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Er du interesseret i sportens verden, og har du lyst til
at dyrke idræt i skoletiden? Vil du gerne have hjælp og
vejledning til de skriftlige opgaver efter den almindelige
undervisning? Og er du klar til at tage på flere studieog træningsophold undervejs i din uddannelse? Så er
Sportsmanagement Plus lige noget for dig.
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Sportsmanagement Plus
Studieretningsfag
- Virksomhedsøkonomi A
- Afsætning A

Fagene med på rejser
På en af rejserne tager vi på idrætshøjskole, og på en
anden til et sportscenter, for eksempel La Santa Sport.
Desuden tager vi til en storby i Europa, hvor vi fordyber
os i et aktuelt, internationalt problem i Afsætning eller
Virksomhedsøkonomi.

Sport, studierejser og hjælp til opgaver
Vi stiller skarpt på idrættens verden. I Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A har vi fokus på økonomi og
markedsføring i virksomheder inden for sporten. Med
Idræt B som valgfag, er der en del fysisk aktivitet på
programmet, hvilket gør skoledagen varieret og giver
energi til at lære.

På alle studieturene er der fokus på at styrke det faglige med nye input, andre faciliteter og mere fælles tid.

De fleste skriftlige opgaver laves på skolen med hjælp
fra lærerne. Det giver ekstra lang skoledag med cirka
otte lektioner de fleste dage de første år. Til gengæld
er der færre lektier derhjemme. Og så tager vi på studierejser tre til fire gange gennem de tre gymnasieår,
hvor vi kobler teori og praksis.

Efter studentereksamen
Læs for eksempel til Markedsføringsøkonom på et erhvervsakademi og byg eventuelt ovenpå med Sportsmanagement på en professionshøjskole. Her kan du
også vælge at læse Leisure Management, hvor fokus er
på erhvervsliv, kultur og sport.

Udgifter til studierejser
Du betaler selv rejseudgifterne på cirka kr. 15.000.
Beløbene indbetales i rater og fordeles på 1. og 2.g.
Hertil kommer udgifter til mad og lommepenge.

Fagene i dagligdagen
Med valgfaget Idræt arbejder vi blandt andet med
boldspil, musik og bevægelse, og du får viden om emner som træning, kost, anatomi og fysiologi.
I Afsætning og Virksomhedsøkonomi ser vi på de økonomiske rammer og vilkår, der gælder for idrætten.
Vi bruger avancerede økonomiske teorier og modeller
helt konkret, når vi lærer om for eksempel reklamekampagner, branding af varemærker, salg af merchandise og sponsorarbejde. Studieretningsfagene spiller
godt sammen - også med flere af de andre fag.

rhs.dk

Andet fremmedsprog
- Tysk B eller Fransk B

Valgfag vi anbefaler
- Idræt B

