JOHNNY PETTERSEN – NY HÅNBALLLEDER:

DET ER LOV Å VÆRE

GOD I GIF!

DET ER RIKTIG TIMING FOR JOHNNY PETERSEN Å BLI NY HÅNDBALL
LEDER I GIF DENNE SESONGEN. HELDIGVIS FOR JENTENE SOM
SPILLER HÅNDBALL, GIF SOM KLUBB OG LOKALSAMFUNNET
VÅRT. FOR MANNEN SOM ER OPPVOKST OG BOR PÅ ØIENKILEN,
ER PROPPFULL AV BÅDE VERDIFULL KUNNSKAP OG ERFARINGER
SOM VI ALLE HAR STORT BEHOV FOR.
TEKST: KJETIL FØREID OG FRODE HOLSTAD HANSEN. FOTO: TERJE JENSEN.
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RIKTIG TIMING
– For det første spiller datteren min på 05.
Jeg er vant til å drive med noe og jeg liker å
engasjere meg, så det er greit. Jeg liker utfordringer, og dette er riktig timing for en sånn
oppgave, sier Johnny Petersen.

DET ER LOV Å VÆRE GOD I GIF
Dette med å ha lov til å være god kan være et
utfordrende tema, forteller Johnny.
– Jeg er tilhenger av ferdighetsbasert
trening. 1. prioritet er jentene som spiller,
det er de som skal bli sett aller først. Vi må
ha et godt tilbud til alle, også de som ønsker
å bli gode - og noen ganger må vi samarbeide
med andre. Derfor er jeg tilhenger av tilpassede utfordringer, - for å spille jevnbyrdig
ønsker jo alle. I praksis betyr det å differensiere treningene, og at vi legger til rette for
hospitering, forteller Johnny.
Og det er godt for Gressvikingen å observere hvor sammenfallende tankegods
trenerkoordinator i fotballens U -avdeling
Joar Dahle og Johnny Petersen bærer med
seg. De utveksler kunnskap og deler erfaringer fra treningsfeltet. Og lærer av hverandre. Broen mellom fotball og håndball i
GIF 2018 er skapt. Likhetene er overveldende, og de eventuelle ulikhetene synes for
Gressvikingen å være små. Og de er 100 %
enige om det kanskje aller viktigste for breddeklubben GIF: Resultat er langt nede på

FAKTA:

prioriteringslista, de blir en konsekvens av å
fokusere på de rette tingene.

BROEN MELLOM FOTBALL,
HÅNDBALL, INNEBANDY
OG SYKKELSPORT
Gressvikingen undrer seg på om det ligger
store utfordringer og kulturforskjeller i
nettopp broen mellom fotball, håndball,
innebandy og sykkelsport.
– Broen til Norges Fotballforbund og GIFs
«Kvalitetsklubb konsept» er ikke så stor. Jeg
fokuserer på innholdet. Der ligger kompetanse, hensynet til utøverne som skal være
i sentrum, trygge rammer, og ikke minst
trivsel for alle, sier Johnny.
Gressvikingen liker veldig godt hva vi
hører, fra både Johnny og Joar. Johnny fortsetter, når vi spør om hvordan fremgangsmåten hans vil bli i en breddeklubb som
Gresvik IF;

MINE BIDRAG TIL GIF
– Jeg kan bidra med idéer. Den største utfordringen for meg personlig blir at jeg bør tilegne meg ny og mye kompetanse om hva som
gjelder i GIF generelt og håndball spesielt.
Fremgangsmåten er å hjelpe, tilrettelegge –
komme med gode forslag. Men de må gjøre
det selv, trenere – ledere - utøverne. De bør
være gode på selvledelse, oppfordrer Johnny.
Og blir enda mer konkret:

FREMGANGSMÅTEN:
– Klubben er sjef. Visjonen «klubben der alle
skal trives» ligger her, sammen med klubbverdiene våre. Jeg må ha god kommunikasjon med daglig leder og hoved formann/styret. Vi bør jobbe strukturert og steinhardt.
Det er mange oppgaver, - vi må for eksempel
sikre god rekruttering, riktig turneringsspill
i hallen, rammer og sportslige planer, gode
ansettelser av både trenere og spillerutviklere, og sikre parallellutvikling av både barn,
ungdom og seniorer. Samtidig som vi sikrer
økonomisk forsvarlig drift av håndball avdelingen, sier Johnny.
Hvilket inntrykk av klubben har du så
langt;
– Her er det mange dyktige trenere, lagledere og foreldre, men jeg tror håndballavdelingen hadde godt av å få en utenfra. Å få
noen nye impulser er aldri dumt.
Gressvikingen har fått være med på et
særdeles godt møte med klubbens nye håndball leder. Like gledelig som å møte Johnny
Petersen var det å registrere at grunnmuren
for kompetansebroen mellom håndball og
fotball er påbegynt.
Lykke til i verdifullt videre arbeid, - for
lokalsamfunnet generelt, for GIF, og for
utøverne spesielt!

FOKUSERER PÅ INNHOLDET: Broen mellom GIFs ulike idretter er ikke så stor. Her møtes de i
Gressvikhallen, håndballens Johnny og fotballens Joar. FV: Johnny Petersen og Joar Dahle.

Navn:
Johnny Petersen
Født:
1970
Rolle i GIF:
Håndball leder.
Bosted:
Øienkilen
Klubber, fotball:
FFK og GIF
Klubber, Innebandy: Slevik, Greåker
Plass på laget: Keeper i både
innebandy og fotball
Styrker: Reaksjonsevne og forståelse
for spillet.
Sportslige meritter:
6 NM gull, 4 seriemesterskap. 1 VM
U-19 og 4 VM A-lag
7 landskamper inkl. EM i Finland 1994
som spiller
2 års Opphold i Borås, Sverige
Trener Slevik: 1994-1998, 1999-2000,
2005-2007, 2014-2016.
Trener Greåker: 2007 – 2008
U-19 landslagssjef: 2002 - 2004
A-landslagssjef: 2008 – 2014
Periodevis trenerkoordinator
for Alta innebandy
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