
	  

Bredstrup	  Pjedsted	  Idrætsforening	  Skytteafdelings	  juniorskytter	  Niels	  H.	  Overgaard,	  Sune	  Bjerg	  og	  Camilla	  

Andersen	  ønsker	  at	  indstille	  Jesper	  Kring	  som	  årets	  træner	  i	  Fredericia	  Kommune	  2012.	  	  

JESPER	  KRING	  –	  EN	  TRÆNER,	  MAN	  IKKE	  VIL	  VÆRE	  FORUDEN	  
Jesper	  stoppede	  sommeren	  2011	  sin	  egen	  karriere	  som	  eliteskytte	  for	  i	  stedet	  at	  blive	  træner.	  Han	  har	  de	  

sidste	  tre	  år	  selv	  stået	  for	  træningen	  af	  både	  klubbens	  og	  Talentcenterets	  juniorskytter,	  der	  kommer	  

langvejs	  fra	  for	  at	  blive	  trænet	  af	  ham	  i	  BPI	  skydnings	  talentcenter.	  	  

Jesper	  en	  person	  som	  specialiserer	  sig	  i	  andre	  personer.	  Han	  elsker	  at	  hjælpe	  andre.	  Jesper	  er	  både	  vores	  

træner	  og	  vores	  ¨ven¨	  -‐	  sammen	  er	  vi	  et	  hold.	  Han	  er	  en	  person	  vi	  alle	  ved,	  hvor	  vi	  har.	  Han	  elsker	  sit	  

arbejde	  som	  træner	  –	  og	  udfører	  rollen	  perfekt.	  Han	  presser	  en	  til	  det	  punkt,	  man	  gerne	  selv	  vil	  yde	  og	  

minder	  en	  om	  at,	  det	  ikke	  er	  slut	  før	  sidste	  skud.	  

	  Til	  klubbens	  egne	  unge	  talenter	  har	  Jesper	  været	  med	  til	  at	  hæve	  vores	  niveau,	  hvilket	  har	  

givet	  os	  internationale	  succeser	  og	  danske	  mesterskabsmedaljer.	  Herudover	  fik	  han	  sidste	  år	  

rollen	  som	  U/21	  landsholdstræner,	  under	  Dansk	  Skytte	  Union.	  Det	  lykkedes	  Jesper	  at	  få	  3	  af	  

sine	  og	  klubbens	  egne	  skytter	  udtaget	  til	  Landsholdet.	  	  

	  En	  person	  som	  Jesper	  bør	  vi	  have	  flere	  af.	  Han	  gør	  alt	  for	  os,	  og	  vil	  os	  alle	  det	  bedste.	  Han	  

hjælper	  os	  både	  på	  skydebanen	  som	  talenttræner,	  men	  også	  fysisk	  og	  psykisk	  –	  så	  vi	  sammen	  

kan	  skabe	  noget	  unikt.	  Han	  coacher	  én,	  så	  man	  selv	  ved	  hvad	  man	  skal	  gøre,	  i	  stedet	  for	  blot	  at	  sige	  hvad	  

man	  skal	  gøre.	  Han	  er	  også	  altid	  med	  på	  en	  lytter,	  hvis	  man	  har	  brug	  for	  at	  få	  noget	  last	  af	  skuldrene.	  

	  Han	  har	  fået	  os	  alle	  til	  at	  se	  fremad,	  selvom	  det	  nogle	  gange	  er	  svært	  med	  alt	  presset,	  fra	  den	  virkelige	  

verden,	  er	  Jesper	  altid	  i	  stand	  til	  at	  tale	  os	  til	  fornuft.	  Jesper	  er	  af	  stor	  værdi	  for	  klubben,	  da	  han	  både	  har	  

kundskaber	  til	  at	  træne	  de	  skytter,	  der	  er	  på	  U/21-‐landsholdet,	  men	  også	  nyere	  skytter,	  der	  først	  nu	  er	  ved	  

at	  få	  en	  smag	  på	  livet	  som	  talent,	  og	  hvad	  dette	  indebærer	  

Vi	  er	  så	  taknemlig	  for	  alt	  den	  tid	  Jesper	  bruger	  på	  os.	  Fordi	  Jesper	  er	  tidligere	  elitesportsskytte	  under	  Dansk	  

Skytte	  union	  og	  Team	  Danmark	  –	  Derfor	  kan	  han	  altid	  sætte	  sig	  i	  vores	  position.	  

	  Han	  er	  elsket,	  anerkendt	  og	  en	  rigtig	  god	  ven	  for	  os	  alle.	  Vi	  er	  stolte	  af	  at	  kalde	  ham	  for	  ¨VORES	  TRÆNER¨.	  	  

	  Han	  fortjener	  Årets	  træner	  pris	  2012.	  	  

Mange	  sportshilsner	  fra	  Sune,	  Niels	  &	  Camilla	   	  


