Udtalelse på Anne Andersen, cpr-nr. xxxxxx-xxxx, medlem af xx-klub
Anne Andersen er medlem af xx-klub og har været det siden xx.xx.xxxx og hun har dyrket xxidrætsgren i 7 år på nuværende tidspunkt.
Anne er startet på klubbens begynderhold og har i de første to år trænet 2 gange ugentligt. Herefter har
Anne været med på klubbens talenthold, hvor træningsmængden er øget fra først 3 træninger til på
nuværende tidspunkt at 4 – 6 ugentlig træningspas af cirka 2 timers varighed.
Anne er x,xx meter høj og hendes naturlige fysik ligger rigtig godt til idrætsgren xx.
Anne styrkesider er hendes allerede på nuværende tidspunkt gode teknik, men først og fremmest
træningsvillighed og evne til at modtage og bruge trænernes anvisninger. Hun er således ydmyg i
forhold til sit talent og arbejder hele tiden på at udfordre sig selv og blive bedre – og lærer af de
nederlag, som hun blandt andet oplever ved deltagelse i de internationale turneringer.
Anne skal for at udvikle sig yderligere arbejde bevidst med sin grundlæggende fysik, da det på lang sigt
vil være afgørende for, at hun vil kunne slå i gennem på seniorniveau og blive seniorlandsholdsudøver.
På det fysiske område handler det om styrkelse af mave/ryg og generel smidighed, hvor hun i sin
idrætsgren vil kunne profitere af en forbedring.
Anne har ikke døjet med skader ud over et par almindelige forstuvninger i forbindelse med træning og
kamp.
Anne deltager i såvel nationale som internationale turneringer og ligger i top 3 nationalt og lige under
den absolutte top international i sin årgang.
Vi kender Anne som en ”god pige”, der møder glad op til træning.
Det er i vores daglige arbejde vores opfattelse, at Anne har god opbakning til at prioritere sin idræt fra
sin familie, der på en god og konstruktiv måde støtter Anne.
Anne indgår på nuværende tidspunkt i forbundets kraftcenterarbejde i talentcenter xx og vil iflg.
Landstræner Peter Petersen også fremadrettet være aktuel til forbundets talentarbejde frem mod
seniorlandsholdene.
Hvis der er behov for en uddybelse af beskrivelsen af Anne, kan jeg kontaktes.
Med venlig hilsen
Kirsten Klint
Formand - Klub XX

