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Pytlick Troels Mylenberg Hent PDF Jan Pytlick er kollektivets mand. En træner, der i 15 år har været

synonym med Danmarks kvindelige håndboldlandshold, og en træner, der tror på sammenhold og plads til
individet. En overbevisning, der har givet store oplevelser og til tider store skrammer. For bag

håndboldpigernes søde og medieegnede smil gemmer der sig intense fortællinger om griskhed, benhård
rivalisering og gambling med helbredet. Jan Pytlick fortæller her hele historien. Om opturene og nedturene.

Om vejen til guldet og den guldglimtende berømmelse. Om fysisk nedbrud med stress. Om ledelse,
mandskabspleje, motivation og mediehåndtering. Om GOG’s vej til både storhed og ydmygende fald med

konkursen i 2010. Og ikke mindst fortæller Jan Pytlick om de menneskelige plusser og minusser, som et liv i
forreste række i en af landets mest populære idrætsgrene fører med sig. Jan Pytlick – Fighter for fællesskabet
er historien om en mand, der kaster sig ud på dybt vand igen og igen. Impulsivt og med store drømme. Men
med benene solidt plantet i en dansk håndboldtradition, som han er en helt central del af. Eller måske rettere
var en helt central del af. For den 28. december 2014 opsagde Dansk Håndbold Forbund samarbejdet med den

rutinerede træner og chokerede samtidig den danske håndbold- og medieverden.
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