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TEAM DANMARK ORDNINGEN PÅ AG             
Hvis du dyrker idræt på højt plan og har søgt om og fået 
sportslig godkendelse fra Teamdanmark (TD) bliver du tilknyt-
tet TD-ordningen når du starter på AG. 

TD-Ordningen er forankret i ledelsen på AG og koordineret af 
Martin Lyager Rasmussen, agmlr@aggym.dk, der selv har en 
fortid som eliteidrætsudøver, samt mangeårig træner på alle 
niveauer i svømmestartfællesskabet Sigma Nordsjælland. 

I en hverdag med megen træning og skole er det vigtigt med 
et tæt samarbejde mellem dig som elev og Allerød Gymnasi-
um (AG). Hele formålet med TD-ordningen er, at det skal være 
muligt at dyrke sin idræt på eliteplan, samtidig med at man 
har en god gymnasietid og et godt grundlag for en vellykket 
studentereksamen. 

Når du starter i 1.g på AG, vil du blive indkaldt til en orienteren-
de samtale hvor vi fortæller om de muligheder, du har som 
TD-elev på AG. Hvis du ønsker at forlænge din studietid med 
et år, og dermed tage studentereksamen på 4 år, vil TD-ko-
ordinatoren give dig overblik over, hvilke fag og opgaver du 
har mulighed for at udskyde til senere i studiet. Vi vil samtidig 
diskutere dit træningsniveau og hvilke udfordringer, der kan 
tænkes at opstå når skole og træning skal kombineres.   
 

Hvis du, som elev på AG, har fravær i forbindelse med aktivi-
teter, der er godkendt af TD, vil du blive tilbudt erstatningsun-
dervisning og fravær godskrives. Vi holder god kontakt til en 
ansvarlig i sportsklubberne, hvis der er udfordringer i samar-
bejdet mellem skole og idræt.
Du bruger sikkert mange ugentlige timer på træning og kon-
kurrence. Vi forventer, du som alle andre elever tager ansvar 
for en omhyggelig planlægning af din tid (dvs. den samlede 
skole-, sports- og fritid) og holder nær kontakt med TD-koordi-
natoren. På den måde kan vi hjælpe dig med, at skolearbejdet 
ikke forsømmes.

Vi glæder os til at hjælpe dig med at skabe de bedste rammer 
for dig Team Danmark elev på AG!

Martin Lyager Rasmussen TD-koordinator på AG                                               
”Det er fedt, jeg på AG kan jeg dyrke 
min elitesport uden at gå på kom-
promis med min undervisning.”  
Karl Johan 2em 

”Som elitesportsudøver får 
man god sparring af både 
vejleder og lærere, så det 
bliver overskueligt både 
at træne og følge under-
visning.” 
Maria 2z


