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Kasper Hvidt Rasmus Bech Hent PDF Kasper Hvidt er med sit engagement og temperament selve billedet på
den optur, det mandlige håndboldlandshold oplevede op gennem årtiet fra den første bronzemedalje ved EM i
2002, til det hele kulminerede ved EM i Norge i 2008. Som sportsmand udstråler han en koncentration og

dedikation, der kombineret med minutiøs forberedelse har gjort ham til en af verdens allerbedste
håndboldmålmænd. I under himlen, midt i målet fortæller han i samtale med journalist Rasmus Bech fra

Politiken om de mange år med landsholdet, om forholdet til landstræner Ulrik Wilbek og til pressen, og om
årene han tilbragte i Spanien, inden han i 2009 vendte hjem til dansk håndbold, hvor han i dag er en del af
storholdet AG København. Kasper Hvidt og Rasmus Bech taler også om gode vindere og tabere, om sejre og

nederlag, om menneskesyn og livssyn, om at tage ansvar, og om hvorfor Kasper i januar 2010 valgte at
stoppe på landsholdet efter fjorten år og 219 kampe.
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