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H T X P R E S S

HTX: Broen til fremtidsdrømmene
Håndbold, volleyball, cykelbold og orienteringsbold! kunne en reklame for et velkendt spilleselskab lyde, men med enkle modifikationer dækker ordene over de sportsgrene, der fylder
det meste af fritiden for fire elever i science-klassen på 2. årgang.
Når skoledagen er slut og
pc’en er lukket ned, så vender
de fleste studerende hjem til
en hverdag fyldt med arbejde,
venner og fritidsinteresser,
men sådan er det ikke for alle!
For Mia, Louise, Mikkel og
Søren er virkeligheden en
anden: De skal træne.
De to piger har kastet deres kærlighed
på boldspillet. Mia spiller håndbold i Fredericia HK, hvor hendes talent gør sig gældende i 1. division for U18-hold, mens Louise stort set hver dag tager turen til
Odense for at give den gas til træning eller
i kamp for volleyballklubben Fortuna Odense:
- Det kræver rigtig meget af én at
skulle nå det hele, og til tider er det rigtig
svært. Heldigvis har jeg nogle lærere, der
forsøger at give mig nogle strategier til,
hvordan jeg planlægger og prioriterer min
lektielæsning, fortæller Louise
- Ja, planlægning, planlægning og atter
planlægning kommer det samstemmende
fra Mia, der tidligere har gjort sig nogle
overvejelser om, hun skulle tage springet
fuldt ud og komme på Team Danmark ordningen for gymnasieelever:
- Men det ville kræve meget mere træning og også tidligt om morgenen. Og det
er lidt upraktisk, når man bor i Middelfart,
spiller håndbold i Fredericia og går i skole
lige midt imellem.
Det kan Louise nikke forstående til, da
hendes træner gerne havde set hende begynde på et sportscollege. Men skridtet
med at flytte hjemmefra, var hun ikke parat til at tage for sportens skyld.
Team Danmark drengene
Et skridt i den retning har Mikkel og Søren dog taget, da de begge er Team Danmark elever. Det betyder, at de reelt har et
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år mere til at gennemføre deres uddannelse, men for Mikkel er det ikke aktuelt:
- Jeg tager som udgangspunkt min uddannelse på normeret tid. Det er muligt,
fordi mine løb primært ligger i sommerhalvåret, fortæller Mikkel, der som en del
af juniorlandsholdet for orienteringsløbere
både løber i ind- og udland. Og selvom det
tager tid, så er det ikke mere belastende
end, at hverdagen med en stor portion
selvdisciplin og arbejdsindsats fint hænger
sammen.
Anderledes forholder det sig for Søren,
der som cykelrytter på juniorlandsholdet

kører etapeløb rundt omkring i hele Europa:
- Det tager tid at køre de her etapeløb,
og jeg er ofte væk i flere uger ad gangen.
Så for mig er det ikke så meget træningen,
der tager tid, men derimod løbene, forklarer Søren, der tager sin studentereksamen
på fire år.
Aldrig i tvivl om HTX
Der er ingen tvivl om, at de alle har talentet til at komme langt, men de er heller
ikke selv i tvivl om vigtigheden i at få en
god uddannelse. Og at det lige skulle være
HTX var ingen
tilfældighed for
nogen af dem:
Jeg
var
bare overbevist
om, at HTX ikke
ville være kedeligt, husker Søren tilbage og
fortæller videre,
at han her får
lov til at bruge
hænderne
og
samtidig
lære
en masse.
På samme
måde har Mikkel det, og han
lægger vægt på,
at det tiltalende
ved
HTX
er
kombinationen
af den normale
undervisning og
ud dannelsens
mange
praktiske forsøg og
projekter.

For pigerne var valget mere enkelt:
- Vi er bare vilde med matematik! Og
det studerer man selvfølgelig på et naturvidenskabeligt gymnasium, lyder det klukkende fra Mia og Louise, der på et brobygningsbesøg blev overbeviste om, at
arbejdsmetoderne på HTX var lige dem.
Den næste broforbindelse
Alt i mens broen mellem folkeskolen og
HTX var skabt af simpel interesse, så er
det mere utydeligt, hvor den næste broforbindelse skal ende for de fire science-elever. Sportsligt er ambitionerne størst hos
Søren, der ikke umiddelbart skal læse videre efter HTX:
- Jeg går helt sikkert efter at blive professionel på et ProTour hold. Og det må
gerne være sket, når jeg runder de 23 år,
lyder det selvsikkert fra Søren, hvis udsagn
bliver fulgt op af en ligeså ambitiøs men
realistisk Mikkel:
- Selvfølgelig ville jeg gerne, men det er
ikke muligt i Danmark og tæt på umuligt i
udlandet. Men jeg kan også fint leve med
at komme på herrelandsholdet for orienteringsløbere og så læse til ingeniør ved siden af.
- Ja, byder muligheden sig, ville det
klart være fedt at kunne leve af håndbold,
siger Mia, der dog lige nu mest tænker på
en fremtid som matematikstuderende på
universitetet. Og for Louise kan det hele
ende med en luftbroforbindelse:
- Vil jeg fortsat udvikle mig som volleyballspiller, så er jeg blevet anbefalet at
søge et stipendiat på et amerikansk universitet og spille nogle år der. Og selvom jeg
ikke kan leve af det, så kan jeg i givet fald
få betalt noget af min uddannelse til arkitekt.

