
    

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk  

Hjemmeside:  

hemingwayclub.dk/hcgreve-mandag 

Indbetaling / ture, arrangementer: 

Vi mødes hver mandag !  

kl. 9:30 – 11:30 (Ofte) i Borgerhuset Greve. 

HCmandag møde den 7/10-2019 

Jan Poulsen fortalte i dag om den verden, en fodboldtræner 

lever i og hvordan det hele startede. 

Jan er født og opvokset i Store Heddinge, hvor han også 

startede med at spille fodbold som 10 årig. Ud over at spille 

fodbold, var Jan også nødt til at passe sin skole. Måske ikke 

helt på det niveau som hans far havde håbet på; men det 

lykkedes dog at få en tilfredsstillende Realeksamen, og senere 

en studentereksamen. Inden starten på gymnasiet, skulle han 

dog først en tur til USA som udvekslingsstudent. USA var 

noget helt andet end Danmark, det meste var anderledes, ja 

selv bolden havde en anden facon og reglerne var uforståelige i 

starten. Efter 12 måneder gik det atter tilbage til Danmark.  

Meningen var, at Jan skulle læse økonomi; men efter en kort 

periode, var det idrætten der vandt og Jan startede på 

universitetet med Idræt som hovedfag. Dette gav en god 

ballast, som senere blev udnyttet i alle de trænerjobs Jan har 

haft. Det vi nok alle mest husker, er da Jan arbejder som 

hjælpetræner på landsholdet i 1992 og hvor holdet vinder guld 

efter en dramatisk start. Jan fortalte videre om nogle af de 

trænerjobs han har haft i forskellige egne af verden fra Østen 

til Afrika, ligesom han fortalte om de geografiske 

forskelligheder der er knyttet til jobbet.  

Det var et par spændende timer, hvor vi blev ført vidt omkring 

i en verden som for de fleste er helt ukendt.   

På vores næste møde den 21 

oktober kommer Jørgen 

Ærenlund og fortæller en sejlads 

fra New Orleans til Danmark  

Vi holder efterårsferie i uge 42, 

mandag den 14 oktober.    

Næste møde: mandag den 21 okt. I 

Greve Borgerhus 

HC2 møde den 7/10-2019 

I dag var der mødt 6 nye 

medlemmer, hvor de hver især 

gav en kort introduktion.  

I alt er der nu 52 medlemmer 

tilmeldt og 38 mødte op 

 

Jan Poulsen, fodboldens verden 
Det det handler om 
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