
LANDSTRÆNER FRA 
HALVORSMINDE PÅ 
VEJ TIL OL I RIO
På Halvorsminde Efterskole og Fri Fagskole i Hjørring 
befinder der sig en glad kineser. Yuhan Chen, 24 år, er 
nemlig ikke bare en meget flittig ung dame, hun er også 
meget heldig. Eller også er Danmark meget heldig, at 
have fået den tidligere professionelle bordtennisspiller til 
landet i 2011. 

BORDTENNIS TALENT I BLODET
I Kina er bordtennis en meget populær sport og om end 
man i Kina ikke har en decideret national sport, er bord-
tennis ofte omtalt som en af hovedsportsgrenene i Kina. 

Vores hovedperson begyndte at gå til bordtennis da hun 
var 6 år gammel, af den enkle årsag, at hendes mor skulle 
vælge mellem to fritidsaktiviteter på efter skoletid: klaver 
og bordtennis. Da moren var klar over, at der var alt for 
meget krudt i Yuhan til at sidde stille på klaverbænken, 
faldt valget på bordtennis. To måneder efter blev hun nr. 
2 i en stor konkurrence og hendes trænere havde fået 
øjnene op for hendes talent. 

KOSTSKOLE SOM 11-ÅRIG
Det kinesiske skolesystem er opbygget således, at 
børnene går i en slags grundskole fra 6-11 år, efterfulgt af 
en overbygning fra 12-18 år. Derudover kan man gå på en 
almindelig skole, eller være heldig at blive optaget på en 
speciel skole, hvor der er fokus på talentudvikling. Yuhan 
blev tilbudt en plads på den professionelle bordtennis 
skole, der lå i en by 300 km fra hendes hjem og det lå i 
kortene, at hun skulle blive professionel bordtennisspiller. 
Hverdagen på skolen gik fra kl. 8-21.30 og var delt mellem 
almindelig skolearbejde og træning. I alt havde eleverne 
to timers pause om dagen, hvor de kunne spise, skrive 
breve, læse eller hvad der kunne være lyst og behov for.

NATIONAL TRÆNINGSLEJR
I 2005 blev der udpeget 85 af de bedste kinesiske bor-
dtennisspillere og blandt disse var Yuhan, som på dette 
tidspunkt var 13 år. Af de konkurrerende spillere kunne 20 
være heldige og vinde et års ophold på Chinese National 
Sports Center, som er et center i Beijing, hvor 30.000 af 
de bedste kinesiske sportsudøvere bor og træner. Yuhan 
var blandt de 20 sportsudøvere, som vandt opholdet i 
Beijing og var nu anset som et af de dygtigste bordten-
nisspillere i Kina.

DRIVKRAFT I POLITISK DIPLOMATI
Tilfældet har det ind imellem med at spille folks skæbner 
et puds og det var netop ved et tilfælde, at Yuhan kom til 
at tale med en dansk turist i Kina i 2010. Han fortalte om 
en dansk bordtennisklub i Hirtshals, som kunne være in-
teresserede i at lære hendes bordtennistalent at kende. 
Bordtennisklubben B75 fik i samarbejde med Halvors-
minde styr på administration og tilladelser til at få Yuhan 
til Danmark. Et samarbejde der har vist sig at være uma-
gen værd, da Yuhan i dag træner elever på Halvorsminde 
og B75 og derudover er træner på det danske bordtennis 
landshold. Om 14 dage rejser hun med de danske bord-
tennisspillere til paralympiske lege i Rio og hun glæder 
sig rigtig meget til at repræsentere Danmark.

Yuhan rejste til Danmark på hendes 19 års fødselsdag, mod 
et land og en kultur hun aldrig før havde stiftet bekendt-
skab med. Hun blev hurtigt inspireret af danskernes 
kultur og menneskesyn og overfor hendes landsmænd, 
beskrev hun Hjørring og Vendsyssel i så positive vend-
inger, at borgmesteren i hendes hjemby, Changchun, fik 
interesse i at lære vendelboerne at kende. Derfor blev 
Hjørring og Changchun venskabsbyer i 2014.


