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”Lene” 28 år, bor i Odense
Lene spiller på klubbens 3. division dameseniorhold. Hun er også frivillig leder i klubben.
Hun har ingen trænererfaring, men hun har et relevant studie, ”Idræt og sundhed”, med sig.
Lene kan godt lide at spille og være leder, men har et ønske om på sigt at prøve kræfter med trænergerningen,
så hun har et ønske om at komme ind i et miljø, der kan kombineres med at være spiller og leder i klubben.

”Anette” 35 år, bor i København
Anette spillede selv, da hun var yngre, og hun er træneruddannet og har mange års trænererfaring på ungdomseliteniveau.
Lige nu vægter hun sit job og sin familie med to små børn højt.
Hun har ikke længere mulighed for at være i hallen 3-4 gange
om ugen, som i tiden før hun havde små børn.
Anette har et ønske om at blive i klubben i en ny rolle, som
kan kombineres med hendes familieliv og job.

”Dan” 49 år, bor i Sakskøbing
Dan har været forældretræner igennem flere år. Han
har været træner for sin søns årgang fra U-10 til
U-14. Sønnens årgang skal i næste sæson have en
ny træner.
Dan ønsker ikke at tage et nyt hold – i hvert fald
ikke i den kommende sæson. Han er oprindeligt
fodboldtræner, men kom ind i klubben, da hans søn
valgte at spille håndbold.
Klubben vil gerne beholde Dan i en ny rolle, som
giver mening både for Dan og klubben.

”Nicolai” 42 år, bor i Vejle
Nicolai har været en dygtig spiller, og han har
spillet på klubbens 1. hold i mange år. Han er
en rigtig klubmand og har været det gennem
hele sit håndboldliv. Han har et job som daglig
leder i en salgsafdeling, hvor han bruger
coaching og feedback i dagligdagen. Han er
meget vellidt i klubben, og de unge spillere ser
op til ham.
Nicolai vil gerne anvende sine kompetencer i
en anden sammenhæng end sit job, og hans
store klubhjerte inspirerer ham til frivilligt
arbejde. Klubben vil gerne anerkende ham for
hans mange år som aktiv i klubben.

LÆS MERE

”Carsten” 67 år, bor i Lemvig
Carsten har været holdleder for
klubbens herresenior i mange år.
Hans børn er flyttet fra byen, og
han bruger meget af sin tid som
frivillig hjælper i klubben. Han
er gået på efterløn efter et langt
og hårdt liv på arbejdsmarkedet.
Han er klubbens mand, som alle
kender, og han hilser og taler med
alle i hallen.
Carsten ønsker ikke at være
træner, men han vil meget gerne
bidrage til klubben. Efter eget
udsagn er han jo alligevel i hallen
hele tiden…

”Peter” 26 år, bor i Ålborg
Peter har selv spillet håndbold
på et rimeligt højt niveau. Han
er træneruddannet og har lidt
trænererfaring. Lige nu bruger
han meget tid på sit studie,
hvor han læser samfundsvidenskab på kandidatuddannelsen.
Peter har et ønske om at blive
i klubmiljøet i en ny rolle, som
kan kombineres med hans
nuværende hverdag.

”Rasmus” 38 år,
bor i Hillerød
Rasmus har været træner i
rigtig mange år, og han har trænet i flere forskellige klubber
igennem livet.
Han har taget sin træneruddannelse i sine unge dage, og
han er kørt lidt træt i ”rutinen”
og ønsker at holde pause eller
stoppe som træner.
Klubben har mulighed for at
give Rasmus en ny rolle og
en ny udfordring, og klubben
ønsker at bibeholde hans store
ressource.

”Louise” 22 år, bor i Rødding
Louise er opvokset i byen og har altid spillet i klubben. Hun er tidligere børneog ungdomstræner, men har ikke været træner i denne sæson. Hun spiller ikke
selv, da hun blev skadet i sin skulder som U-14-spiller.
Hun er netop færdiguddannet butiksassistent og er fastansat i samme butik.
Hun og kæresten har lige købt hus i byen.
Louise har et ønske om at være mentor i ungdomsafdelingen.

