
 

Trænerteamet for IF Stjernens damer er på plads 

- Af Mikkel Wittorff Nielsen 

Fra den kommende sæson, vil de ledende skikkelser på trænerbænkene i IF Stjernens 

dameafdeling være forandrede. 

Særligt klubbens bedste damehold har haft en udfordrende og lærerig sæson, hvor man har spist 

kirsebær med klubber, strukturer og setups, der med længder har oversteget det, man selv har 

haft at gøre med.  

Her skal det dog nævnes, at damerne i weekenden tilkæmpede sig sæsonens første sejr, da man 

på fornem vis sejrede på hjemmebanen i Skt. Jørgens Hallen og altså stjal to yderst velfortjente 

point fra oprykningskandidaterne fra SønderjyskE.  

Den sejr til trods, er det dog unægtelig det mest sandsynlige scenarium, at IF Stjernen for enden 

af indeværende sæson må se en nedrykning i øjnene.  

Nedrykningen er imødeset og alle i og omkring holdet er indforståede med, hvad næste sæson i 

så fald byder på. 

Anderledes er det dog gået for IF Stjernens næstbedste damehold.  

De har således ageret regulær pointmagnet i Fynsserien, hvorfor de nu står med særdeles gode 

kort på hånden i den oprykningskamp, der pågår i deres række.  

Også her gælder det, at klubben, trænere og spillere kalkulerer med både oprykning og tilblivelse, 

hvorfor alle er indforstået med begge sandsynlige udfald. 

For begge hold gælder det tilmed, at den kommende sæson bliver meget spændende og 

udfordrende. Interessante opgaver er i vente og til de opgaver, er trænerne nu fundet. 

Damer 1 

For klubbens bedste damehold bliver cheftræneren for den kommende sæson, Jesper Østergaard 

Nielsen.  

Jesper er uddannet divisionstræner og har, trods sine blot 31 år, stor erfaring fra trænerjobs i 

blandt andet HC Odense, Fredericia HK og SH Svendborg.  

Foruden stor erfaring, har Jesper tilmed et veludviklet kendskab til truppen på forhånd. Han har 

således allerede i indeværende sæson været tilknyttet holdet på kort basis i en funktion som 

assistenttræner. 



Jespers højre hånd bliver et velkendt ansigt i klubben. Emil Drejer har således sagt ja til, for den 

kommende sæson at være assistenttræner for både damer 1 og damer 2 i IF Stjernen.  

Emil Drejer har i denne sæson været cheftræner for klubbens bedste herrehold, som han har 

drevet med succes. 

Damer 2 

For klubbens andet damehold, forbliver træneren den samme.  

Rasmus Højtved har med stor succes stået i spidsen for klubbens hold i fynsserien og vil, uanset 

om oprykningen til 3. division lykkes eller ej, stå i spidsen for holdet igen i næste sæson.  

Trods sine kun 28 år, har Rasmus et stort overblik og en ro, der kendetegner ham som træner. Han 

er vellidt blandt spillerne og et stort aktiv for klubben - således også via sin store rolle i 

sponsorudvalget. 

En tilfreds formand 

For klubbens mangeårige formand, Finn Hansen, er det en stor tilfredsstillelse, at der nu er sat 

endegyldigt navne på de trænere, der skal præge dameafdelingen i den kommende sæson. 

”Jesper, Rasmus og Emil er tre af de største trænertalenter på Fyn. De har alle et stort kendskab 

til klubben og kan bidrage stort til afdelingen.  

Tilmed supplerer de hinanden godt og kan, foruden at lære spillerne en masse, lære af hinanden.  

Jeg er overbevist om, at de har hvad der skal til for at videreudvikle det miljø, som sikrer at 

afdelingen også i den kommende sæson, vil være i fremdrift”. 

Finn Hansen understreger dog, at fokus fortsat er på at færdiggøre sæsonen på den helt rigtige 

måde. 

”Nu er trænernavnene for den kommende sæson på plads og så ligger vi det til side igen.  

For begge hold gælder det, at de har en nervepirrende og vigtig afslutning foran sig. Selvom 

forudsætningerne og opgaverne er forskellige, har de begge meget at opnå”. 

Tak til en klubmand 

Slutteligt ønsker formand, Finn Hansen, at rette en tak mod klubmanden, Ole Andersen, der i 

sidste halvdel af indeværende sæson har stået i spidsen for klubbens bedste damehold. 

”Ole trådte til, da vi havde brug for det. Efter gensidig aftale med Thomas Lyngsaa besluttede vi 

at stoppe samarbejdet i midten af sæsonen.  

I en sådan situation, hænger dygtige, dedikerede trænere ikke på træerne.  

Det gjorde Ole heller ikke, men han sad på tribunen og da vi henvendte os, sagde han ja til at 

træne holdet i resten af sæsonen.  

Det er en stor hjælp, som vi er meget, meget taknemlige for”. 

Begge damehold forventes at starte sæsonen 20/21 op i begyndelsen af maj. 

Faktaboks 



Navn: Jesper Østergaard Nielsen 

Alder: 31 år 

Tidl. Klubber: Risøhøj, GOG, Oure, SH Svendborg, DHG, Fredericia HK og HC Odense 

Beskæftigelse: Fysioterapeut hos Bene-FiT 

Rolle: Cheftræner 1. damehold 

Navn: Emil Drejer 

Alder: 31 år 

Tidl. Klubber: GOG, Otterup HK, Stoholm, Skive, HC Odense, SH Svendborg 

Beskæftigelse: Lærer for adfærdsvanskelige unge 

Rolle: Assistenttræner 1. & 2. damehold 

Navn: Rasmus Højtved 

Alder: 26 år 

Tidl. Klubber: Tårs-Ugilt IF 

Beskæftigelse Business Manager hos Carlsberg 

Rolle: Cheftræner for 2. damehold 

 


