
Ansøgning om optagelse på FIU-eliteidrætsordning 2020-2021 

Ansøgningsskemaet mailes til Frederiksberg Idræts-union (karina@fiu-frederiksberg.dk) 
SENEST den 3. februar 2020. Du får svar inden den 17. februar 2020.

 HUSK at trænerudtalelsen skal udfyldes af din træner OG sendes sammen med din ansøgning 

Navn på udøver  
_______________________________________________________________________________________ 
Fødselsdato 
_______________________________________________________________________________________ 
Adresse 
_______________________________________________________________________________________ 
Telefon og e-mail på udøver 
_______________________________________________________________________________________ 
Nuværende Skole 
_______________________________________________________________________________________ 
Idrætsgren 
_______________________________________________________________________________________ 
Klub nuværende sæson                                          Klub næste sæson (hvis anden end nuværende) 
_______________________________________________________________________________________ 
Hvor træner du oftest (dvs. lokation/adresse)? 
_______________________________________________________________________________________ 
Hvor forventer du at træne kommende sæson (dvs. lokation/adresse)? 
_______________________________________________________________________________________ 
Hvad er din nuværende træningsmængde? 
_______________________________________________________________________________________ 
Hvad forventer du, at din træningsmængde bliver næste sæson? 
_______________________________________________________________________________________ 
Har du søgt om Team Danmark godkendelse? Hvis ja, har du fået svar? 
_______________________________________________________________________________________ 
Angiv nuværende sportslige niveau (talentgruppe, u-trup, talentsamlinger, placering på ranglister, 
forbundsaktiviteter, seneste sportslige resultater, resultater med klubben og lignende): 



 
 

Motivation: Her skal du kort skrive dine overvejelser og motiver for at søge om godkendelse til FIUs 
eliteidrætsordning og optagelse på Falkonergårdens Gymnasium og HF (SKAL UDFYLDES): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeg søger hermed om FIU-godkendelse: 

Ansøger                                                                                                               Dato                                                                   
_______________________________________________________________________________________
Forældre/værge 1 (navn, e-mail og telefon) 

_______________________________________________________________________________________
Forældre/værge 2 (navn, e-mail og telefon)                                                                                

_______________________________________________________________________________________ 

  

   
FIU eller Falkonergården kontakter ansøgerens træner ved behov. 
 
Ansøgningen sendes på mail til: 
Karina Ildor Jacobsgaard - karina@fiu-frederiksberg.dk 
 
Ansøgningen skal være Frederiksberg Idræts-union i hænde senest mandag den 3. februar 
2020. Du får svar senest mandag den 17. februar 2020. 
 
 
Kontaktoplysninger 
Har du nogle spørgsmål er du velkommen til at kontakte: 
 
 
Kristoffer Nielsen      Karina Ildor Jacobsgaard 
TD koordinator      Idrætskonsulent 
Falkonergårdens Gymnasium og HF   Frederiksberg Idræts-Union 
Tlf: 28 91 85 14      Tlf: 22 37 42 29 
E-mail: kn@falko.dk      E-mail: karina@fiu-frederiksberg.dk  
www.falko.dk       www.fiu-frederiksberg.dk 
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