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Fra fløjspiller til tovholder
Christian Hjermind er ”hjemme” i Kolding og i KIF igen. Men selv om den aktive karriere er slut, har den 34-årige tidligere højre
fløj flere bolde i luften end nogensinde!

Det har hele tiden ligget i kortene, at Christian Hjermind skulle hjem til Kolding og et job
i KIF Håndbold, når hans seneste udlandseventyr var slut. Men at hjemkomsten for
familien Hjermind skulle ske allerede efter
et halvdelen af comeback sæsonen i Ciudad
Real var bestemt ikke planen. Imidlertid kom
Christian Hjermind i overskud i den spanske storklub, der pludselig havde for mange
udenlandske spillere i forhold til reglerne i
den spanske Liga Asobal, og så gik turen
hjem til Danmark og Kolding i utide.
Her er Christian Hjermind, der spillede fire
sæsoner på højrefløjen hos KIF´s ligahold,
inden Ciudad atter lokkede, startet i et job
som salgschef og manager den 1. marts.
Og det job er lidt af en blandet landhandel,
afslører den tidligere landsholdsspiller.

Christian Hjermind glæder sig til
arbejdet udenfor banen, men ved
allerede nu at det kræver mindst lige
så hård indsats som at være med inde
på banen.

Kontakt til sponsorer og spillere
”Jobbet er stadig så nyt, at min jobbeskrivelse fortsat er ved at blive udformet, og
bl.a. er Jens Boesen og jeg i gang med at
finde ud af, hvilke sponsorer og andre samarbejdspartnere jeg skal have kontakt til. Det
ligger imidlertid fast, at hovedvægten i mit
arbejde kommer til at ligge hos KIF Erhverv.
Derudover bliver det imidlertid også tale om
en sportslig vinkel, idet jeg skal være med til
at øge spillernes tilhørsforhold til klubben,
bl.a. ved at optimere kommunikationen mellem klubben og spillerne. Det kommer bl.a.
til at handle om at blive bedre til at forklare
spillerne, hvorfor klubben gerne vil have
dem til at stille op til forskellige arrangementer, i stedet for bare at beordre dem til det,
forklarer Christian Hjermind, der i hvert fald
på dét punkt ved, hvor skoen trykker, efter
sine fire år som spiller i klubben, fra 2003
til 2007.
”Det er klart, at det at jeg også har prøvet
at stå på den anden side, er en fordel, også
når vi skal finde den rette balance. Spillerne
skal jo først og fremmest levere varen på
banen”, fastslår han.
Stadig kontakt til Ciudad Real
Den hurtige og overraskende exit fra Ciudad
Real har han lagt bag sig. ”Selvfølgelig var
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det da en skuffelse, at jeg ikke fik muligheden for at afslutte sæsonen i Ciudad Real,
men det hjalp, at min familie og jeg havde
nok at tage os til, bl.a. kom vi hjem til et
hus her i Kolding, som netop var blevet
renoveret. Og så har jeg da i øvrigt stadig
kontakt til Ciudad Real. Jeg skal ned og se
begge Champions League finaler mod THW
Kiel, og for nylig var jeg i Hamburg og se
Champions League semifinalen mod HSV.
Og der oplevede jeg da, at de stadig vil vide
af mig!”, fortæller Christian Hjermind med
et smil.
I betragtning af den bratte afslutning på den
aktive karriere, er det nærliggende at antage, at han savner spillet på banen. Det er
imidlertid ikke tilfældet.
”Nej, det gør jeg slet ikke. Jeg klarer mig fint
med at løbe en tur eller med andre sportslige aktiviteter. Selvfølgelig kan jeg ikke lade
være med at leve med, når f.eks. det danske
mesterskab afgøres, også selv om KIF ikke
er med denne gang, og det vil jeg sikkert
også gøre om 15 år, men jeg savner ikke at
være med selv. Til gengæld er jeg glad for at
have med håndbold at gøre i kraft af mit job,
og det er helt bestemt min ambition at have
med håndbold at gøre også i fremtiden”,
slutter Christian Hjermind.
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