
Charlotte Bonde Mygind pokalmodtager 2019: 

Årets pokalmodtager har været en del af Tune Håndbold i rigtig mange år – og sat sit præg på det 
som spiller, træner, bestyrelsesmedlem, indpisker med mere. 

Hun - for det er en kvinde - stiller store krav til sine hold – både dem, hun spiller på, og dem, hun 
træner. Hun sigter højt, og derfor er der også en del af hendes ellers gode skud, der går over mål. 
Jeg ved faktisk ikke, om hun kan lave et studsskud, jeg husker ikke at have set et. 
Det betyder heller ikke så meget, når man kan kalde sig Sjællandsmester 2019. 

Hun er også en del af Hedebo-udvalget, og selvom det ofte er egne hold, der er med, bliver der også 
tid til at være repræsentant for udvalg og klub. Og hyggen med de andre hold/trænere på Lunden 
med Neskaffe og evt. en øl, er også helt sikkert. Os andre har så en opgave med at få hende op til 
tiden, da hun ikke er et udpræget A-menneske. 

Hun er aktiv under festivalen og holder af livet i teltet og på pladsen. Og familien begynder også at 
komme med i det omfang, de har nået alderskravet. 

Et andet højdepunkt er, når klubben skal afsted på påsketur. Og hvis programmet bliver for hårdt, er 
det godt at have en sundhedshjælper med. Der er fuld hygge med de unge mennesker, uden at der 
slækkes på viljen til sejr. 

Vi kan være helt sikre på, at du siger din mening og kæmper for din sag - det er et tydeligt 
kendetegn ved dig, og det kan jo selvfølgelig godt være upopulært. 

Du har valgt at trække dig ud af bestyrelsesarbejdet - men jeg tror næppe, at du trækker dig helt fra 
arbejdet i Tune Håndbold, dertil er dit engagement for stort. Vi ser derfor frem til hvilke aktiviteter, du 
nu kaster dig over. 

Stort tillykke – Charlotte Bonde Mygind! 

 


