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Sports College Mors lurer
på ny udvidelse
Åbent Hus i dag kan skabe behov for mere plads
Lars Svane Nielsen, her i
en tidligere fremvisning af
Sports College Mors, håber
på ny fremgang. Arkivfoto:
Bo Lehm

En udvidelse af lokalerne på H.C. Ørsteds Vej
kan ske på kort tid
AF DAVID HØJMARK
dh@mf.dk

Sports College Mors kan
stå foran en ny udvidelse.
I dag er der åbent hus på
det kombinerede studieog idrætstilbud, og hvis
det bliver en succes, kan
de nuværende 17 pladser
vise sig ikke at række efter sommerferien.
I øjeblikket er Sports
College Mors fyldt næsten helt op. 15 elever er
tilknyttet, så en fremgang
på ganske få elever kræver overvejelser om mere
plads.
Men det kan også sagtens lade sig gøre, meddeler Lars Svane Nielsen,
daglig leder af Sports College Mors.
- Hvis det efter weekenden eller om en måned
viser sig, at vi kan blive 20
eller 21, har vi mulighed
for at udvide, siger han
og melder om kontakt til
ejeren af den nabobygning, der tidligere husede
DGI Nordvest.
Den bygning vil være
ideel som udvidelse for
det lokale college. Den
vil give college mulighed

for endnu flere faciliteter
i form af køkken og fællesrum, og rent praktisk
vil ombygningen endda
kunne foregå forholdsvist hurtigt.

Overvejelserne om at udvide er dog iblandet en
god portion forbehold.
- Det er ønsketænkning,
og man skal også lige
tænke sig om. Hvis man
skal leje, skal man måske binde sig for to-tre år.
Og hvis det kun er et år,
at man har 22-23 elever,

og næste år er nede på
12, har man jo en kæmpe udfordring. Så det er
klart, at vi skal tænke os
om, men kommunen er
selvfølgelig også interesseret i, at vi får 22 tilflyttere til øen, siger Lars
Svane Nielsen.

Han er i dag vært for et
åbent hus-arrangement,
som han forventer sig
mere af end sidste år.
- Dengang var der ikke så mange som håbet,
men jeg tror på lidt flere i

år, for vi har været ude og
lave reklame på samtlige
efterskoler i området, siger han og lover de fremmødte gode muligheder
for at se, hvad det vil sige
at gå på college.
Dagen begynder ude på
de enkelte skoler, hvor
der bliver rundvisning og
orientering om skolegangen. Herefter går turen
til de forskellige idrætslinjer, og både gymnaster, håndboldspillere og
fodboldspillere får mulighed for at træne med
nuværende elever, så de
på egen krop kan få en
oplevelse af tilbuddet.
- Og så slutter det på
college, hvor der er kaffe
og kage og en rundvisning - og hvor jeg har et
oplæg om, hvad sportscollege er, og om hvordan vi tager hånd om
eleverne, udvikler dem
og sørger for, at de passer
deres skole og træning,
siger Lars Svane Nielsen.
Dagens åbent hus begynder klokken 13 og slutter
klokker 17.

