Pressemeddelelse – Team manager for Bagerlandsholdet

7. april 2022
_______________________________________________________________________________________

Jesper Damkjær overtager stafetten som ny Team
Manager for Bagerlandsholdet
Jesper Damkjær overtager stafetten fra Kasper Hansen som ny Team Manager på det danske
Bagerlandshold pr. 7. april 2022. Bagerlandsholdet er en del af Dansk Gastronomisk Union familien.
Det bliver Jesper Damkjær, der tiltræder som ny Team Manager for det danske Bagerlandshold. Damkjær er
til daglig underviser på Kold College. Damkjær er en erfaren deltager på Bagerlandsholdet og har i en
længere årrække haft forskellige funktioner på Bagerlandsholdet. Han har tidligere stået i spidsen for
Bagerlandsholdet til Nordic Cup 2019. Damkjær afløser Kasper Hansen, der stopper for at kaste sig over nye
udfordringer.
Direktør for Dansk Gastronomisk Union, Morten Juul Andersen glæder sig til ansættelsen af Damkjær i
Dansk Gastronomisk Union. Dansk gastronomi befinder sig blandt førende aktører i verden. Senest hentede
Tjenerlandsholdet guldmedaljer ved Nordiske mesterskaber 2022, Konditorlandsholdet en flot EM Bronze
medalje og Cateringlandsholdet guldmedaljer ved OL i Stuttgart 2020. De danske bagertalenter har formået
at løfte madlavning til højeste niveau, og har efterhånden bevist, at faget er rigt på kreativitet og sanselige
oplevelser.
”Man kan være nok så kompetent i køkkenet, men hvad hjælper det, at kokken laver god mad, hvis brødet
og præsentationen af madoplevelsen ikke følger med?”, spørger Morten Juul Andersen.
”Det giver så god mening at samle ekspertisen fra landsholdene og kontinuerligt forfine den totale mad- og
gæsteoplevelse. Vi vil kæmpe for at vinde mere guld til Danmark på den internationale scene, og med
Damkjær lægger vi op til en styrkelse af alle vores landshold. Vi er glade for at kunne tiltrække Damkjær og
videreudvikle det gode arbejde, som Kasper Hansen har startet op”, slutter Morten Juul Andersen.
Bagerlandsholdet træner sammen med resten af DGU-landsholdene på Cookery/Jøni i Odense & på ZBC i
Ringsted. Holdene deltager i internationale konkurrencer og består af faglærte i bageri og konditori samt
elever med færdigheder og viden bredt fra branchen. Det handler om at vinde konkurrencer men også om
meget andet herunder alle de oplevelser, der er ved at være i branchen, teamwork, sammenhold, læring,
uddannelse og dygtiggørelse.
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