, Randers Realskole, tlf. 2162 9463 
Christian Møller, collegeleder, Randers ElitesportsCollege, tlf. 2722 0773 


