Nye trænere til Stenhus Fodbold College
Stenhus Fodbold College glæder sig over nu at kunne offentliggøre fremtidens trænerteam. Danijel Djekic og
Klaes Egel Rasmussen tiltræder som collegetrænere efter Aske Lundgaard. Begge er i forvejen engageret i
Talentafdelingen i HB&I, som henholdsvis U19 Træner og Talent- og Sportschef.
Med tilgangen af Danijel og Klaes skaber vi en naturlig sammenhæng i arbejdet med de dygtigste spillere i
regionen, på tværs af Stenhus Gymnasium og HB&I. Begge har solidt kendskab til Talentudviklingen i området
efter flere år i HB&I. I tillæg til det har både Danijel og Klaes erfaring fra gode talentudviklingsmiljøer i
Brøndby IF og FK Haugesund i Norge.
De to nye trænere skal styrke den individuelle fodboldudvikling, mens Niklas Junge bliver ansvarlig for den
fysiske træning.
Leder af Stenhus Sports College Maja Liep fortæller om det nye trænersetup: ”Vi glæder os over at have fået
to meget kompetente ungdomstrænere i Klaes og Danijel, som vi ser frem til at lave et stærkt sportsligt
produkt sammen med. Der er ingen tvivl om, at det vil skabe kvalitet og sammenhæng at de sportsligt
ansvarlige i klubben nu også skal varetage den mere individuelt målrettede træning på college. Samtidigt ser
jeg det som en stor gevinst, at de bliver en del af skolemiljøet og derigennem opnår større forståelse for
spillernes skolehverdag”.
Klaes er enig i det han udtaler: ”Som Talent- og Sportschef er jeg hele tiden på jagt efter at optimere vores
samlede fodboldtilbud til spillerne i regionen. Sammenhængen for spilleren mellem klub og skole er
afgørende for om vi kan udvikle spillerne til et højere niveau. På samme måde skal vores samlede
fodboldprojekt give stor grad af mening for både spillere og trænere. For mig giver det stor mening at Danijel
og jeg nu får det fulde overblik og ansvar for arbejdet med områdets ældste fodboldtalenter”.
Klaes og Danijel skal varetage 2 ud af 3 ugentlige træningspas på college. Det sidste er et fysisk træningspas,
hvor spillerne arbejder med individuelt superviseret fysisk træning.
Danijel ser frem til at komme i gang med arbejdet på sports college og fortæller således: ”Først og fremmest
er jeg utrolig glad for at få muligheden for at blive en del af dette spændende fodboldtilbud. Klaes snakker
om optimering og med denne konstellation af team (Niklas, Klaes og jeg), er jeg sikker på vi sammen kan
bidrage til spillerens udvikling og levere nogle gode træningspas. Træningen vil som udgangspunkt adskille
sig fra den almindelige klubtræning ved at være mere specifik og målrettet på individuelt niveau. Jeg glæder
mig til at udvikle spillerne på og udenfor banen. Der er tale om et fantastisk tilbud til dem, der ønsker at
dygtiggøre sig ved at træne mere og mere kvalificeret”.

