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Dons Christensen, Rasmus
Fra Nordfalsters Avis
mandag 26. november 2012

NABs nye træner Brian Hansen
glæder sig til samarbejdet med
Rasmus, som han klart ser som en
forstærkning af holdet både på og
udenfor banen. De ser ens på
træningen, som skal være sjov,
udfordrende og intens med masser af
bold. Træningen starter op lørdag 23.
februar.

Rasmus Dons tilbage til NAB
Stærkt træner team på plads i seniorafdelingen, hvor valget af Rasmus Dons
Christensen, som spillende assistenttræner, var den sidste brik, der skulle på plads.
Rasmus har i de seneste 12 år spillet på højeste niveau i Døllefjelde.
En af NABs gamle drenge vender tilbage. Onsdag aften skrev 33-årige Rasmus Dons
Christensen under på en aftale som spillende assistenttræner på klubbens førstehold.
Dermed er alt på plads til den kommende sæson, hvor trænerteamet for første og
andetholdet ser således ud: Brian Hansen er førsteholdstræner, Rasmus Dons
Christensen er assistenttræner og spiller samt Jesper Krøll Rasmussen er træner for
andetholdet.
Det er et stærkt team vi nu har i spidsen for vores seniorafdeling, og vi står virkelig
stærkt rustet til foråret, når oprykningsspillet i Serie 1 går ind i den afgørende fase.
Samtidigt kan vi også give andetholdet mere fokus i foråret efter nedrykningen til Serie
3, siger Carsten Petersen (Smeden) fra Seniorudvalget. Rasmus Dons Christensen bor
lidt uden for Nørre Alslev, og har siden 2000 spillet på højeste plan i Døllefjelde.
Sidste kamp for DMIs Danmarksseriehold blev det svidende 8-1 nederlag til FC Egedal
for nylig. Meget symbolsk gik Rasmus ud i pausen med en skade, og det blev dermed
hans farvel til DMI. ”Jeg glæder mig utroligt meget til at komme tilbage til min
barndomsklub, og betale tilbage med den erfaring og rutine, de mange år i Døllefjelde
og Alliancen har givet mig”, siger Rasmus kort efter han har sat sin underskrift
på trænerkontrakten.
Det bliver første gang Rasmus officielt skal prøve kræfter med trænerjobbet,
men han fortæller at han i det seneste halvandet år har hjulpet til ved træningen i
DMI, når der var brug for assistance.

Samtidigt har han suget godt til sig i alle årene med en række forskellige trænere i de
klubber, han har spillet. ”Jeg har længe gerne ville tilbage til NAB på et tidspunkt,
og det er kommet nu. Derfor var jeg ikke spor i tvivl, da jeg blev spurgt om jeg ville
tilbage nu og være assistenttræner samtidigt med at jeg spiller”, siger Rasmus.
Han har i mange år spillet højre midtbane med mest fremadrettet fokus. ”Hurtigheden
har i mange år været min styrke og jeg har scoret mange mål. Men på det seneste
er det mere blevet til at jeg er trådt i oplæggerens rolle med mange assists”, siger
Rasmus.

