
Badminton Roskilde ungdom – hædersdiplomer 2019 
 
Hvert år til sæsonafslutningen og til gallafesten kåres klubmestrene.  
Derudover kårer trænerteamet fra vores tre spillesteder spillere, der har gjort sig ekstra positivt 
bemærket i løbet af sæsonen.  
 
Her er oversigten over hvilke kåringer der er og kriterierne for disse. 
 
Årgang    
U9 Årets U9 pige 

Gives til pige for god 
opførsel, godt 
kammeratskab, gode evner 
og træningsiver. 

Årets U9 dreng 
Gives til dreng for god 
opførsel, godt 
kammeratskab, gode evner 
og træningsiver 

 

 Mia Steen 

Hun er en glad og 

smilende pige. Hun 

møder op til hver eneste 

træning og medbringer 

altid sit gode humør. Hun 

er en af de første til at 

gribe sin ketsjer og en 

fjerbold. Spilleglæden 

stråler ud af hende og vil 

ingen ende tage. 
 

Stort tillykke til Mia. 

Jeppe Lund Andersen 
Årets U9 dreng er en glad 
dreng med en rigtig god 
indstilling og en der elsker at 
spille og træne. Han er en 
rigtig god kammerat, han har 
i løbet af sæsonen blevet en 
meget bedre 
badmintonspiller. Han spiller 
med alle på træningen. Han 
har i denne sæson gjort det 
forrygende til stævner og 
holdkampe. Han vandt på 
imponerende vis vores eget 
stævne i februar   
Stort tillykke til  
Jeppe.  
 

 

U11 Årets U11 kammerat pige 
Gives til U11 spiller der ved 
sin opførsel og 
kammeratlige form har vist 
sig som et særdeles godt 
eksempel for andre 

Årets U11 kammerat dreng 
Gives til U11 spiller der ved 
sin opførsel og kammeratlige 
form har vist sig som et 
særdeles godt eksempel for 
andre 

Årets U11 komet 
Gives til U11 spiller der har 
bemærket sig meget 
positivt på flere områder. 
F.eks. træningsflid, 
hjælpsom, stor fremgang, 
en der går forrest og yder 
sit bedste 

 Mathilde Larsen 
Hun er en rigtig glad og 
smilende pige. Hun er 
seriøs omkring sin 
badminton, og nyder en 
god duel mod en af 
medspillerne. Hun er 
engageret i at udvikle sig 
og stiller gode spørgsmål 
til trænerne. Hun er god til 
at hjælpe de andre på 
træningen.  

Najib Ali 
Prisen går til en dreng, som 
elsker at komme til 
badminton, både for at spille 
spillet med fjerbolden, men 
ikke mindst for at være 
sammen med 
kammeraterne. Dem har han 
mange af på træningen og 
holdkammeraterne kan godt 
lide ham for hans leg, glæde 
og smil. Han har nemlig et 

Zenia Petterson 
Denne spiller har fra første 
gang spilleren satte sine 
ben i badmintonhallen 
være en smilende gave til 
træningen. Spilleren er en 
fighter både til træning og i 
kampe og henover 
sæsonen har hun udviklet 
sit badmintonspil til at 
blive en hårdtslående og 
seriøs badmintonpige som 



 
Stort tillykke til Mathilde. 

smil, der smitter og bringer 
andre omkring ham i godt 
humør. Det er meget vigtigt 
at have en dreng som Najib 
på træningen. 
Stort tillykke til Najib. 
 

bare vil derudaf. Hun stiller 
op til kampe både til 
træning og kampe, og hun 
giver alt hvad hun har. 
Derfor er hun på vej til at 
blive en dygtig 
badmintonspiller med et 
smil, der smitter.  
Stort tillykke til Zenia 
Petterson. 
 

U13 Årets U13 kammerat 
Gives til U13 spiller der ved 
sin opførsel og 
kammeratlige form har vist 
sig som et særdeles godt 
eksempel for andre 

Årets U13 sportslige 
præstation 
Gives til U13 spiller der har 
udført en særdeles brillant 
sportslig præstation i 
sæsonen 

Årets U13 komet 
Gives til U13 spiller der har 
bemærket sig meget 
positivt på flere områder. 
F.eks. træningsflid, 
hjælpsom, stor fremgang, 
en der går forrest og yder 
sit bedste 

 Freja Hansen 
Freja er en utrolig fair 
person, der altid har et 
vågent øje med, om der er 
nogle der er lidt nede, 
kede af det eller bare ikke 
har det godt. Hun er selv 
en meget konkurrence 
mindet person, der som 
den gode kammerat hun 
er, ikke er bange for at sige 
noget til andre, hvis der 
går for meget "pjat" i det. 
Hun er en spiller der vil 
lære og er god til at gå 
forrest hvis andre ikke tør. 
Stort tillykke til Freja. 
 

Malte Hagemann 
Mortensen 
Årets U13 sportslige 
præstation går til en spiller, 
der har udviklet sig meget 
positivt sportsligt og har haft 
stor fremgang. 
Spilleren bliver langsomt, 
men sikkert,  bedre og bedre 
til at træne med kvalitet, 
samtidig med at der stadig 
er plads til legen og finterne 
i spillet. Spilleren startede 
sæsonen som U13C spiller, 
har vundet guld til DMU i 
double i B-rækken og i 
påsken blev det til guld i HD i 
U13A rækken i sit første A-
række stævne.  
Stort tillykke til Malte. 

Oscar Neuhausen 
Prisen går til en spiller, der 
udviser stor træningsflid, 
en der gerne hjælper til 
med at træne U11 
spillerne, en der har haft 
sportslig fremgang på 
trods af, at han har haft en 
del problemer med 
bentøjet. Han har en stor 
vilje, er blevet mentalt 
stærkere og spiller mere 
sikkert. Det gør, at han nu 
kan kalde sig A række 
spiller. Han fik bronze til 
DMU i A-rækken og i 
påsken vandt han sit første 
A-række i HD. 
Stort tillykke til Oscar. 

U15 Årets U15 kammerat 
Gives til U15 spiller der ved 
sin opførsel og 
kammeratlige form har vist 
sig som et særdeles godt 
eksempel for andre 

Årets U15 sportslige 
præstation 
Gives til U15 spiller der har 
udført en særdeles brillant 
sportslig præstation i 
sæsonen 

Årets U15 komet 
Gives til U15 spiller der har 
bemærket sig meget 
positivt på flere områder. 
F.eks. træningsflid, 
hjælpsom, stor fremgang, 
en der går forrest og yder 
sit bedste 

 Denisha Klarskov 
Denisha har udviklet sig 
meget som spiller, men 
også som person. Hun 
viser klart mere attitude og 

Mikkel Oldrup Jensen 
Årets U15 sportslige 
præstation går til en spiller, 
der i denne sæson har fået 
tingene til at gå op i en 

Patrick Aabye 
En person der specielt 
menneskeligt er blevet 
mere moden. Han er 
blevet god til at lytte, i 



gejst end i starten af året. 
Det har givet hendes i 
forvejen positive væsen et 
løft, i forhold til at vise 
overskud i forhold til 
andre. Hun er en type, der 
har meget let til grin og det 
er afsmittende på den 
gode måde. Har trænerne 
brug for hjælp kan vi altid 
regne med Denisha. 
Stort tillykke til Denisha. 
 

højere enhed. Han har spillet 
sit bedste badminton 
nogensinde. Det har 
resulteret i, at han nu er den 
højst rangerede U15 spiller i 
klubben, selvom han kun er 
1. års. 
Han bliver bedre og bedre på 
alle områderne af 
badmintonspillet - teknisk, 
taktisk, fysisk og mentalt. 
Det bliver spændende at 
følge ham i næste sæson. 
Stort tillykke til Mikkel. 

stedet for at kommentere 
på alt. Er blevet meget 
bedre til at tænke sig om i 
stedet for "bare" at blive 
sur. Han er en hårdt 
slående ung mand, der er 
ved at lære at hårdt ikke 
altid er det samme som 
godt. Han er heller ikke 
bange for at kaste sig ud i 
nye udfordringer. 
Stort tillykke til Patrick. 
 

U17 Årets U17 pige 
Gives til pige, der har 
udvist stor træningsflid, 
der er en god kammerat og 
træningsmakker og har 
udviklet sig meget positivt i 
løbet af sæsonen 

Årets U17 dreng 
Gives til dreng, der har 
udvist stor træningsflid, der 
er en god kammerat og 
træningsmakker og har 
udviklet sig meget positivt i 
løbet af sæsonen 

 

 Anne Madsen 
Prisen går til en pige, der 
har fortsat sin positive 
udvikling siden sidste 
sæson. Hun har i denne 
sæson haft debut på vores 
1. hold i 3. division. I 
slutningen af sæsonen er 
hun blevet udtaget af 
Badminton Danmark til 
både en national og 
international træningslejr, 
som en skulderklap for 
hendes træningsflid og 
udvikling. Stort tillykke til 
Anne Madsen. 

Anders Andersen 
Prisen går til en dreng, der 
har udviklet sin gode teknik 
yderligere og er blevet 
endnu bedre taktisk - især i 
double. Det beviste han i 
slutningen af sæsonen med 
en guldmedalje til DMU. Han 
har også prøvet kræfter på 
vores senior 2. hold i 
Danmarksserien og gjort sig 
gode erfaringer på det 
niveau. Han er vellidt af alle 
og en god kammerat. Stort 
tillykke til Anders Andersen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derudover er der hvert år en spiller, der modtager  
Badminton Roskildes guldpris: Den gyldne fjerbold  (BR-guld) 
 
BR-guld gives til den ungdomsspiller, der gennem hele sæsonen har udvist en systematisk og 
målrettet træningsindsats – og i kraft af denne opnået resultater. En spiller som er hjælpsom, 
lærevillig og en beundringsværdig rollemodel for alle spillere i Badminton Roskilde. 
 

Tobias Olsen 
Lad mig starte med at rose alle jer spillere for at have ydet en fantastisk indsats i 
sæsonen. Gang på gang møder I flittigt op til træning, selvom vi trænere udsætter 
jer for frygtelige ting. Det er også en fornøjelse at se jeres sportslige fremgang til 
individuelle stævner og flotte holdkampe. Socialt, oplever vi trænere, at der er et 
rigtigt godt kammeratskab blandt jer spillere. En stor medlemsfremgang fra 219 i 
august til nu 282 medlemmer fortæller også, at vi kan noget i BR. 
 
Nu gælder det uddelingen af BR-guld. Den skal uddeles for 6. gang og det har været 
svært, da der er mange, som yder en super træningsindsats, er blevet meget bedre i 
løbet af sæsonen og samtidig er en god rollemodel og hjælpsom og lærevillig. 

Trænerteamet har dog valgt en spiller, som er målrettet og går forrest til træning 
hver gang.  Spilleren er symbolet på en rigtig BR spiller: En virkelig god rollemodel og 
en god træningsmakker, en der træner lige godt med alle uanset niveau. Spilleren 
træner med stort engagement og sørger altid for at der er en god stemning på 
træningen, der trænes hele året rundt, styrke og løbetræning er blevet en del af 
spillerens ugentlige træning. Derudover er spilleren også træner i klubben 

Spilleren har udviklet sig positivt på de fire områder, der kendetegner en dygtig 
badmintonspiller: Mentalt, teknisk, fysisk og taktisk. Det er især styrketræningen, 
der gør, at han nu vinder flere kampe. Det bliver meget spændende at følge 
prismodtageren af BR-guld 2019 i den kommende sæson. 

Stort tillykke til Tobias Olsen! 
 


