Omkring Collegesport og Sport Scholarships i USA
Hvis du ønsker at konkurrere inden for collegesport i USA, er der nogle få vigtige ting, du skal tage med i
dine overvejelser og din planlægning.
Vær opmærksom på, at reglerne kan variere fra organisation til organisation, samt at regler hurtigt kan
blive ændret. Derfor skal det nedenstående blot ses som en vejledning.
Ønsker du mere information kan du evt. kontakte KILROY Education.


Tid er vigtig!
Jo før du begynder din proces, jo større chancer vil du have for at finde det universitet og det
sportsstipendium, som passer til dig. Trænerne har et begrænset antal stipendier til rådighed hvert
år, og de skriver kontrakt med dygtige spillere, når de finder dem. Hvis du begynder din proces
sent, vil du altså have færre muligheder at vælge imellem. Hos KILROY education anbefaler vi, at du
begynder mindst et år i forvejen. Dog kan det indenfor nogle sportsgrene være bedst at begynde
endnu tidligere.



Din alder har betydning!
I de fleste divisioner er der regler omkring alder. Det bedste er derfor at begynde direkte efter
studentereksamen eller lignende studie. Der skal helst ikke gå mere end et år efter afsluttet
eksamen, før du begynder på college. Grunden til dette er, at reglerne vil gøre det sværere for dig
at konkurrere, og samtidig vil det gøre dine chancer for at modtage et sportsstipendium mindre.



Tag prøverne i god tid!
Som en potentiel studerende på et sportsstipendium er det et krav, at du tager nogle forskellige
prøver. En SAT og en ACT test gør dig klar til konkurrere i de fleste divisioner, og det er derfor
nødvendigt for dig at tage mindst en af dem. Mange studerende oplever, at prøverne er svære og
bliver derfor nødt til at tage dem flere gange for at opnå det påkrævede resultat. Det er derfor
bedst, hvis du sørger for at tage prøverne tidligt i ansøgningsforløbet. Derudover skal du som
potentiel international studerende tage en engelsktest. Her anbefaler vi den internationalt
anerkendte TOEFL-test. Jo før du tager denne test, jo bedre.



Du må ikke være professionel!
Inden for collegesport er der utallige regler omkring det at spille som amatør. Hvis du håber på at få
et sportsstipendium, skal du derfor ikke underskrive en professionel kontrakt, mens du bor i
Danmark eller USA. En sådan kontrakt vil gøre det umuligt for dig at deltage i collegesport. At
konkurrere med professionelle i kampe kan også gøre dine chancer for at deltage aktivt i
collegesport tvivlsomme.



Tag de rigtige fag i gymnasiet!
For at kunne være aktiv indenfor collegesport, skal du have haft de rigtige grundkurser i din
tidligere uddannelse. Hvis du har et Bevis for Studentereksamen eller Bevis for Højere
Forberedelseseksamen/HF, er det fint. Hvis ikke skal de fag du har haft gennemgås fag for fag fx af
en sportsvejleder hos KILROY education.



Markedsfør dig selv!
Det er nødvendigt, at du er i stand til at markedsføre dig selv på den rigtige måde overfor trænerne
på de forskellige colleges. Indenfor de fleste sportsgrene skal du bruge en god video, som kan
præsentere dig og dine evner bedst muligt. Træneren vil investere en masse penge i dig og har
derfor brug for at vide, hvem du er.



Skolen er vigtig!
Du skal ikke begynde på college hvis du ikke er interesseret i at studere. Skolen og undervisningen
er en vigtig del af dit liv på college, og en afsluttet uddannelse vil være vigtig i din videre karriere.
Det er derfor vigtigt, at du ønsker at få en uddannelse samtidig med, at du dyrker din sport.

