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Jeg var der selv Ulrik Wilbek Hent PDF Ulrik Wilbek fortæller i "Jeg var der selv" om sine mange år som

landstræner i dansk kvindehåndbold – først de fem år for ungdomslandsholdet, hvor han første gang trænede
de fleste af de spillere, som senere blev internationale stjerner – og dernæst de syv fantastiske år som træner

for landsholdet. Ulrik Wilbek fortæller om de forskellige slutrunder, om de mange sejre men også om
nedturene. I "Jeg var der selv" genopleves alle de sindsoprivende kampe, hvor den halve befolkning sad på

yderste kant af stole og sofaer, ikke mindst OL-finalen i Atlanta! "Jeg var der selv" er fyldt med
underholdende baggrundshistorier og sjove anekdoter – og Wilbek løfter også sløret for, hvorfor han holdt op
som landstræner for kvinderne. Ulrik Wilbek (f. 1958) er bedst kendt for sin rolle som landstræner i dansk

herre- og kvindehåndbold. I 1990‘erne førte han et kvindelandshold, der få år før havde været på nippet til at
blive nedlagt, til store sejre under VM, EM og OL. I 2005 kom turen til herrelandsholdet, som han trænede
frem til 2014. Ved siden af trænerkarrieren har Wilbek også været aktiv i lokalpolitik i Viborg Kommune og

skrevet flere bøger om ledelse og motivation.
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