
IDRÆTSHØJSKOLEN SØNDERBORG 

...succesoplevelser for hjernen og hjertet.

LANGE OPHOLD 2-10 MÅNEDER



ER IDRÆTSHØJSKOLEN 
SØNDERBORG DIG?

I denne folder får du et indblik i, hvad du kan forvente dig af 
et ophold på Idrætshøjskolen Sønderborg, samt hvilke fag du 
kan vælge og hvilke rejser du kan komme med på.

Højskole er en fri skoleform med fokus på personlig udvikling og dannelse. Vi har 
foldet konceptet ud og blandet en bred pallette af idrætsgrene ind i ligningen.
 
Du bor, spiser og sover på skolen og bruger din fritid samt weekender med en 
masse andre elever.   

Vi starter et nyt ophold i både foråret og efteråret. 
Se mere om perioderne, som starter op 4 gange om året med hhv. 2 gange i foråret 
og 2 gange i efteråret. Begge hold er delt op i perioder, så du kan vælge flere fag i 
løbet af dit ophold.

Denne folder giver en forsmag på vores fag, linjer og rejser. For at finde mere 
information og se hvordan du sammensætter dit ophold på www.ihs.dk



På Idrætshøjskolen Sønderborg ved vi 
godt, hvor priviligerede vi er. 
Omgivelserne kan ganske enkelt ikke 
være smukkere. 

Vi har 100 meter til havet, 1000 meter 
til Sønderskoven, 1500 meter til 
Sønderborg centrum og skolens 
skønne park lige uden for vinduet.
Vi har følgende faciliteter:

• Svømmehal 
• Beachvolleybaner 
• Idrætshaller
• Klatrevægge
• High rope bane 
• 9 hullers Disc golfbane
• Mountainbikes 
• Kajakker og kanoer 
• SUP boards
• 3 J80’ere og 4 Hobie Cats

Se mere på www.ihs.dk 
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EN UGE PÅ IHS

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan en uge på IHS er sat sammen. 
Uden for skemaet er der fritid, og her kan du gøre lige, hvad du har lyst til sammen 
med de andre elever. De fleste vælger at blive i størstedelen af weekenderne, og 
tager typisk hjem og besøger familie og venner 3-4 weekender i løbet af et ophold.

Tidspunkter Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

7:15 - 7:50 Morgenmad 

8:00 - 8:30 Nyhedstimen Morgensamling Morgensang/bevægelse Morgensamling Løbetur 

8:35 - 10:05 Fællesidræts/-
dans Rengøring Alment fag Interessefag Alment fag 

10:05 - 10:20 Pause 

10:20 - 12:00 Alment fag Sang/elevforedrag 
Kontaktgruppemøde 

Interessefag Alment fag 
Skolemøde 

12:05 - 12:15 Rengøring 

12:15 - 13:00 Frokost 

13:30 - 15:00 
Specialefag Specialefag 

Idrætsfag 
Specialefag 

Idrætsfag 

15:00 - 15:30   

17:45 - 18:30 Aftensmad 

19:30 - 21:30   Fællesaften/Foredrag   

 





SKI- OG SNOWBOARDLINJEN

Ski
Egenfærdighed

Snowboard
Egenfærdighed

Skiinstruktør 
uddannelsen

På hvert forårsophold kan du vælge ski- og snowboardlinjen. 

Vi er afsted i 3 uger i De Franske Alper. De første 2 uger er sammen-
hængende. Den sidste uge finder vi den bedste park, powder og piste.
Du kan vælge en af retningerne, som ses herunder.

Fælles for alle retninger er, at du kommer til at opleve en vild progression 
indenfor dit eget skiløb og snowboard. 
Det kræver ingen forkundskaber at starte på snowboard og ski egenfærdighed. 
På skiinstruktør uddannelsen kræver det, 
at du har erfaring med skiløb (vi anbefaler 6 uger).

Se mere om ski- og snowboardlinjen på www.ihs.dk



Skiinstruktør 
uddannelsen

DYKKERKURSUS

PADI 
Open Water

På IHS har vi gennem mange år samarbejdet med dykkerfirmaet Kingfish, som 
gennemfører dykkerkurset. Kurset tilbydes på efterårsopholdet!
 
Med et Padi Open Water certifikat kan du dykke ned på 18m. Det kan bruges alle 
steder i hele verden, så der venter mange eventyr i kølvandet på dette kursus. 
Har du allerede dette certifikat, kan du udvide med PADI Advanced Open Water.

På vores rejser til Kreta og Tanzania/Zanzibar, har du mulighed for at bruge dine nye 
kompetencer. På Kreta dykker vi måske i nogle store smukke grotteagtige 
undervandsbjerge, hvor lyset er helt eventyrligt. 
På Zanzibar prøver vi den maritime nationalpark ved Mnemba Atoll for at se 
skildpadder, delfiner og variationen af smukke koraller. 

PADI Advanced 
Open Water



SPECIALEFAG

På de følgende sider kan du se et udpluk af vores brede udvalg af specialefag.
 
Specialefaget er det fag, der fylder mest i dit skema, og som du virkelig kan 
dygtiggøre dig inden for. Du har dit specialefag tre gange om ugen.

Fælles for alle vores fag er, at du kan være med uanset dine forkundskaber. 
Nogle af fagene udbydes i den kolde periode og andre i den varme periode af dit 
ophold.
  
Træf et sikkert valg eller kast dig ud i noget nyt!



Adrenalin

Formålet med faget er, at finde dine personlige grænser og gerne flytte dem en 
smule. Kom ud, hvor du ikke kan bunde og oplev adrenalinen gennem hele 
kroppen.

Vi skal i faget igennem en række spændende og udfordrende oplevelser sammen, 
som f.eks. Paintball, Gokart, Rapelling, Havsvømning og MTB downhill. 
Nogle aktiviteter vil være mere grænseoverskridende end andre.

Alle kan deltage, det kræver ikke nogen fysiske forudsætninger eller noget specielt 
udstyr, kun sportstøj, der må blive beskidt.

Faldskærmsudspring arrangeres over en weekend og er ikke obligatorisk, men din 
chance for et adrenalin sus!



Adventure Racing

Du får færdigheder inden for en lang række outdoor discipliner og bliver i stand til at 
klare dig udendørs. Tempomæssigt spænder faget fra en hård højintens 
mountainbiketur til en rolig kajaktur.
 
I Adventure Racing er du afsted som hold og møder undervejs udfordringer inden 
for de nedenstående discipliner. Navigation via kort eller kompas fører holdet fra 
checkpoint til checkpoint - ofte i flere timer ad gangen og gennem naturområder du 
ikke havde forestillet dig at komme i.
 
Adventure Racing handler om teamwork, optimering af holdets samlede 
præstationsevne, alsidighed samt unikke oplevelser i naturen.

Discipliner: 
Mountainbike
Havkajak
Orienteringsløb
Bike ’n Run
Trailrunning
Kano
In-liners
Klatring



6 
beachbaner

Beachvolley

Beachvolley på IHS er for dig, som både ønsker at lære spillet at kende og at 
udvikle det til et højere niveau. 
 
Du vil gennem træningen udvikle dig som beachvolleyspiller – dit tekniske niveau 
forbedres, din fysik styrkes, og din taktiske forståelse udvikles. 
Det sker gennem en sjov, udfordrende og intensiv træning.
 
Alle niveauer er velkomne, og den daglige træning bliver tilrettelagt, så både 
begyndere og øvede får udfordringer. Vi indarbejder alle tekniske elementer 
gennem varierede øvelser og småspil, så du bliver teknisk velfunderet, samtidig 
med at du får indsigt i opbygning af tekniktræning. 



Sejlads

I Sejlads lærer du at sejle udelukkende for vindens kraft. Undervisningen munder 
ud i, at du bliver i stand til at være skipper ombord og dermed træffe de afgørende 
beslutninger, når det gælder. 

Vi starter fra bunden, så du behøver ikke have forkundskaber for at vælge faget 
Sejlads. Du lærer bådene at kende og får en grundig indføring i vindforhold, trim, 
havne- og redningsmanøvrer, samt sikkerhed på vandet. I slutningen af forløbet har 
du mulighed for at tage duelighedsprøven i Sejlads, hvis du ønsker det.

Som supplement kan du vælge at få teoretisk undervisning i navigation, som er teo-
ridelen til duelighedsprøven. Vi sejler også ture til f.eks. Tyskland, i samarbejde med 
lokale klubber og deres både. På efteråretsopholdets tur til Kreta, tager Sejlads ud 
på det blå hav i nogle dage, med snorkling, delfiner etc.!

Både
3 J80’ere 
4 Hobie Cats 

Havnen ligger 
300 meter fra 
skolen 



Drømmer du om at surfe i høj fart over vandet med en stor kite og vindens kræfter? 
Er du betaget af en tur på blikstille hav på et stand-up-paddel surfboard (SUP)? 
Eller måske du har et ønske om at ride din første bølge på surfboard i ægte 
hawaiiansk stil?
Surf- og vandsport på IHS er noget vi er meget fascineret af og dyrker på flere 
måder. Det kan både være adrenalinfremkaldene surf i kraftig vind eller en nærmest 
mediterende paddeltur på SUP. 
Der er mulighed for kitesurfkursus, SUP, wakeboarding, bølgesurf, windsurf, 
havsvømning, snorkling og kystlivredning.
 
Faget kræver at man kan svømme minimum 300 meter uden pause.
Der skal påregnes ca. kr. 1.500,- til våddragt og neoprensko, hvis du ikke har det i 
forvejen, samt merbetaling for at deltage på kitesurfkurset.

Kitesurf og Watersport

100m 
til havet



IHS 360

IHS rummer utrolig mange muligheder, og på ”IHS 360” får du mulighed for 
at gi´ den gas i mange sportsgrene - inde og ude.
 
Går du med en spirende idrætsunderviser i maven, eller vil du øge dine 
kompetencer til idrætsstudiet, skal du vælge IHS 360. 

Vi prøver kræfter med et bredt udbud af traditionelle og utraditionelle 
idrætsaktiviteter, så du bliver en super alsidig idrætsudøver. 

Alle kan deltage i faget – men du skal have lyst og vilje til at prøve kræfter 
med det hele. 

Hockey 
Volley
Kinball
Kajakpolo
Springgymnastik
Klatring
Dans
Ridning
Med flere...



Vi har egen 

SVØMMEHAL

Triathlon

Er du vild med fysiske udfordringer og vil du gerne i bedre form? Så er Triathlon 
helt sikkert faget for dig.
 
Triathlon består af disciplinerne svømning, cykling og løb. Alle tre idrætsgrene er 
fysisk krævende, og derfor er Triathlon for dem, der har viljen til blod, sved og tårer.
 
Foruden at komme i fysisk form, forbedrer du din teknik i de tre discipliner. 
I svømning arbejder vi udelukkende med crawl, mens vi i cykling og løb prøver at få 
så mange kilometer i benene som muligt. Træningen udformes individuelt, men vi 
træner i fællesskab. Alle kan deltage uanset træningstilstand.
  
Det kan være muligt at deltage i stævner arrangeret af de lokale klubber.



Volleyball

Volleyball på IHS er for dig, som både ønsker at lære spillet at kende og at udvikle 
det til et højere niveau. Du vil gennem træningen udvikle dig som volleyspiller – dit 
tekniske niveau højnes, din fysik forbedres, og din taktiske forståelse udvikles.
 
Alle niveauer er velkomne, og den daglige træning bliver tilrettelagt, så både 
begyndere og øvede får udfordringer. 

Vi indarbejder alle tekniske elementer gennem varierede øvelser og småspil, så du 
bliver teknisk velfunderet, samtidig med at du får indsigt i opbygning af 
tekniktræning. I undervisningen arbejder vi på etablerede hold med 
teamudvikling og personlige fokuspunkter.

Peter Lyø, som er 
tidligere lands-
holdsspiller- og 
træner, står i 
spidsen for 
volleyball på IHS.



Fitness Instruktør

Fitness Instruktør på IHS giver dig en DGI/DIF fitness-instruktøruddannelse i træning 
med vægte og i maskiner, og kvalificerer dig dermed til at kunne arbejde som fitnes-
sinstruktør i foreningsbaserede eller kommercielle fitnesscentre. 

Du bliver uddannet til at kunne lave træningsprogrammer, vejlede og fejlrette i 
forskellige træningsøvelser. 

Al træningslære har fokus på funktionelle bevægelser, og de primære trænings-
øvelser kan derfor overføres til hverdagen eller specifikke sportsgrene. 
Undervisningen giver desuden indblik i forskellige træningsregimer som 
crosstræning, cirkeltræning, core og stabilitetstræning.
 

Anatomi
Fysiologi
Træningslære
Øvelsesteknik
Programlægning
Skadebehandling 
Doping



Yoga

I Yoga har vi tre overordnede fokuspunkter:

Styrke din krop · Finde ro i din sjæl · Holistisk velvære

I yoga arbejdes der med at forene og skabe harmoni mellem krop og sind .
 
Gennem de forskellige kropsstillinger (asanas) vil vi udspænde og strække 
vores muskler, samt give styrke til de svage muskler. Vi vil søge at komme helt ud til 
kroppens naturlige begrænsninger. Med hjælp af åndedrætsteknik/pranayama 
(ujjayi vejrtrækning) vil vi finde ro i nuet og forsøge at blive ”master of our mind”.
 
Du kan have Yoga uanset din smidighed og dit fysiske niveau.



Alt i vand

I faget prøver vi Alt i vand. Vi anvender en legende og udforskende tilgang til at 
prøve nye og forskellige måder at bevæge sig i, under, og på vand - inspirerende, 
udviklende og sjovt.

Aktiviteter som: livredning, kajakpolo, udspring, havfruesvømning, vandpolo, 
fridykning, undervandsrugby, synkronsvømning, vinterbadning, vandaktiviteter,  
vandvittig aften og meget mere.

Undervisning i livredning vil være en essentiel del og du vil have mulighed for at gå 
op til bassinlivredderprøven. 
Enkelte lektioner vil fokusere på svømmeteknik, men det er ikke en central del af 
faget, dog skal man kunne svømme for at have faget.

Vand med  

VAND PÅ!



IDRÆTSFAG

På de næste par side kan du se et udvalg af vores idrætsfag - måske et fag for dig?
 
Idrætsfaget tilbyder en masse forskellige muligheder for kropslig udfoldelse. 
Du har dit idrætsfag to gange ugentligt.
 
Fælles for alle vores fag er, at du kan være med uanset om du har prøvet det før 
eller ej.
 
Vores Idrætsfag er grupperet efter forskellige kategorier; Funktionel træning, 
Boldspil, Ketchersport, Vandsport og Action. 



Funktionel træning

Fitness Performance og X-fit er inddelt i den kolde og varme periode, hvor vi 
blandt andet prøver kræfter med crosstraining, cirkeltræning, 
Fast Twich/hurtighedstræning, core- og stabilitetstræning, challenges, 
løbeture med alternativ træning og 100% MAX TONS! 
Vi bruger desuden Boxen i CrossFit Sønderborg i den kolde periode.

Heat er High Endurance Aerob Training. 
Faget henvender sig til alle, der har lyst til at komme i bedre form. Vi løber 
korte og lange distancer med forskellige intervalløb og anden kredsløbstræning. 
God form, skadesforbyggelse og måske et ½ marathon.

IDRÆTSFAG Fitness Performance, X-fit og HEAT



Boldspil

På IHS har vi faciliteterne til masser af boldspil; Håndbold, Fodbold og Beachvolley+. 
Vi har vores egen hal, fodboldbane og et stort beachanlæg. 

I Håndbold er alle niveauer velkomne. Undervisningen opbygges så den udfordrer 
den enkelte spillers forudsætninger. Vi arbejder med individuel teknisk træning og 
kollektiv træning af såvel angrebs- som forsvarsspil.

Fodbold er et spil med fokus på teknik, taktisk forståelse og fysisk styrke. 
Kim Poulsen og Poul Hansen, tidligere superliga-trænere og sportsdirektør i OB 
underviser. Vi spiller på vores egen bane i parken og Sønderborgs kunststofbane.

Beachvolley+ bruger vores lækre beachanlæg til en masse idrætsgrene i 
sandkassen. Beachvolley vil være den primære idrætsgren, men vi prøver også 
Beachtennis, -håndbold, - fodbold og Ringo. Der er garanti for kamp til stregen!

Egen

HAL

Håndbold, Fodbold og Beachvolley+



Ketchersport

Ketchersport dækker over tre idrætsgrene, som alle indeholder teknik, 
udholdenhed og taktik. 

Intensiteten er høj! 

Vi vil i alle fagkategorier spille kampe og turneringer - spilsekvenser vil præge 
timerne. De forskellige grundslag introduceres og målet er at dygtiggøre samt 
udvikle dig som spiller, i både single og double. 

Der er ingen forudsætninger for at være med, da undervisningen bliver tilrettelagt 
for alle niveauer.

Vi spiller på grusbanerne ved Sønderborg Tennisklub, Sønderborg Squashklub og i 
vores egen hal ved Badminton. 
Fagene udbydes kombineret og efter sæson. 

Badminton, Tennis og Squash



Vandsport

Svømning lærer dig de grundlæggende teknikker i crawl. Vi afprøver desuden 
brystsvømning, rygcrawl og butterfly, samt andre sjove vandrelaterede 
lege og øvelser. Svømning gør dig både tryggere, gladere og ”lettere” i vand og du 
udvikler dig markant i crawl; uerfaren eller øvet svømmer. 
Du kan blive ugens Guldfisk!

Windsurf er fart, bølger og freestyletricks, men også rolige ture i solskinsvejr. Vi 
starter med basismanøvrer som opstart, sejler halvvind og stavvende - du udvikler 
derfor dine evner hver gang. I lettere vind fokuserer vi på righåndtering og prøver 
forskellige freestyletricks. I hårdere vind prøver vi planende sejlads, hop, fodstyring 
og trapezsejlads. 
Der er fart på og plads til euforiske hyl af glæde på vandet.

100
meter til vandet

Svømning og Windsurf



Action

TONS, Klatring & MTB er fag med fart på og fyldt med energi. 

I TONS afprøver vi en masse forskellige kontaktsportsgrene, hvor fællesnævneren 
er tons. Det handler om høj intensitet, vildskab, ømme muskler, mudder, glimmer og 
blå mærker. Alle kan lære at tonse!

Klatring & MTB er et kombineret fag, der foregår både uden- og indndørs. Vi har 
teknisk træning i MTB og udnytter den sønderjyske natur, ræs i naturen og prøver 
f.eks. MTB-bold. 
I Klatring arbejder vi med topgreb og boulder - lav væg uden reb, både på vores 
egen væg og i den lokale klatreklub. 
Anderledes klatring som High rope og træklatring prøver vi også kræfter med. 
Der vil være mulighed for at få certifikat i Klatring.

Lær at 

TONSE!

TONS, Klatring & MTB



MØD DK
Faget giver en FIL-uddannelse i samarbejde 
med DGI, hvor vi i fællesskab sætter fokus på 
ledelse og personlig udvikling, idrætten før, 
nu og i fremtiden, teamudvikling, sundhed, 
kropskultur, bevægelse, kommunikation og 
formidling. Vi tager på studietur sammen 
med de andre FIL højskoler. 

I denne fagblok er den demokratiske dannelse i fokus. Vi debatterer, 
perspektiverer og udfordrer på centrale emner, der vedrører os alle. 
Vi sætter fokus på aktuelle emner og problemstillinger, der er oppe i tiden. 
Derfor vil fagene også ændre sig løbende. 
På siderne her, ses eksempler på hvilke fag, der kan være i den almene blok.

UDSIGTLIVSVÆRDIER
Vi møder og skaber samtaler med andre i et 
ligeværd, udveksler erfaringer, historier og får 
forståelse for både andre og os selv. Udsæt 
dig selv for et hav af øvelser og møder med 
forskellige mennesker i særlige situationer - 
måske i trætoppene. 
Bliv en god samtalepartner, med nærvær og 
nysgerrighed. 
Udsigt er sammen med faget Krop og Sund-
hed første del af FIL-uddannelsen.

Et klassisk alment fag med samtaler, 
diskussioner, reflektion og meningsudvekslin-
ger. Vi vil italesætte og konkretisere en række 
livsværdier, søge meninger og forståelse.

Faget er for alle, som vil finde det spændende 
at se tilbage, forstå og lære om ens eget og 
andres liv, samt de dertilhørende værdier.

KROP OG SUNDHED
Med udgangspunkt i tre sundhedsaspekter; 
mental, fysisk og social sundhed arbejder vi 
med videnskab og myter omkring sundhed. 
Få redskaber til at navigere rundt i et uover-
skueligt mediebillede og viden om aktivt kul 
og kokosolie kan forlænge dit liv?

Krop og Sundhed er sammen med faget 
Udsigt første del af FIL-uddannelsen.

ALMENE FAG 



AROUND POLITICS
MENTAL STYRKE

NÅR JEG BLIVER STOR

AP er baseret på hvad der sker i omverdenen, 
hvor der tages fat i forskellige samfunds-
mæssige temaer, samt politik - både 
inden- og udenrigs. 

Der vil være et par ture ud af huset, f.eks 
til Christiansborg eller til den lokale avis og 
måske finder vi en retsag med kød på, 
som vi kan overvære.

Vi forsøger at udforske, udfordre og udvikle 
dine sociale kompetencer i hverdagen. Vi 
sætter fokus på de handlinger og vaner, som 
du tager for givet og ikke registrerer i sociale 
situationer. Faget er bogstavelig talt et 
eksperiment og du er forsøgskanin!

På vores ledelsesakademi beskæftiger du dig 
med teambuilding, innovation og event. 
I faget får du undervisning i teamdynamikker, 
projektstyring og procesværktøjer. 
Du kommer til at planlægge og afvikle events 
både på IHS, men også udenfor skolen.

LAB vil være faget der er gennemgående for 
elever på deres 1. ophold. 

LAØ er et gennemgående forløb for elever 
på deres 2. ophold.

Mental styrke øger din modstandskraft, du 
præsterer bedre og du får det generelt bedre!
Vi arbejder med os selv, bruger basal 
coaching, er undersøgende, afprøvende og 
tager ud for at se nærmere på bl.a. 
elitesportsudøvere. Få konkrete værktøjer til 
at booste din egen mentale styrke.

Hvad følger med når voksenlivet presser sig 
på, og du skal flytte hjemmefra?
Sammen stiller vi spørgsmålstegn og 
debatterer nogle af de emner, som normalt 
sættes i relation til det at være voksen!

LEDELSESAKADEMI SOCIAL DYNAMICS

ALMENE FAG 



INTERESSEFAG
Sportsmassør

Med IHS sportsmassørkursus bliver du uddannet 
fysioterapeutisk sportsmassør. Kurset giver dig 
mulighed for at arbejde som massør både inden 
for sport og wellness, og det er desuden et godt 
supplement til en trænerfunktion og dit videre 
studieforløb.

Det Kreative Værksted
Det Kreative Værksted er hyggelige timer med 
kreative ideer og tid til fordybelse. 
Vi leger med farver, former og udtryk, helt efter 
egen fantasi. Afprøver kvalitet og forskellige 
materialer.  
Alle kan være med, og faget kræver ingen 
særlige forudsætninger.

Førstehjælp
Der er 3 gange så stor chance for at overleve et 
hjertestop, hvis der udføres livredende 
førstehjælp inden ambulancen når frem.  
Vi gennemgår ”Udvidet Førstehjælp 12 timer”, 
som casebaseret rollespil, så du lærer 
førstehjælp i praksis. 
Du kan blive en superhelt, der redder liv!

Pausen
Introduktion til mindfulness. At være tilstede. 
Møde verden omkring dig. Møde dig selv. 
Gennemgang af de 7 grundprincipper. 
Mindfulness som redskab til håndtering af 
stressede situationer. 
Undervisningen deles op i teori og praksis, som er 
øvelser, som er lette at gå til.

Brætspil
Dette fag skal inspirere til, at brætspil bliver en 
større del af din hverdag, når du er sammen med 
venner og familie.
Du lærer en masse nye spil at kende, som udvider 
dit repertoire og som formår at åbne dine øjne for, 
hvor mange timers underholdning, der er gemt i 
dette spille univers. 

Vildmarksliv/Friluftsliv
Faget med naturoplevelser i fokus og hvor vi 
finder glæden ved at være i naturen. 

Overnatning i trætoppe, jagt til vands og til lands, 
bål-, tømmerflåde- og shelters bygning og lækker 
mad over bål er blandt aktiviteterne i dette fag.



Skitur i Alperne

Hvert år tager vi på ski og snowboard til Alperne med hele skolen. 
 
Ski- og snowboardlinjen er i forvejen på den givne destination, så hele skolen 
samles til en fælles skitur i Alperne.
 
Vores nyuddannede skiinstruktører fra skilinjen vil bl.a. varetage undervisningen, 
sammen med vores faste team af lærere og eksterne instruktører.
 
Ud over det fantastiske fællesskab, som turen lægger op til, kan du også forvente at 
rykke dit niveau på enten ski eller snowboard - også selvom du har prøvet det før. 
  
Kan du ikke få nok af sneklædte bjerge, ski og snowboard? 
Så overvej om ski- og snowboardinjen er noget for dig.

INTERESSEFAG

Vildmarksliv/Friluftsliv



Adventuretur 
til Island

Som afslutning på forårsopholdet, tager vi til Island. 

Det er en adventuretur, hvor du oplever den storslåede islandske natur. 
Aktiviteterne varierer fra år til år, men vi kommer med stor sandsynlighed til at:

- White Water rafte
- Se nogle af verdens flotteste vandfald
- Vandre over Eyjafjallajökull-gletsjeren
- Bade i varme kilder
- Overnatte i telt med fantastisk udsigt

Forventet rejsedestination 2022 (I 2021 er DGI Landsstævnet en mulighed).



Idrætstur til
Kreta

I midten af efterårsopholdet tager vi til det græske øhav, Kreta.
 
Vi har vores eget hyggelige hotel, som har en lækker pool og fællesområde. 
Hotellet ligger centralt placeret; havet, beachvolleybaner, klippelandskaber og 
bjergene giver perfekte forhold til trailrunning, MTB og racercykel.
 
På turen fordyber vi os i specialefagene, under fremmede himmelstrøg. 

Resten af ugen blander vi idræt, kultur og hygge. Vi vandrer i Samariakløften, 
snorkler og dykker, tager til vinsmagning og udforsker grotter. Der er naturligvis 
også tid til bare at slappe af og nyde hinandens selskab i de skønne omgivelser. 



Kultur- & naturoplevelser
Tanzania/Zanzibar

I januar rejser vi, som afslutning på efterårsopholdet til Afrika. 
Nærmere bestemt Tanzania og den afrikanske tropeø Zanzibar.
 
Turen bliver et møde med den farverige afrikanske kultur, den storslåede natur og 
det vilde dyreliv. 

I Tanzania skal vi blandt andet på bjerghike i fantastiske omgivelser og på safari, 
hvor du kan være heldig at spotte Afrikas ”Big 5”; løven, elefanten, bøflen, 
leoparden og næsehornet.

På Zanzibar er der rig mulighed for at nyde de hvide sandstrande og det azurblå 
hav. Du kan kitesurfe, dykke eller udfordre de lokale i en gang volley eller 
strandfodbold. 
Der er også mulighed for at snorkle med delfiner og prøve standup paddle surfing i 
mangrove-skovene.



På IHS starter vi et nyt ophold fire gange om året, i hhv. foråret og efteråret. 
Specifikke datoer ses ved tilmelding.
 
Begge ophold er delt op i to perioder; inden- og udendørs, så du kan vælge flere fag.

Forårshøjskolen varer typisk 24 - 25 uger med en obligatorisk skitur til alperne og 
mulighed for deltagelse i DGI Landsstævne i Svendborg 2021. 
Det er også på forårsopholdet der er skilinje eller revy.
 
Efterårshøjskolen varer 19 eller 21 uger med en obligatorisk rejse til Kreta og 
mulighed for rejse til Tanzania & Zanzibar (i januar). 

I den kolde periode har vi fokus på indendørsidrætter, som Fitness Instruktør, Alt i 
Vand, Volleyball, Håndbold, Klatring & MTB, Ketchersport m.fl.
I den varme periode er vi naturligvis meget udenfor og med vores fantastiske 
beliggenhed og faciliteter har vi fag som Beachvolley, Fodbold, Kitesurf, Windsurf, 
Adventure Racing og Sejlads m.fl. 

Fælles for begge perioder, er at vi har lige så mange dannende og perspektiverende
fag, hvor din personlige udvikling og sociale kompetencer er i centrum.

Fagene vælger du ved opholdsstart efter en kort præsentation  og der kan 
forekomme ændringer i fagudbuddet, da vi følger tidens trends. 

PRAKTISK



Fritiden på IHS bruger du sammen med de andre elever. 
Alle skolens faciliteter er til rådighed i fritiden, så hvis du trænger til en kajaktur i 
solnedgangen, en surfsession eller en beachvolleykamp, så er det bare med at gøre 
det.

Udover det, så bruger du fritiden på at chille med din roomie, se en film, spille spil 
med kontaktgruppen, hyggesnakke over en kop kaffe og ja... egentlig bruger du 
fritiden på at skabe betydningsfulde relationer og dine egne #ihsmoments. 

FÆLLESSKAB OG       FRITID PÅ IHS



FÆLLESSKAB OG       FRITID PÅ IHS



Idrætshøjskolen Sønderborg
Friheds Allé 42 · 6400 Sønderborg
Tlf (+45) 7442 1848 · info@ihs.dk

Du tilmelder dig på www.ihs.dk. Det koster fra kr. 1.575,- om ugen at gå på IHS. 
Dette beløb dækker over kost, logi og undervisning.
 
OBS: Rejser, linjer og kurser har en merpris, som du skal tillægge dine skolepenge, 
såfremt du ønsker at deltage i disse.

Ved spørgsmål, kan vi altid kontaktes på tlf. 7442 1848 eller mail info@ihs.dk.

Der tages forbehold for ændringer.

PRIS OG
TILMELDING

www.ihs.dk

Idrætshøjskolen  
Sønderborg

@ihsdk


