Præsentation af Klaus Hansen
Jeg er 53 år gammel og gift med Odette gennem 27 år, sammen har vi 2 drenge Mads og Mathias der begge
er voksne. Jeg arbejder som Salgschef indenfor stål branchen og har gjort det gennem mange år, i det hele
taget har salg og ledelse præget det meste af mit arbejdsliv, oprindeligt blev jeg uddannet som elektriker og
læste videre til el - Installatør, men var kun få år i elfaget inden jeg kom på min rette hylde indenfor salg.
Efter en pause på lidt over 20 år vendte jeg tilbage til billardsporten og blev medlem af Tørring Billard Klub.
Jeg blev igen hurtig bidt af sporten og de fantastiske gode venskaber sporten giver, efter kort tid i klubben
blev jeg valgt som formand og har nu været det i 4 år, der er sket en del ting i Tørring Billard Klub, vi
deltager nu i stort set alle turneringer i keglesporten samt har afholdt flere Seniorcup stævner i klubben,
vores højdepunkt er helt klart vores årlige Tørring Cup hvor der er 40 deltagere og der spilles over hele
weekenden i en god sportslig ånd med hyggeligt samvær.
Midt i corona krisen flyttede vi også i nye moderne lokaler og klubben er nu godt rustet til fremtiden i super
lokaler og gode borde samt en god økonomi.
Jeg havde den meget store glæde at blive Årets Leder i DDBU i 2020 hvilket jeg er utrolig stolt og glad for.
Udover billardsporten har jeg fundet stor glæde ved at være i Odd Fellow Logen, som har medvirket til at
jeg på mange områder har lært mig selv meget bedre at kende, jeg går meget op i som menneske at man
behandler andre med stor respekt og empati, kort sagt behandl andre som du gerne selv vil behandles.
Et andet virke jeg har i fritiden gennem mere end 20 år er som Motocross dommer i Danmarks Motor
Union, hvor jeg udsender også dommere til løb i Jylland / Fyn samt godkender og syner Motocross baner.
Jeg er blevet spurgt om jeg vil stille op til Bestyrelsen i DDBU hvilket jeg med stor glæde har tilkendegivet,
jeg er klar til at smøge ærmerne op og gøre en stor indsats.

Med venlig hilsen
Klaus Hansen

