Christian Thorne cheftræner i barndomsklubben GGIF
Når Grindsted GIFs seniorafdeling i fodbold på lørdag den 3. februar klokken 15.00 træder
ud på træningsbanen for første gang i 2018 er det med en ny mand på Cheftrænerposten,
idet Christian Thorne afløser Rene Voss.
Christian Thorne indgik i en duo med Rene Voss i efteråret, og bliver nu cheftræner i
seniorafdelingen, mens Morten Nielsen og Morten Lund fortsætter som hjælpetrænere
med ansvar for andetholdet og der ledes efter endnu en træner til det talentfulde 3. hold i
serie 5.
Christian Thorne, der er lærer på 10. klassescentret i Grindsted er årgang 1975ér, ægte
GGIFér og en del af Allan Gaarde årgangen, der også talte blandt andet Johnny Ebbesen,
Claus Nielsen som begge opnåede mange førsteholdskampe.
Førsteholdskampe har Thorne ikke så mange af, men til gengæld har han masser af
trænererfaring på sit CV, blandt andet fra Jelling og Skovlund, ligesom han tidligere har
været 2. holdstræner og med omkring førsteholdet i GGIF med Gert Hougaard.
Nu er han cheftræner i barndomsklubben og med klar defineret opgave, der hedder at
fortsætte den udvikling af træningsmiljøet, som bygget op gennem de seneste sæsoner
med mange folk til træning og et godt tæt samarbejde med U19 truppen.
Gode forhold for spillerne
Med ny renoveret klubhus, kunstgræsbane på vej og tøj samt vaskeordning er forholdene
for spillerne i GGIF gode, og i år vil de blive udbygget med blandt andet fællesspisning,
men ellers handler det om, at skærpe konkurrencemomentet til træning, og deraf udvikle
holdet til at kunne blande sig i kampen om oprykning.
-

Den opgave er vi sikker på, at Christian Thorne kan løse. Han er
konkurrencemenneske men også med et stærkt socialt gen og han god til at omgås
spillerne. Vi har intet krav om oprykning på et bestemt tidspunkt, men vil se holdet og
spillerne rykke sig og at publikum kan mærke, der får fuld indsats hver gang, siger
Søren Madsen, der formand for GGIF Fodbold.

Over 55 spillere betaler kontingent
Listen over kontingentbetalende spillere i GGIF Senior og U19 rundede 55 i efteråret
2017. Mange spillere på træningsbanen er en planlagt udvikling, som blev sat i gang med
Rene Voss og Brian Jochumsen, og som Rene Voss har gennemført i sine to år som

cheftræner, hvor unge mennesker, der spillede 7 mands er blevet serie 2 spillere og hvor
både holdet og spillerne individuelt har udviklet sig flot.
-

Vi har stor grund til at takke Rene Voss, og det var ikke med vores gode vilje han
forlod os, men fuld respekt for at han i en periode vil prioritere familien, og vi glæder os
over, at han stadig vil være i klubben blandt omkring de yngste piger og samtidig se på
struktur og udvikling i vores U15-U17, siger Søren Madsen.

Hjælpetrænere med hundredevis af førsteholdskampe
En træner gør det ikke alene, og 36-årige Morten Nielsen der selv har spillet over 300
førsteholdskampe og Morten Lund Nielsen, der spillede på førsteholdet indtil for et år
siden og begge besidder en kæmpe vindermentalitet er værdifulde folk i trænertruppen,
mens GGIF også kan glæde sig over superligaklasse på holdlederposterne med Steffen
Stiv Laursen og Jesper Øhlenschlæger på serie 2 og Martin Skyggen Mikkelsen på serie
5.

Yderligere Oplysninger: Formand Søren Madsen 4096 2187, Seniorformand Henrik
Kristensen på telefon 5234 2778 eller cheftræner Christian Thorne på telefon 2936 5259

