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Tidligere landstræner udnævnt til ambassadør.
Stig Kramer blev hyldet for altid at udvise gejst, glæde og vinderindstilling (VIWA®).
I går modtog Stig Kramer VIWA® ambassadørprisen. Stig er tidligere norsk landstræner i
taekwondo og nuværende cheftræner i Nørrebro Taekwondo. Det er Mats Mejdevi, en af
Danmarks bedste fysiske trænere, der har indstillet Stig til at modtage prisen som ambassadør.
Ekstremt dygtig og sympatisk
Lise Warren Pedersen, som er uddannelseskonsulent i Team
Copenhagen Eliteidrætsakademi udtaler om Stig: ”Stig
arbejder med en ro og grundighed, som er
beundringsværdig. Han er en rar, åben og sympatisk person,
som er fagligt meget kompetent. Det nyder vi godt af i
forbindelse med hans engagement på Nørre Fælled skole,
hvor han er ansvarlig for morgentræningen. Team
Copenhagen Eliteidrætsakademi bruger også Stig. Her har
han med meget stor succes stået for basal træning af
talentfulde fodboldspillere i vinterperioden.
Jeg glæder mig meget på Stigs vegne over, at han er blevet
VIWA ambassadør. Han er en rigtig god inspirator og
rollemodel.”
En autoritet med humor
Jeppe Haugaard, idrætskonsulent i Team Copenhagen har arbejdet sammen med Stig og beskriver
ham således: ”Stig udstråler først og fremmest ro og overskud. Det giver ham en naturlig autoritet,
så han kan koncentrere sig 100 % om udøverne, og at hjælpe dem, blandt andet med flittig brug af
humor, til selv at blive bedre. Stig er ambitiøs og målrettet, men samtidig så erfaren, at han sørger
for, at alting sker i det rette tempo med fokus på den langsigtede udvikling. En virkelig stor
kapacitet”
Gejst - glæde - vinderindstilling
Mats Mejdevis indstilling af Stig lyder:
”Stig, tak for at du er den du er! Du har en lidenskabelig måde at arbejde på og er altid åben for
nye ideer. Gennem din sans for nuancer, finder du løsninger, og intet er umuligt for dig. Du er en
arbejdsom person, der lader tingene tage deres tid, och du hafsar inte bara fram resultat och
utveckling - allt är noga avvägt. Dit muntre sind og din filosofiske side gør mit og alle andres
arbejde lettere. Du går ind til hver træning med lidenskabeligt engagement og ekspertise, og du er
i stand til at skabe vindere med glæde! Du ved, hvordan man nyder livet, modtager det med åbne
arme, og det smitter af på din verden. Værdier, som menneskelighed, udvikling, nysgerrighed og
teambuilding er de vigtigste for dig.
Tack för att jag har lärt känna dig kompis - du inspirerar mig!”

