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2x Kollegiemuligheder
for sportsudøvere i Aarhus
ESAA-kollegiet: www.esaa.dk/kollegiet
Aarhus Sportskollegium: www.aasko.dk

ESAA
Kollegiet
Stadion Allé 74
8000 Aarhus C
www.esaa.dk/kollegiet

Kollegiet ligger ved Aarhus Stadion og
indeholder 28 enkeltværelser. Kollegiet er
nabo til nogle af landets bedste idrætsfaciliteter og ligger tæt på både uddannelser
og byens centrum. ESAA Kollegiet ligger
i samme bygning som Team Danmarks
styrketræningscenter, og træningsmulighederne er derfor optimale for atleterne.
Derudover ligger kollegiet i naturskønne
omgivelser med Marselisborgskovene,
Mindeparken og stranden inden for kort
afstand.

Seng
200 x 80 cm

Skab

Bruseniche
Skrivebord

Stol

WC

Spejl

”At bo på kollegiet giver ideelle
muligheder for at kombinere
sport og uddannelse”
Mette Graversgaard, Atletikudøver
bor på ESAA kollegiet.

TV

Værelserne er ca. 18 m2 og
fuldt møblerede. De er placeret
på første og anden sal – med
14 enkeltmandsværelser på
hver etage.

Skab

ESAA, lokal elite og Team Danmark
støttede udøvere prioriteres.

AASKO
Kollegiet
Dalgas Avenue 8
8000 Aarhus C
www.aasko.dk

AASKO ligger på Frederiksbjerg, hvor
der er en skøn atmosfære med caféer,
butikker og grønttorvet på Ingerslevs
Plads. Sportskollegiet ligger tæt på både
uddannelser og bycentrum, og med kun
2,5 km til centrum af Aarhus, har du det
hele inden for kort gåafstand. Trænings
faciliteter er også indenfor kort afstand,
og AASKO Kollegiets beliggenhed er
derfor helt ideel. AASKO Kollegiet har
115 værelser samt 2 lejligheder fordelt
på 4 etager.
ESAA, lokal elite og Team Danmark
støttede udøvere prioriteres.

”Den perfekte beliggenhed sikrer
minimal spildtid på transport til og
fra træning og skole”
Andreas Hougaard Boesen, Orienteringsløber
bor på AASKO kollegiet

Team Danmark støtter talenterne i
Aarhus, og Team Danmark-godkendte
udøvere har særlige muligheder i forhold
til uddannelse og eliteidræt.
www.teamdanmark.dk

AU Elitesport hjælper atleter med at
kombinere en videregående uddannelse
med elitesport i Aarhus.
www.elitesport.au.dk
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ESAA er en del af Aarhus Kommune,
og det overordnede mål for ESAA
er, at etablere de optimale rammer
for talentudviklingen i Aarhus. ESAA
har fokus på udviklingen af ”det hele
menneske”, ligeværd mellem uddannelse
og sport samt ansvarlig træning.
www.esaa.dk

