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Kokkelandsholdet får ny landstræner
Kristian Nissen Arlet bliver den nye team manager for Senior og Junior Landsholdet efter Per
Hallundbæk.
Det er lykkes at få Kristian Nissen Arlet til at varetage erhvervet som team manager for både
senior og junior landsholdet. Kristian Nissen Arlet er en kapacitet og konkurrencemenneske til
fingrespidserne som vil styrke de danske landshold.
De seneste 5 år, har han sikret ikke mindre end 15 podieplaceringer igennem 5 år – hvor de 12 har
været førstepladser samt 3 andenpladser, når han har haft ZBC Slagelses elever i konkurrence ved
DM og VM i Skills. At der har stået respekt om Kristian Arlet Nissen kunne man læse ved
Politikkens uddeling af erhvervsskolernes hovedpris, hvor en elev i sin indstilling skrev;
”Kristian er hverdagens helt. Han er altid i godt humør, smilende, glad og udadvendt. Han formår
at få hver elev til at føle sig speciel på sin helt egen måde ved at vise omsorg, forståelse og ikke
mindst vilje”.
Også hos kokkelandsholdets nye administrerende direktør, Morten Juul Andersen, er der glæde
over tilgangen af den nye team manager.
”Jeg smiler med det ene øje og græder med det andet. Per Hallundbæk, der har varetaget opgaven
siden 15. januar 2019, har ydet en stærk indsats og sikret den fortsatte fremdrift mod flere
guldmedaljer til Danmark, det skal han have stor tak for og ønsker ham al held og lykke fremover”
– siger Morten Juul Andersen og han fortsætter;
”Med tilgangen af Kristian har vi fået en stærk motivator, der kan skabe teamånd og ikke mindst
en person der er konkurrencemenneske ud til fingerspidserne. Det bliver der også behov for hvis vi
som Kokkelandshold skal op og stå som de bedste i verden inden for de næste 3 år. Det bliver
svært og hårdt – men med Kristian og hans tilgang til konkurrencer er vi på vej” – slutter
administrerende direktør Morten Juul Andersen.
Kristian Nissen Arlet har første dag med seniorlandsholdet den 26. maj, hvor der er kaldt til
træning på Cookery i Odense.

Mere info:
Administrerende direktør Morten Juul Andersen - +45 2184 6496

Kokkelandsholdet - c/o Cookery - C.F. Tietgens Boulevard 28, 5220 Odense SØ

