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FORORD
        Vejen, januar 2018

Vejen Basketball Klub vil i samarbejde med SportsCenter Danmark og Campus Vejen 
samle dygtige basketball-spillere i Vejen og give dig muligheden for at kombinere ba-
sketball med din uddannelse.

Vejen Basketball Klub ønsker at være den førende basketballklub i det sydjyske og 
satser bl.a. på at opbygge en stærk ungdomsafdeling med spillere og trænere på hø-
jeste niveau i alle ungdomsårgangene. Endvidere ønsker klubben at give seniorspillere 
mulighed for at træne og spille på højest mulige niveau.

Tilknytning af dygtige spillere og trænere til Vejen Basketball Klub vil være en natur-
lig del af den fortsatte udvikling af klubben. Vejen Basketball Klub, Campus Vejen og 
SportsCenter Danmark vil med deres professionelle tilgang til aktiviteter skabe de 
perfekte rammer for klubbens ambitioner og målsætning om at udvikle et bæredygtigt 
basketballmiljø samt dygtiggøre og forberede dig på fremtidens danske basketballmiljø 
på alle niveauer.

Arbejdet med udviklingen af en attraktiv basketballklub i Vejen, vil tage udgangspunkt 
i stærke frivillige kræfter fra Vejen Basketball Klub og i samarbejde med Campus Vejen 
og SportsCenter Danmark. Der vil også i projektet være en tæt dialog med andre nære 
partnere i projektet.

Det er vigtigt for projektets forankring i området og for projektets diversitet, at der tæn-
kes i spillernes træning såvel som deres uddannelse, fritidsarbejde og/eller interesser 
i fritiden. Samtidig er projektet afhængigt af en vis fleksibilitet, idet der skal findes den 
bedste løsning for dig.
 

Venlig hilsen
 
Morten Jensen
Formand Vejen Basketball Klub
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Træningsmuligheder
Træning for deltagere i Sportscampus

• 2 x fysisk træning om ugen i SportsCenter Danmark 
med tilknyttet af fysisk træner (1 morgen- og 1 efter-
middagstræning)

• Råd og vejledning om kost, mentaltræning m.v.
• Fælles træningsture for alle deltagere med fokus på 

træning, det sociale i gruppen og oplevelser
• Derudover har man fri træning og kan benytte Sports-

Center Danmarks faciliteter året rundt
• Rabat på behandling af fysioterapeut i SportsCenter 

Danmark

Campus Vejen er i tæt samarbejde med SportsCenter 
Danmark, hvis historie begyndte tilbage i 1951, hvor kun et 
friluftsbad og en enkelt hal udgjorde det, der senere skulle 
blive til SportsCenter Danmark.

SportsCenter Danmark er i dag blandt et af Danmarks 
største idrætscentre og har ca. 1 mio. gæster og ca. 2000 
afholdte arrangementer årligt.

Velkommen

Ungdomsboliger

SportsCenter
Danmark

Campus VejenVejen Gymnasium & HF

Vejen Business College
600 m

E20 exit 68 - 2 km
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Velkommen til Vejen
              Vejen december 2017

Velkommen til Vejen

Jeg vil gerne anbefale sports- og uddannelsesprogrammet ”Form din karriere i 
Vejen”.

Vejen Kommune har et stærkt forenings- og idrætsliv. Det skal vi fortsat have og 
derfor er det kun positivt når foreningslivet i Vejen, SportsCenter Danmark og Cam-
pus Vejen er gået sammen om at skabe de mest optimale rammer for unge elite-
sports-udøvere, der hverken vil gå på kompromis med deres sportsgren eller uddan-
nelse.

Det er nu 2. år tilbuddet om at kombinere sport på højt plan med en ungdomsuddan-
nelse eksisterer. Jeg ser frem til at følge udviklingen og håber at dette kun er start-
skuddet til, at endnu flere unge talenter kan få en ungdomsuddannelse sideløbende 
med deres sportskarriere.

Vejen by har et godt idræts- og studiemiljø. Jeg er derfor ikke i tvivl om, at vælger du 
at blive tilknyttet programmet vil du møde høj kvalitet både hvad angår det sportslige 
og det faglige.

Vejen kommune er selvfølgelig meget mere end Vejen by. Jeg kan derfor anbefale dig 
at besøge hjemmesiderne www.vejen.dk og www.visitvejen.dk for at læse mere om, 
hvad Vejen Kommune har at tilbyde for såvel vores borgere som vores besøgende.

Jeg håber, at valget falder på Vejen, når beslutningen om ungdomsuddannelsessted 
skal tages. Herfra skal i hvert fald lyde et stort velkommen til fremtidens sportsstjer-
ner!

Med venlig hilsen

Egon Fræhr
Borgmester, Vejen Kommune
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Ålborg

Aarhus

E20

E45

Esbjerg

VEJEN

København

Kolding

Odense

Billund

BELIGGENHED
Vejen er beliggende i det sydlige Jylland. Der er en togstation i byen, som bl.a. fører til andre uddannelsesbyer 
som Kolding og Esbjerg, hvor der også findes både tekniske ungdomsuddannelser, erhversuddannelser og 
universiteter. 

Disse byer ligger inden for 30-40 min. med tog eller med bil ad motorvej E20 nord om Vejen.

Hamburg
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Tilflyttere og nye spillere 
i Vejen Basketball Klub 17/18

Mikkel Lennert, tidl. Holbæk 
Nytilkommen spillere til Vejen Basketball Klub 17/18

”Jeg elsker at spille basketball og være en del af BKV81. Jeg kan spille 
basketball på højt niveau samtidigt med, at jeg har gode muligheder 

for at passe skolen, og det er alt sammen fantastisk. Endvidere har jeg 
SportsCenter Danmark med super træningsfaciliteter, som ligger helt tæt 

på både skole og min lejlighed.”

Kristian Andersen, tidl. Aalborg 
Nytilkommen spiller til Vejen Basketball Klub 17/18

”Hvad har de ikke i SportsCenter Danmark? Der er alt, hvad man 
skal bruge som ung atlet, med svømmehal, styrkelokaler og ikke 
mindst 3 haller. Jeg kommer fra Aalborg og sjældent hjemme, hvilket 
betyder, at folk i Vejen tager godt imod os udefra. Også Vejen Gym-
nasium har taget godt imod mig og har givet mig mulighed for at 
kombinere skolen med mit basketball. Træningen i BKV81 er noget 
af det, som har imponeret mig meget – vores italienske træner er 
noget helt specielt!”
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Uddannelsesinstitutionerne i Vejen er alle en del af Campus 
Vejen og fungerer som et bindeled mellem uddannelsesin-
stitutionerne; både i forhold til uddannelse og fritidsliv – alt 
sammen med fokus på at skabe et meningsdannende fæl-
lesskab for unge og de miljøer, de unge færdes i.
Samarbejdet sikrer, at du, med deltagelse i Sportscampus, 
får den fornødne tid til din uddannelse samtidigt med at du 
kan udvikle dig i din sportskarriere.

Uddannelser

Vejen kan tilbyde en bred vifte af ungdomsuddannelser og 
Campus Vejen har derudover et nært samarbejde med fol-
keskoler og efterskoler i området.
På uddannelserne tilbydes mange forskellige studieretnin-
ger og fagpakker – via skolernes websites nederst, kan du 
læse meget mere herom.

Vejen Business College Vejen Gymnasium & HF
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F o r m  d i n  f r e m t i d

Uddannelsesinstitutioner, som samarbejder 
med Campus Vejen:

Vejen Gymnasium & HF: www.vejengymnasium.dk
Vejen Business College: www.vejenbc.dk
VUC i Vejen: www.vucvest.dk
Produktionsskolen i Vejen: www.psvejen.dk
10. klassecenter i Vejen: www.v10.nu

Læs mere om andre af institutionerne 
i Campus Vejen:

www.campusvejen.dk

Kombinér din uddannelse 
med din sport



Campus Vejen – kultur
Foreningslivet bruges aktivt til at give de unge et meningsfyldt fritidsliv. Basketball er omdrej-
ningspunktet for Vejen Basketball Klub, men her arrangeres også kulturelle arrangementer som 
foredrag, koncerter og standup etc. – alt sammen i tæt samarbejde mellem SportsCenter Dan-
mark og andre interessenter.

Sportscampus
Campus Vejen samarbejder med flere foreninger i 
Vejen om at give unge studerende optimale mulig-
heder for at kombinere uddannelse og idræt. 

Dette gøres bl.a. i tæt samarbejde mellem uddan-
nelsesinstitutionerne og foreningerne, hvor der 
tilbydes fysisk træning morgen- og eftermiddag i 
SportsCenter Danmark, med centerets fysiotera-
peut og øvrige stab af kvalificerede medarbejdere 
som vejledere.
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CHRISTIAN NARCISO

ALDER: 28 ÅR
CHEFTRÆNER
NATIONALITET: ITALIEN

“Det handler om at 
få alle til at yde 
sit maksimale”

Træneren er på plads. Navnet på den nye ungdoms og 
senior træner er allerede på plads. Der er tale om den 
italienske coach Christian Narciso, som har haft meget 
store resultater på ungdomssiden i italienske Naopli.  

Christians CV er intet mindre end flot. Gennem tre 
sæsoner har han således vundet guldmedaljer samt 
sølvmedaljer med ungdomsholdene i Naopli. Dialogen 
har varet mere end 6 måneder, og en af de ting, som 
har været afgørende har været Christians store interes-
se for, at udvikle netop ungdomsbasketball. 

"The environment here is the perfect mixture between 
professionism and family. My aim is to push the young 
guys and girls to be the best version of themselves as 
players but above all as men and women without for-
getting to have fun.We keep continue to work hard and 
we wait for you kids, boys and girls, to be part of this 
family and be always more and more!"

Udenlandsk inspiration
i Vejen Basketball Klub
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Scott James Sill ankomst har givet Vejen Basketball Klubs herrehold i 3. division et markant løft 
på det sportslige. Som coach har Scott en spændende tilgang til trænergerningen bl.a. med en 
uddannelse fra Delaware State University. Han har tidligere også været tilknyttet hold i Canada og 
El Salvador.

“Since arriving in Vejen it has been nothing but a great experience. The People here are very fri-
endly and are always looking to help. On the basketball side of things, being a professional ba-
sketball player it is a great place to get better individually and as a team. I have practice Monday 
through Friday, and two of those days I’m in the gym at 6.30 am for morning practice. 

Being a pro player here in Vejen would make it my 4th professional team (Canada, El Salvador)) 
so with my experience I know I have a bigger role not to just score the ball, but to also get my 
team better and help my team develop and give them some insights of what it is like to be a pro.”

SCOTT JAMES SILL

ALDER: 25 ÅR
SPILLER OG TRÆNER
NATIONALITET: USA



Ungdomsboliger
Er du Sportscampusdeltager og skal flytte til Vejen Kommune, 
vil du kunne bo i ungdomsboliger på Skovstien i Vejen. 
De er beliggende lige ved siden af SportsCenter Danmark og 
Vejen Gymnasium & HF samt tæt på Vejen Business College.

Se mere her
www.campusvejen.dk

14

Ungdomsboligerne er på 19 m2 og består af te-køkken, bad, toiletfaciliteter, altan samt 1 værelse.
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Kosten kan være afgørende

Kost
I SportsCenter Danmark vil der være 
varierende, sund og ernæringsrigtig 
kost på menukortet.

Du kan se menukort og mere om bl.a.
kostvejledning på www.vejenic.dk.

Vejen by har endvidere caféer og restauranter
i flere afskygninger.

For Sportscampusdeltagere bosiddende i 
ungdomsboligerne vil der være mulighed for 
at komme under en attraktiv madordning i 
SportsCenter Danmark.



Vejen by...

Shopping for alle

Traditione
r

Kunst

Vejen er en aktiv og levende handelsby. Byen har rigtig mange 
forskellige og dygtige butiksdrivende, som værdsætter og bakker 
op om initiativer, som styrker og udvikler byen.

Byens borgere deltager ivrigt i events og aktiviteter fordelt på hele 
året, hvilket giver anledning til et stort engagement ved bl.a. kultu-
revents, idrætsaktiviteter eller eksempelvis årstidsbetingede tradi-
tioner som ”Open by Night” og Open Air koncerter om sommeren 
samt julemandsløb og julemarked i december. Alt sammen initiati-
ver, som binder byen og kommunen sammen.

I konkurrence med større byer formår Vejen at have et spændende 
og inspirerende handelsliv med stadigt voksende muligheder for 
bespisning, detailhandel, cafemiljø og natteliv.

Vejen har et stort antal af større og mindre virksomheder, som i 
samarbejde med Vejen Kommune formår at sætte deres præg på 
et udviklende og inspirerende erhvervsmiljø - et miljø, som af man-
ge anses for at have et stort potentiale for dansk erhvervsliv, og 
som fortsat er med til at sikre et aktivt foreningsliv i Vejen Kom-
mune.
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Vejen bymidte

Natur
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“Skab de optimale rammer
for din udvikling”



Nuværende sportsstjerner, 
som tidligere har haft deres gang 
i Vejen

Sanne Troelsgaard 
Prof. fodboldsspiller i FC Rosengaard, Sverige

”SportsCenter Danmark har betydet meget for mig og min fodbold-
karriere, fordi jeg ofte var inde i hallen og spille fodbold eller ude på 

en af de mange grønne baner og trille med bold. 
Centeret har samtidigt været og er stadig i ny og næ samlingspunkt 

for venner og familie. Miljøet i SportsCenter Danmark er enormt 
dynamisk, og jeg var privilegeret ved at have fritidsjob ved siden af 

skolen og fodboldkarrieren.”

Mads Conrad-Petersen 
Én af verdens bedste doublespillere i badminton

”Med en opvækst i Askov ved Vejen, gymnasietid på Vejen Gymnasi-
um og en daglig gang i SportsCenter Danmark, så kan man sige, at 
jeg er Vejen-borger med stort V. Tiden i og omkring Vejen har betydet 
meget for, hvor jeg står i dag. Mulighederne var mange og engage-
mentet var stort i såvel klubben, som i SportsCenter Danmark, og 
det var med til at give mig et godt rygstød for min videre karriere i 
badminton.”
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