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Pris

Prisen for tennistræning, kurser, fysisk testning, 
mental træning, styrketræning samt screening af 

fysioterapeut er 10.500 kr. om året. 

Ønsker du at bo på Stenhus Kostskole kommer her-
til udgifter til kost og logi der p.t. udgør 5.500 kr. om 
måneden i 11 måneder. 

Pris for tilknytning til Holbæk Tennis Klub. Se Holbæk 
Tennis Klubs hjemmeside.

Optagelse

For at søge optagelse på Stenhus Tennis College 
skal der indsendes en skriftlig ansøgning.

Se mere om ansøgningsfrist og ansøgningss-
kema på skolens hjemmeside: www.sten-
hus-gym.dk

Efter ansøgningsfristen afholdes en op-
tagelsesprøve, der består af træningspas 
og en personlig samtale. Elever, der ef-
ter denne prøve er optaget på Stenhus 
Tennis College, skal desuden søge op-
tagelse på skolen via optagelse.dk.

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte:

Mik Ledvonova, træner 61 78 85 65
Trine Tims, Sports College 28 72 23 71

Knud S. Madsen, kostskoleleder 59 43 85 00

Stenhus Sports College

SERIØSITET & STOLTHED
      TRIVSEL
           ENGAGEMENT & GLÆDE
                NÆRE RELATIONER & NETVÆRK
                     HELHED 
                          UDVIKLING
                               SAMARBEJDE & TEAMWORK

SERIØSITET & STOLTHED: Vi arbejder målrettet og bevidst med os selv og 
hinanden. Vi arbejder hårdt og lægger en stolthed i vores arbejdsindsats.

TRIVSEL: Vi arbejder for et åbent og respektfuldt udviklingsmiljø, hvor alle 
deltagere har en vigtig rolle med uundværlige ressourcer for gruppen, som 
kan være afgørende for vores udvikling og trivsel. 

ENGAGEMENT & GLÆDE: Vi er her, fordi vi er passionerede og har lyst til 
vores sport. Vi nyder hver dag uanset om den er svær eller nem. Vi sætter 
pris på udfordringer og nederlag, da de er vigtige komponenter på vej 
mod succes og sejr.

NÆRE RELATIONER & NETVÆRK: Vi danner venskaber og bånd som 
holder hele livet. Hver dag er vi sammen med vores ”sportsfamilie”.

HELHED: Vi kombinerer skolelivet med sportslivet. Vi planlægger vores 
hverdag, så vi engageret kan få hverdagen til at fungere med lige stor fokus 
på vores fremtidige uddannelse, som vores fremtidige sportskarriere.

UDVIKLING: Vi fokuserer på at udvikle færdigheder, så vi kan håndtere 
fremtidige udfordringer. Vi har altid det langsigtede mål for øje.

SAMARBEJDE & TEAMWORK: Vi løfter opgaver sammen.

WWW.STENHUS-GYM.DK   
KONTAKT@STENHUS-GYM.DK 

STENHUSVEJ 20
4300 HOLBÆK 
TLF.  59 43 64 65    
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Stenhus Tennis College   

• Kombinér ungdomsuddannelse og eliteidræt
• Træn under optimale forhold – udnyt dit po ten-

tiale
• Del din gymnasietid med andre, der brænder for det 

 samme som dig
• Stenhus Tennis College er et eliteudviklingsprojekt, 
der samarbejder med Holbæk Tennis Klub
• Stenhus Tennis College er et eksklusivt tilbud til 
talentfulde unge tennisspillere

Som elev på Tennis College kan 
du forvente: 

• 2 tennistræningspas og 2 træningspas med fysisk 
træning om ugen på Stenhus Gymnasium & HF. 

Hertil kommer 1-2 selvtræningspas tilpasset den 
enkeltes skema.

• Individuelt talentudviklingsprogram
• Fysiske tests 

• Idrætspsykologi-, ernærings-, dommer- 
og trænerkurser 
• En collegevejleder, der sikrer dig op ti- 
mal kobling mellem skole og træning
• Fysiske og mentale trænere
• Tennisrejse

Som Tennis College elev forventes 
det, at du er tilknyttet Holbæk Tennis 
Klub, men du er ikke forpligtet til at 
repræsentere Klubben i turneringer 
mm. Du kan læse mere om vilkårene på 
www.holbaektennis.dk

I Holbæk Tennis Klub 
får du:

• Medlemskab af Holbæk Tennisklub
• 3 tennistræningspas

• Mulighed for at deltage på seniorhold
• Mulighed for at fungere som juniortræner

 

”Det nye tenniscollege på Stenhus 
Gymnasium og HF er den optimale 
mulighed for den enkelte tennis-
spiller, at optimere sine tekniske samt 
fysiske færdigheder på og udenfor 
tennisbanen for at opnå internati-
onalt niveau. Tennis College er en 
fantastisk måde at kombinere skole 
og tennistræning, da tennistræ-
ningen, den fysiske træning og skolen 
bliver struktureret professionelt af et 
engageret team. Med Mik Ledvonova 
som træner, vil træningen være top 
professionel og målrettet for at opnå 
de bedst mulige resultater.” 

Mikkel Bodzioch

Skole & faciliteter

Stenhus Gymnasium & HF, Stenhus Kostskole og Hol-
bæk Tennis Klub danner i fællesskab de fysiske rammer 
for Stenhus Tennis College. De to skoler ligger side om 
side i grønne omgivelser på Stenhusvej i Holbæk og 
råder tilsammen over flere haller, styrketræningslokale, 
topmoderne testcenter og udendørs træningsfaci-
liteter.

Stenhus Gymnasium & HF er et stort moderne gym-
nasium, der udbyder STX og HF. Skolen er godkendt 
som Team Danmark Uddannelsespartner og vi tilbyder 
Sports College inden for disciplinerne badminton, bas-
ketball, fodbold, håndbold og tennis.

Elever på Tennis College kan frit vælge mellem sko-
lens mange STX-studieretninger og HF. Der er også 
mulighed for, at blive optaget i skolens Team Danmark 
klasse. Eleverne kan bo på Stenhus Kostskole, der er en 
privatskole med 450 elever og har en kostafdeling med 
plads til 42 elever.

Trænere

Mik Ledvonova, cand. scient. i idræt fra Københavns 
universitet. Som spiller har Mik bl.a. vundet 4 Dan-
marksmesterskaber i herresingle som juniorspiller, og 1 
som senior. Vundet 8 Danmarksmesterskaber for hold 
for KB, og største turneringssejr Hong kong Junior 
open i 1998 med finalesejr over Andy Roddick USA. 
Har spillet 6 Davis Cup kampe for Danmark. Han har fra 
2002 til 2012 været ansat på KB tennisafdeling, hvor 
han fungerede som træner for elitegruppen. Han har 
desuden været tilknyttet Dansk tennis forbund som 
assisterende junior landstræner. 

Fysisk træner er Mikkel Danielsen, cand. scient. i idræt.


