
NORDIC SPORT 
SCHOLARSHIP ASSOCIATION 
- NSSA din sikre vej til USA



EsbenWolf
‘Mens Soccer Team’
Providence College’

‘Kan varmt anbefale at kontakte NSSA, hvis man overvejer et 
fodboldeventyr i USA’

”Gustav og Marcus fra NSSA hjalp mig med at åbne døren til college fodbold i USA. 

De har et stort netværk af skoler, var rigtig gode sparringpartnere igennem hele 

processen. De gjorde det meget nemmere for mig at vælge det rigtige match”

Player



HVORFOR 
OS?

20 drenge er sendt afsted: 20 drenge udlever allerede 
drømmen på 20 forskellige universiteter 

Personlig vejledning: Vi vægter kunderelationer rigtig 
højt for bedre at kunne forstå jeres forventninger og 
ideer til et ophold på college, således at I får den 
bedst mulige oplevelse

Stort netværk: Vi har selv besøgt skolerne, mødt 
trænerne og kender faciliteterne

Vi har selv prøvet det: Vi har selv siddet hvor I sidder nu 
og vi har selv taget springet. Vi kender til hele 
processen samt de tilhørende oplevelser, der venter jer 
forude



Kontakt med dig

Første møde

Vi kontakter colleges

Nyt møde, dit college

Vi etablerer den første kontakt med dig og 
udveksler personlige oplysninger, så vi let 
kan få fat på hinanden 

Det første møde arrangeres med dine 
forældre, så vi kan høre nærmere og 
forventningsafstemme således, at vi kan 
finde det helt rigtige college til dig

Efter første møde begynder vi kontakt til 
trænerne på alle de colleges, som vi tror 
møder dine forventninger bedst muligt.

De sidste detaljer bliver udarbejdet, når du 
med din familie har truffet en endelig 
beslutning om, hvor du skal hen

Processen

De sidste detaljer
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Vi aftaler et nyt møde, når vi har hørt 
tilbage fra forskellige colleges med 
muligheder om scholarships. Herudfra kan 
vi sammen tage en beslutning



HVAD KAN I 
FORVENTE?

3.  Professionelt miljø
• Oplev et fodboldmiljø på ”helt øverste hylde” med 

faciliteter svarende til Super-ligaen

• Du får tøj, støvler, flybilletter og adgang til fysioterapeuter, 

massører og meget andet
1. Sammenhold

• Sammenholdet med holdkammeraterne 

og trænerene bliver helt specielt, når man 

træner 3 timer om dagen

• Venskaberne, som du får, bliver så stærke 

fordi man tilbringer så meget tid sammen

• Du får venner for livet fra hele verden

4.  Mulighed for Major League Soccer (MLS)
• MLS rekrutterer spillere fra college-ligaerne og det 

betyder, at med tilfredsstillende resultater og 

indsats kan dette blive en mulighed

2.  Uddannelse
• Oplev et helt anderledes skolesystem, hvor du 

kan vælge alt fra et enkelt semester (4 måneder) 

til en hel bachelor (4 år)

5.  Udvikling
• Sproglige færdigheder

• Fodboldudvikling

• Udvidet kulturel forståelse


