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ÅRETS SPILLER 2016
Aya Kirkegaard

Som sædvane tro går kategorien “årets spiller” til en person, 
der har vist en gejst og glæde til at møde flittigt og motiveret op 
til træning. Den pågældende spiller har igennem de seneste år 
udviklet sit spil. Personen kan slå en perfekt clear på trods af  

sin unge alder. Personen ses ofte i hallen også udenfor træning-
stiderne. Årets spiller har også fået smag for at deltage i turner-
inger, har spillet på hold og er rykket op i C rækken. Personen 
deltager gerne i klubbens sociale arrangementer og var også 

med på seneste klubtur

DAMESINGLE U11
Mai Krøyer

HERRESINGLE U11
Jacob Rohde

DAMESINGLE U13
Astrid Mikkelsen

DAMESINGLE U15
Kathrine Rohde

HERRESINGLE U15
Morten Møller

HERRESINGLE U17
Martin Bjerregaard

DAMEDOUBLE U11
Mai Krøyer, Maja Kristensen

HERREDOUBLE U11
Sebastian Møller, Andreas Bjerre

DAMEDOUBLE U13
Aya Kirkegaard, Astrid Mikkelsen

HERREDOUBLE U15
Kathrine Rohde, Martin Bjerregaard

MIXEDDOUBLE U15
Kathrine Rohde, Morten Møller

ÅRETS FIGHTER 2016
Morten Møller

Årets fighter 2016 går til en person, der har vist en vilje til at blive 
en bedre badmintonspiller. Personen er gået fra at overveje at 
stoppe til at træne 3 gange om ugen på fuld gas. Personen har 

en rigtig fin forståelse for spillet. Personen besidder en stor por-
tion indre stædighed for at blive bedre - en egenskab, som også 
har gjort, at personen har udviklet sig meget spillemæssigt . Per-
sonen har deltaget i hold turnering, og har desuden spillet en del 
stævner – hvilket har medført oprykning til C- rækken. Personen 
er altid glad og imødekommende og giver gerne en hånd med.

KAFFEKANDEN
U11 Drenge holdet

  
Jacob Rohde, Magnus Skottrup, Sebastian Møller, Andreas Bjerre (Ludvig Bager er ikke med på billedet) Årets kaffekande går i år til 
et hold som har spillet helt suverænt. De har vundet samtlige holdkamp – kun tabt nogle enkelte kampe og HD U11 Sebastian Møller, 
Andreas Bjerre de har mødt op med en kampgejst og en vilje man sjældent ser. De mega hygger sammen og har alle respekt for hi-

nanden.
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