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Kim Jensen er begyndt at lytte efter 
vejrudsigten, så han ved, om vin-
dene og vandene inviterer til wind-

surfing. Gør de det, er han på vej ud i 
elementerne, hvis han da har et bræt, 
der ikke blev smadret forrige gang, vo-
verne var vilde.

Det er, siger han, ved at splitte ham ad, 
hvis vejret er perfekt, og han har noget 
at passe på sine job. Og det, selv om han 
stortrives med at være assistenttræner 
for kvindelandsholdet i håndbold og at 
være lærer på Aalborg Sportshøjskole. 
Det er ikke i hans tanker at pjække. Han 
vil bare gerne ud, den 50-årige, på surf-
bræt, i kajak eller kano, på cykel eller 
snowboard, i gummibåd ned ad en flod 
eller i løbesko i skoven. Bare ud.

- Det giver en følelse af frihed, siger 
Kim Jensen, der også husker følel-
sen fra årene, han var jord- og 
betonarbejder og senere klo-
akmester.

- Der sad ikke en i et glasbur 
og holdt øje, siger han, der efter 
sommer stopper 15 års karriere som 
landsholdstræner for at blive leder af 
sportshøjskolens uddannelse af outdoor 
leaders, og som har sat sit hus i Vejgaard 
til salg for at bygge nyt ved Nibe Bred-
ning, så han kan reagere endnu hurtige-
re på vejrudsigten.

Kim Jensen smiler af sin trang til at 
komme ud. Han er praktisk talt vokset 
op i en idrætshal med en håndbold i 
hånden og husker, at han som dreng 
havde lidt ondt af de fodboldspillende 
kammerater, der måtte ud i al slags vejr.  
Selv blev han så god til den indendørs 
sport, at han kunne have levet af det. Så 
god, at han ville have spillet langt flere 
end 84 landskampe for Danmark, hvis 
han ikke havde sagt fra, fordi der 
var noget andet, der 
trak i ham.

Kim Jensen er ikke et menneske, der 
sætter sig mål, men han tør godt drøm-
me og er ret god til at få dem opfyldt.

- Jeg har været vanvittigt heldig, kon-
staterer Kim Jensen, der nyder sit arbej-
de med at få unge til at nå det, de drøm-
mer om. Både ambitiøse håndboldspil-
lere og eleverne på sportshøjskolen. 
Nogle skal lære at fokusere, andre at se 
de bredere perspektiver, og alle skal 
kunne fungere i et fællesskab.

På sportshøjskolen kommer omkring 
halvdelen af eleverne for at forkæle sig 
med et år, hvor de gør noget, de er gode 
til. Den anden halvdel kommer meget 
målrettede efter en bestemt trænerud-
dannelse eller for at forberede sig på at 
komme på politiskolen - og kan have 
svært ved at se 
nogen 

mening i at deltage i et kreativt fag.
- Dem kan det være svært at nå ind 

gennem skallen på, men når der går hul, 
og de synes, at det er skægt for eksempel 
at spille musik, så sker der noget, men 
man skal ville bøvlet - og at få dem til 
at fungere i et fællesskab. Det er én af 
de virkelig vigtige ting, vi arbejder 
med, siger Kim Jensen.

For hans eget vedkommende blev 
der ”slået hul” i gymnasietiden. 
Indtil da havde idræt fyldt omtrent 
alt i Kim Jensens liv, som for en stor 
del blev levet i Brønderslev 
Hallen, hvor far var be-
styrer, og mor 
stod for cafe-
teriet. Kim 

Eneren i fællesskabet

Kim Jensen er fascineret af at 
få fællesskaber til at fungere 
og ved, at det hjælper fæl-
lesskabet, når eneren finder 
nye veje, men også, at ene-
rens løsninger ikke dur, hvis 
de er på bekostning af fæl-
lesskabet.
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Kim Jensen

Eneren i fællesskabet Håndboldtræneren Kim Jensen helliger sig efter sommer sin 
anden store passion - aktivt udendørsliv - men holder fast 
i drømmen om en verden, hvor goderne er fordelt ligeligt

Jensen havde afsøgt alle idrætsgrene, 
der blev dyrket i hallen, men fulgte fa-
milietraditionen for håndbold. Det 
gjorde han så godt, at han dagen før sin 
19-års-fødselsdag debuterede på 
landsholdet.

Der blev ikke kun talt håndbold i fami-
lien, men også diskuteret politik. Dis-
kussionerne var præget af, at både hans 
far og mor kom fra arbejderfamilier.

På gymnasiet var der gang i den i de 
år, ikke mindst politisk, og diskussions-
vante Kim Jensen nød det. Som 17-årig 

havde Kim Jensen fundet sin Connie, og 
sammen fandt de deres politiske ståsted 
i det daværende Danmarks Kommuni-
stiske Parti/Marxister-Leninister - i dag-
lig tale DKPML - som var et venstrefløjs-
parti, der i modsætning til andre af dati-
dens små venstrefløjspartier stod stærkt 
på industriarbejdspladser.

I begge tilfælde blev det til varige be-
kendtskaber. Han og Connie har fulgtes 
ad lige siden, og Kim Jensen står ved, 
hvad der for ham er vigtigt i socialismen 
- ikke mindst, at verdens goder bør for-

deles mere ligeligt, og at alle mennesker 
er lige meget værd.

- Jeg ved godt, at verden har bevæget 
sig siden 1980’erne, og at man ikke taler 
så meget om solidaritet og klassekamp, 
men det ligger alligevel dybt i mange 
ting, at der er forskellige økonomiske in-
teresser.
Han ryster på hovedet af holdningen om, 
at man kan være rød som ung, men ikke 
som gammel, og undrer sig over, at man 
skulle stemme anderledes, fordi man - 
som han - har hus og god økonomi.

- Jeg stemmer da ikke efter, 
hvad der gavner mig bedst, 

men efter hvordan jeg sy-
nes, samfundet skal ind-

... fortsættes næste side
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rettes, og jeg forstår virkelig ikke, at folk 
bare stemmer efter, hvad der er godt for 
deres egen tegnebog, siger Kim Jensen, 
der i de godt 30 år siden gymnasietiden 
ikke er stødt på noget, der grundlæg-
gende har ændret hans syn på, at verden 
bør være et bedre sted for flere. At res-
sourcerne bør fordeles anderledes.

Han bemærker, at han sagtens kan 
vælge den lige vej fra hjemmet i Vejgaard 
til sportshøjskolen i vestbyen uden at få 
øje på, at der også i Aalborg er menne-
sker, der kæmper med tingene, hvilket 
derimod er tydeligt, hvis han tager en 
anden vej. For ham blev nyheden om, at 
Brasiliens økonomi har overhalet Stor-
britanniens som verdens sjettestørste, 
sat i perspektiv af de indtryk, han fik i 
landet under det netop overståede 
håndbold-VM. At der er sociale ulighe-
der og stor kriminalitet for eksempel.

Kim Jensen tror, flere får øjnene op for 
problemerne, i takt med at krisen tager 
til, og arbejdsløsheden herhjemme sti-
ger.

- I rigtig mange familier bliver det i 
hvert fald svært at skjule, at verden har 
problemer i øjeblikket, siger han.

En på kajen
Altså er der lagt flere lag på siden netop 
gymnasietiden, hvor han førte sig så me-
get frem, at han i dag undrer sig over, at 
ingen bad ham om at ”holde kæft og op-
føre sig ordentligt”. Det var der nogle år 
senere, og selv om ordene faldt anderle-
des, virkede de efter hensigten.

Da havde Kim Jensen gjort gymnasiet 
færdigt, var flyttet til Aalborg og var ble-
vet værftsarbejder, som hans far også 
havde været i Frederikshavn engang. 
Målet var at tjene penge til at studere 
for. Han befandt sig godt, men braldre-
de alligevel op, da arbejdssjakket en dag 
gik hen ad kajen, om, at han skulle vide-
re i sit liv og ikke spilde det på værftet. 
Han ville på universitetet og hvad som 
helst andet, indtil en ældre kollega stille 
og roligt fortalte ham, at der faktisk var 
nogen, der ikke bare holdt af deres ar-
bejde på værftet, men som også var stol-
te af det.

- Jeg kan ikke huske, hvem det var, så 
jeg kan ikke sige tak til ham, siger Kim 
Jensen i dag, hvor han ved, hvor meget 
han lærte af den irettesættelse, og hvor 
præcist den sagde, hvad mange finere 
ord siger om det, han forsøger at lære si-
ne spillere og elever; at alle er lige meget 
værd, uanset hvad de kan.

- At man må respektere mennesker ud 
fra de valg og muligheder, de har. Re-
spektere deres valg og det, de kan.

Han ved, det er svært. Ikke mindst 
for dem, der føler sig hævet over de an-
dre. Som eleven på sportshøjskolen, 
der var så stor en pestilens, at lærerne 
blev nødt til at tage affære, men som 
ikke selv havde registreret andet, end 
at de andre nogle gange blev sure på 
ham. Han måbede over, at de andre 
følte, at han ikke respekterede dem, for 
sådan var hans opførsel jo ikke ment.

Fortegnet er omvendt, når en kvinde-
lig håndboldspiller erklærer, at hun slet 
ikke dur, fordi hun synes, at hun ikke le-
ver op til andres forventninger. Så hand-
ler det om at få hende til at stole på sit 
eget værd, selv om selvtilliden har fået et 
knæk efter tre brændte skud.

Kim Jensen bevæger sig ind på sin 
egen hjemmebane og taler sig varm om, 

»» Noget»af»det,»der»virkelig»
tænder»mig,»er,»at»man»-»når»
man»har»valgt»at»bruge»tid»på»
noget»-»ser,»hvor»god»man»
kan»blive.

Kim Jensen 
skal bygge 
hus i Valsted 
på den anden 
side af dæm-
ningen. 



Jan Pytlick og Kim Jensen har i mange år kørt parløb i spidsen for kvindelandshol-
det, men efter sommerens OL er det slut. 
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hvordan man bygger hold, bygger spille-
re op, udvikler, får mennesker til at fun-
gere sammen. Alt det, der har gjort ham 
til en efterspurgt håndboldtræner og i 
øvrigt også foredragsholder. 

Når han tænker efter, er det i høj grad 
påmindelsen, ordene på kajen, han har 
bygget ovenpå og fået sat ord på - for ek-
sempel da han uddannede sig som 
håndboldtræner, men især i forbindelse 
med sit arbejde på sportshøjskolen.

Først gjorde Kim Jensen dog alvor af 
sine planer om at komme på universi-
tetet for at studere historie, men det 
varede kun ét år. Han kunne ikke væn-
ne sig til, at det meste af en dag kunne 
gå med at vente på, at gruppen var 
samlet, spise frokost og komme tidligt 
hjem.

- Jeg var nok præget af, at der ikke 
måtte stå mere end 6.46 på stempelkor-
tet på værftet, hvis man ikke skulle træk-
kes i løn, forklarer han sin modvilje mod 
det, han opfatter som slendrian.

Den næsten stensikre udsigt til at blive 
arbejdsløs som historiker var heller ikke 
motiverende, og Kim Jensen overbeviste 
sig om, at den historie, han skulle læse, 
kunne han gøre derhjemme.

Det kom ikke til at holde stik, men han 
kom tilbage på værftet og engagerede 
sig i politisk arbejde - både i DKP/ML og 
i Faglig Ungdom, hvor han en tid var for-
mand og spillede en meget aktiv rolle i 
de heftige arbejdskampe i begyndelsen 
af 1980’erne. Nogle gange var det ved at 
gå for vidt, husker han, men det var også 
dér, de mest aktionslystne samledes. For 
eksempel rakte svejsekurset på værftet 
snildt til, at Faglig Ungdom kunne forsy-
ne havnearbejderne med partisansøm 
til brug i de blokader og gadekampe, der 
betegnes som de mest voldsomme siden 
Anden Verdenskrig. I den fredelige ende 
tog Kim Jensen sin tørn med at sælge 
dagbladet Arbejderen, som hans Connie 
stadig i perioder er journalist på.

Nej til OL
Det politiske engagement førte til, at 
Kim Jensen skruede voldsomt ned for si-
ne håndboldmæssige ambitioner. Han 
sagde nej til landsholdet og til at deltage 
i OL i USA i 1984.

- Der var der mange - alle dem, der 
havde lært mig, hvad jeg kunne - der 
syntes, at jeg svigtede mit talent, siger 
datidens store nordjyske håndboldhåb.

Selv var han ikke i tvivl. Han slap hel-
ler  ikke håndbolden. Én gang om ugen 
trænede han i Aalborg HK. Det rakte til 
en plads på førsteholdet i klubben, der lå 
i næstbedste række og kæmpede mod 
KFUM om at være den store Aalborg-
klub - og som i øvrigt også krævede, at 
spillerne tog del i klubarbejdet.

Kim Jensen nød at være en del af fæl-
lesskabet - han og Connie har nogle af 
deres bedste venner fra den tid - men 
han var alligevel ikke helt tilfreds. Han 
vidste, at han kunne yde mere, hvis han 
ikke var så træt, når han kom til træning, 
og at han kunne lykkes mere på banen, 
hvis han trænede mere.

Kim Jensen havde dengang forladt 
værftet, blandt andet fordi han var 
kommet til at arbejde indendørs, og 
var i stedet blevet jord- og betonarbej-
der. Det kunne han godt lide. Han nød 
at være en del af et arbejdssjak ude i 
det fri med eget ansvar for at få arbej-
det gjort. Og han følte den stolthed 

over veludført arbejde, kollegaen på 
kajen havde talt om.

Kim Jensen smiler og fortæller, at han 
siden godt har kunnet finde på at køre 
sine børn en omvej for at kunne sige: Se, 
det har far lavet. Og han kan også godt 
dumpe i at savne, at der kommer noget 
konkret ud af det, han laver.

Men det var også hårdt rent fysisk.
Kim Jensen parodierer de mange be-

mærkninger, der kom fra forbipasseren-
de, der ikke havde øje for, hvor hårdt det 
er at tumle med sten, jord og beton. For 
eksempel: ”Nå, nu står de igen og læner 
sig op ad skovlene”.

- Det er så hårdt et arbejde, at man bli-
ver nødt til at finde et tempo, så man og-
så kan komme på arbejde i morgen, i 
næste uge, næste måned, næste år og 
måske i 30 år, siger han med pludselig 
skarphed i stemmen og spørger:

- Ville nogen måske lave et trænings-
program på syv en halv time uden pause?

Dengang i Aalborg HK-tiden accepte-
rede han selv langt hen ad vejen den 
fysiske træthed som en given begræns-
ning, men for én af holdkammerater-
ne, daværende skuespiller på Aalborg 
Teater og nuværende ørkensøn Niels 
Olsen, var det tydeligt, at der var noget 
galt.

- Du vil noget mere end det her, sagde 
han en dag efter træning.

Det var med til at gøre det klart for 
Kim Jensen, at han havde flere ambitio-
ner, end han erkendte.

Han var endnu ikke parat til at give 
håndbolden fuld skrue, men da barn-
domsklubben i Brønderslev flere gange 
havde forsøgt at lokke ham tilbage, tog 
han i 1987 fat på det, han kalder sin an-
den håndboldperiode.

Ikke at han ofrede alt. Året efter pak-
kede han og Connie for eksempel ryg-
sækkene for at rejse med den transsibiri-
ske jernbane på en seks ugers tur til Ki-
na.

Men det havde vakt noget i Kim Jen-
sen, at klubben havde aftalt to trænings-
kampe mod landsholdet. Kampe, han li-
ge akkurat kunne nå at være med i, hvis 
rejsen gik som planlagt, og hans far stod 
klar med den pakkede håndboldtaske, 
når han kom hjem. Altså udarbejdede 
han et træningsprogram, som han gen-
nemførte undervejs.

- Styrketræning den ene dag, løbetræ-
ning den næste og så en fridag. Det var 
ikke lige nemt at gennemføre hele tiden, 
ler Kim Jensen.

Fra Kina til landsholdet
Noget må han dog have nået undervejs.

Han kom hjem som planlagt, nåede 
den første kamp i Jetsmark Hallen og 
var med igen dagen efter i Storvorde. Ef-
ter kampen skete der det, Kim Jensen i 
det stille havde gået og drømt om. Der 
blev banket på døren til Brønderslevs 
omklædningsrum, og ind kom landstræ-
ner Anders Dahl-Nielsen og spurgte, om 
Kim Jensen havde lyst til at komme til-
bage på landsholdet.

- Jeg sagde bare ja, siger Kim Jensen.
Han oplevede igen den store tilfreds-

stillelse, det giver ham at arbejde på at få 
noget til at lykkes. Samme følelse, som 
da han gav sig i kast med klatring, kajak 
eller windsurfing, men med den forskel, 
at der i håndbold var den dimension, at 
hvis han øvede og øvede på noget, kun-
ne det en dag komme holdet til gode. Så 

... fortsættes næste side

En hilsen fra hjemmebanefans i Gigantium i 2010.  Arkivfoto: Claus Søndberg

”Kim Jensen spillede med stor aktivitet og scorede syv mål på 10 forsøg”, hed det, 
efter at Aalborg HK havde mødt Ribe i januar 1984. Her blev den senere  
landstræner Anders Dahl-Nielsen den lille, men han bar ikke nag, viste det sig  
år senere.  Foto: Preben Veiby
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var det måske dét skud, der kunne afgø-
re en kamp.

- Noget af det, der virkelig tænder mig, 
er, at man - når man har valgt at bruge 
tid på noget - ser, hvor god man kan bli-
ve, og så er det lige meget, om det er at 
spille klaver, windsurfe, spille håndbold 
eller noget helt fjerde.

Kim Jensens anden håndboldperiode 
var så vellykket, at han fik tilbud om at 
blive professionel i både Frankrig, Spa-
nien og Sverige.

Connie havde imidlertid ikke lyst til en 
tilværelse som spillerhustru, og at tage af 
sted alene gav ikke rigtig mening, syntes 
han, som også selv lægger stor vægt på, 
at der skal være plads til andet end 
håndbold i tilværelsen. Derfor har han 
også sagt nej til at blive cheftræner - 
bortset fra en enkelt måned for dame-
landsholdet og engang for micro’erne i 
Aalborg HK - selv om han har uddannel-
sen til det.

Ud af boksen
Derimod sagde han ja i 1996, da Ulrik 
Wilbek spurgte ungdomstræneren, om 
han ville være assistenttræner for dame-
landsholdet. Der var, husker Kim Jen-
sen, mange trænerkolleger, der følte sig 
forbigået, men Ulrik Wilbek kunne lide 
Kim Jensens tilgang til spillet, og det 
blev til et frugtbart samarbejde mellem 
Venstre-manden, der arbejder meget 
med målsætninger, og den venstreori-
enterede drømmer, der rykker efter de 
muligheder, der viser sig.

- Der var faktisk meget, vi var enige 
om, smiler Kim Jensen, der blandt an-
det bød ind med sin fascination af at 
finde løsninger, med evnen til at 
”tænke ud af boksen” og sin for-
nemmelse for de mange facetter, 
der for ham er i forholdet mellem 
den enkelte og fællesskabet.

Han ved, at det ofte er ener-
nes søgen efter nye løsninger, 
der bringer fællesskabet videre, 

og fremhæver Anja Andersens og Camil-
la Andersens store betydning for det 
danske kvindelandsholds succes.

- Det er vigtigt, at nogen tør bevæge 
sig uden for det trygge fællesskab, og jo 
flere der gør det, jo mere fantastisk kan 
det blive, men man skal kunne komme 
tilbage til fællesskabet, og det kan man 
ikke, hvis man nedgør de andre. Hvis 
man er speciel og exceptionel på bekost-
ning af andre og ikke respekterer dem.

I Kim Jensens verdensbillede bliver 
man ikke et bedre menneske af at være 
bedre til noget, end andre er, og han ser 
det som en af sine opgaver som både 
træner og lærer at være med til at skabe 
rum, hvor en indbyrdes respekt kan vok-
se frem. Rum, hvor gruppens medlem-
mer hver især kan byde ind med det, de 
kan.

Grundlæggende ser Kim Jensen eli-
tesportens værdi som eksempel - noget 
at stræbe efter - for andre, der dyrker 
sporten. Derfor er han også fløjtende 
uenig i, at Team Danmark - der vareta-
ger den overordnede planlægning af 
eliteidrætten - har besluttet at koncen-
trere støtten til idrætsgrene, hvor Dan-
mark har mulighed for at vinde medal-

jer.
Selv om det 
kan betyde 
flere penge til 
”hans eget 
forbund”, sy-

nes 

han, det er forfejlet at fjerne støtten til 
eksempelvis volleyball og dermed risi-
kere at fratage unge volleyballspillere 
muligheden for at se dansk elitevolley-
ball.

- Hvis det kun er medaljer, der tæller, 
er det bare propaganda og udtryk for 
rendyrket DDR-tænkning, siger han og 
tilføjer:

- Og dét er ikke positivt ment.
Kim Jensen smiler bredt. Han ved om 

nogen, hvordan venstreorienterede i 
dag og især i medierne fremstilles, og 
han er jo ”ham den venstreorienterede” 
i manges bevidsthed.

Det er stadigvæk en historie, at han 
meldte fra til landsholdet dengang.

- Når vi er til slutrunde, og journalister-
ne en dag ikke har en kamp at skrive om, 
er det én af de historier, de tager frem.

Kim Jensen trækker på skuldrene.
Han har en vedvarende diskussion 

med sig selv om, hvordan han skal hånd-
tere den situation. Langt hen ad vejen 
forsøger han at skille tingene - håndbol-
den og hans personlige holdning - ad, 
men i nogle sammenhænge bruger han 
sin kendthedsfaktor i en god sags tjene-
ste, hvilket Dansk Folkeparti da i hvert 
fald bemærker. Og kritiserer. Og endda 
klagede over til håndboldforbundet, da 
Kim Jensen involverede sig i Boykot Is-
rael-kampagnen i protest imod den mur, 
der skulle skille Israel og Vestbredden.

Kim Jensen synes ikke, han misbruger 
sin position, men synes til gengæld, at 
det var forstemmende, at Niels Hausga-

ard og Erik Clausen en overgang 
stort set var alene om offent-

ligt at lufte venstreori-
enterede syns-

punkter. Så 
han me-

ner noget i offentligheden, når det giver 
mening for ham, og Pia Kjærsgaards kri-
tik virker egentlig kun motiverende.

Derfor kan man jo godt komme galt af 
sted som ved OL i 2004 i Athen, hvor de 
danske prinser så på, og en journalist vil-
le pirke assistenttrænerens holdning til 
kongehuset. Kim Jensen svarede, at han 
syntes, prinserne var nogle fine fyre, og 
han var sikker på, at der kunne blive 
plads til dem på et nordjysk jord- og be-
tonsjak, når kongehuset blev nedlagt. 
Det blev hverken opfattet som den kom-
pliment, det også var, eller som morsomt.

- Der fik jeg godt nok store høvl, siger 
Kim Jensen, der dog generelt møder så 
megen respekt for at have holdninger, at 
det snildt opvejer den kritik, det indi-
mellem afstedkommer.

Farvel til eliten
Under alle omstændigheder siger Kim 
Jensen farvel til den dimension af tilvæ-
relsen, når han efter sommer og forhå-
bentlig et OL i London sammen med 
kvindelandsholdet igen siger farvel til 
eliteidrætten.

Han har ikke spekuleret nærmere 
over, hvad det kommer til at betyde, 
men glæder sig til den nye udfordring på 
sportshøjskolen.

Kim Jensen fremhæver 
som noget dej-
ligt 

også sagt nej til at blive cheftræner - 
bortset fra en enkelt måned for dame-
landsholdet og engang for micro’erne i 
Aalborg HK - selv om han har uddannel-
sen til det.

Ud af boksen
Derimod sagde han ja i 1996, da Ulrik 
Wilbek spurgte ungdomstræneren, om 
han ville være assistenttræner for dame-
landsholdet. Der var, husker Kim Jen-
sen, mange trænerkolleger, der følte sig 
forbigået, men Ulrik Wilbek kunne lide 
Kim Jensens tilgang til spillet, og det 
blev til et frugtbart samarbejde mellem 
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med målsætninger, og den venstreori-
enterede drømmer, der rykker efter de 
muligheder, der viser sig.
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om, smiler Kim Jensen, der blandt an-
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finde løsninger, med evnen til at 
”tænke ud af boksen” og sin for-
nemmelse for de mange facetter, 
der for ham er i forholdet mellem 
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Han ved, at det ofte er ener-

mer hver især kan byde ind med det, de 
kan.
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jer.
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den og hans personlige holdning - ad, 
men i nogle sammenhænge bruger han 
sin kendthedsfaktor i en god sags tjene-
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Han ved, at det ofte er ener-
nes søgen efter nye løsninger, 
der bringer fællesskabet videre, 

 » Det er vigtigt, at nogen tør
bevæge sig uden for det trygge 
fællesskab, og jo flere der gør 
det, jo mere fantastisk kan det 
blive.



Kim Jensen kan godt lide, at der kommer noget konkret ud af anstrengelserne - 
som ved belægningsarbejde og kloakarbejde, her i Falstersgade i Aalborg i 1986.
 Privatfoto

I 1988 fik håndboldambitionerne igen tag i Kim Jensen, der på rygsæktur til Kina 
i togkupeer og hotelværelser trænede sig i landsholdsform.  Privatfoto
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ved en højskole, at en idé kan udvikle sig 
til et fag, men denne gang har det nye en 
tragisk anledning. Afledt af Præstø-ulyk-
ken i februar 2011, hvor 16 efterskolele-
ver og to lærere kæntrede i en dragebåd, 
stiller forsikringsselskaber krav om in-
struktøruddannelse til alle med ansvar 
for udendørsaktiviteter på vand.

Lidt overdrevet, synes Kim Jensen, der 
ikke mener at have hørt om kanoulykker 
på Gudenåen, men i mange andre sam-
menhænge - når det gælder kajak eller 
klatring for eksempel - giver det god me-
ning, og for ham selv og for sportshøj-
skolen åbner det altså en ny mulighed.

- Jeg har i ti år drømt om at koncentre-
re mig om outdoor-aktiviteter, siger Kim 
Jensen, der tilfældigt kom ind på den del 
af tilværelsen. Efter at have uddannet 
sig til håndboldtræner på skolen, der 
dengang hed Danmarks Trænerskole, 
blev han ansat som lærer i håndbold og 
andre boldspil, men skolen manglede 
også en lærer i friluftsaktiviteter og hav-
de i øvrigt lige bygget en klatrevæg.

Det fik tag i Kim Jensen, der de næste 
mange år klatrede op og ned ad vægge, 
senere stod den på kajak, de sidste fire-
fem år har det mest været windsurfing, 
og nu løber det så sammen i en helhed 
for ham.

Det kunne ingen have forudset, og 
blandt andet derfor bekymrer det ikke 
Kim Jensen, at hans egne børn, 
Mikkel på 20 og 

Ditte på 22, forfølger deres egne drøm-
me. Datteren er flyttet til Amsterdam for 
at blive grafisk designer, og sønnen 
drømmer om at tage til USA for at danse 
hiphop og streetdance.

Det gælder om at få noget i bagagen, 
synes Kim Jensen, for ingen ved, hvor-
dan ens livsbane bliver. Han noterer sig, 
at nogen i dag gerne vil have de unge til 
at vælge tidligt.

- Det er til at græde over, at nogen tror, 
at det er den eneste måde at få tingene 
til at spille, siger Kim Jensen, der hæfter 
sig mere ved, at hans egne børn vil no-
get, end hvad de vil.

- Det er motivationen og ærgerrighe-
den for at blive bedre, der er vigtigst, si-
ger den 50-årige, der selv glæder sig til 
at få en masse unge med ”ud og pøh’le” i 
det fri.

- Når det lykkes, glemmer man tid og 
sted. Man bliver helt høj og kommer i 
flow, siger han, der gerne bryder ud i 
sang eller griner, når han surfer eller 
står på snowboard. Det er ikke kun et 
tegn på, at han er glad, men kan også be-
tyde, at han er ved at lære noget svært. 
Han har nemlig taget et råd til sig om, at 
det gør man bedst, når man ikke er an-
spændt, men afslappet, som man er, når 
man synger eller griner. { 
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  Underviser på  Aalborg Sportshøjskole 
siden 1992 og assisterende landstræ-
ner for Danmarks håndboldlandshold 
for kvinder siden 1996. Har været as-
sistent for Ulrik Wilbek, Brian Lyngholm 
og Jan Pytlick - og en ganske kort 
overgangsperiode cheftræner. 

  Fra sommer leder af Aalborg Sports-
højskoles linje for uddannelse af 
outdoor leaders.

  Født 24. oktober 1961 i Brønderslev.

  Gift med Connie, far til Ditte og Mikkel.

  Bor i Vejgaard.

  Uddannet kloakmester og håndbold-
træner (EHF-mastercoach).

  Håndboldstatistik: 

  Har spillet for Aalborg HK, som han 
repræsenterede i � re landskampe. Tre 
i 1980 og én i 1985. Og Brønderslev IF, 
som han repræsenterede i 80 lands-
kampe, sidste gang 29. marts 1992. 
Han scorede i alt 91 mål i landskamp-
trøjen.

  Har som assistenttræner været med til 
at vinde guld ved OL i 2000 i Sydney 
og i 2004 i Athen, VM i 1997 i Tyskland 
og EM i 1996 og 2002, begge gange 
i Danmark. Desuden EM-sølv i 1998 i 
Holland og i 2004 i Ungarn.

Kim Jensen  


