
LEV LIVET - FULDT UD

Skøjtelinjen

Dyrk kunstskøjteløb på  højt niveau! På VGIE kan  du kombinere din kærlighed til kunstskøjteløb med  et efterskoleår.



Kom ud på isen!

Skøjtelinjen på VGIE er for dig, der vil dyrke kunstskøjteløb 
på et højt niveau og udvikle dine evner på isen.

Undervisning i Kunstskøjteløb
På VGIE samarbejder vi med Vojens Skøjteklub (VSK). 
Det betyder, at du bliver trænet af VSKs professionelle  
trænere og skal være medlem af klubben i efterskoleåret. 
På skøjtelinjen træner du om morgenen sammen med  
dine linjekammerater. Om eftermiddagen og eventuelt i  
weekender træner du med VSK. Til holdtræning i  
skøjteklubben træner du på et hold, som passer til  
netop dit niveau.

Er du konkurrence- og mesterskabsløber, har du 4-8  
træningspas i klubben om ugen plus morgentræninger. 
Funskateløbere har 2-4 træningspas i klubben om ugen.

Hvor træner du?
Skøjtetræningen foregår i Vojens Skøjtehal (Frøs Arena).
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Program og musik
Det er vigtigt, at du selv medbringer dit eget program  
og tilhørende musik – du kan mod ekstra betaling få  
lavet et nyt program.

Konkurrencer
Du har mulighed for at deltage i konkurrencer, og vi hjælper 
dig med at tage fri fra skole. Du skal selv tilmelde dig kon-
kurrencerne under VSK og VGIE. Konkurrencegebyrerne  
er egenbetaling. VSKs trænere forsøger at være til stede 
ved så mange af konkurrencerne som muligt.

Kunstskøjteløb på en efterskole
På skøjtelinjen træner du din sport, og samtidig får du  
den fulde efterskoleoplevelse. Du bliver en del af et stort 
fællesskab - for eksempel når du deltager sammen med 
alle de andre elever i den obligatoriske gymnastik.

Læs mere på VGIE.dk og følg os på Facebook  
og Instagram.

Vidste du, at VGIE er den 
eneste efterskole i Danmark med 

en kunstskøjteløbslinje?

Kontingent til VSK og Dansk 

Skøjte Union er egenbetaling 

udover skolepengene.


