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ÅRETS SPILLER 2017
Daniel Heidemann

Årets spiller er i god form, hurtig, god i defen-
siven og ikke mindst kæmper altid til det sid-

ste.Du giver den gas til træning og du kommer 
altid glad og smilende i hallen. Du ses ofte 

hernede i hallen og er god til at komme med 
gode input til træningen. Derudover har du 

spillet holdturnering – vundet en masse kam-
pe og ikke mindst kronet en flot sæson med et 

dobbelt landsmesterskab.

ÅRETS FIGHTER 2017
Lukas Bach Pedersen

Årets fighter startede i klubben et par uger 
før sidste års klubmesterskab. Du startede 

lidt tøvende, men ville med til klubmesterska-
bt. Her kæmpede du med krum hals men led 
en del nederlag. Du har været i en rivende 

udvikling lige siden, er energisk og giver den 
altid gas. Dit liv lige nu, er fyldt med en masse 

badminton, du var i Århus og se DM – ser 
badminton i fjernsynet og deltager i stævner. 
Du er hjælpsom og giver gerne en hånd med.

ÅRETS RAKET 2017
Gabriel Stilling Nielsen

Årets raket bliver uddelt til en spiller som 
formår at rykke mindst 2 rækker på 1 enkelt 

sæson.
Der har været hård kamp om titlen som årets 
raket – der er 2 spillere som har kæmpet om 
Titlen – de har begge rykket 2 rækker denne 
sæson - henholdsvis fra C til A - og fra B til M. 
Men pga. flest point i den nuværende række 

på nuværende tidspunkt går titlen til

KAFFEKANDEN 2017
U17 C hold som består af:

Morten Møller, Daniel Heidemann, Gabriel S. Nielsen & Rasmus B. Kristensen
Årets kaffekande går det hold som har præsteret bedst i denne sæson – og det er uden tvivl vores U17C hold. Dette 

hold har kvalificeret sig til hold LM i Rønde d. 8/9 april.

G r a p h i c S o l u t i o n s

DS U9
Caroline Kirkegaard

DD U11
Josefine/Maja K

DD U13
Maj/Aya

HS U15 B
Filip

DS U11
Maja K

DS U13 A
Aya Kirkegaard

HD U13
Jakob/Noah S

HD U15 A
Gabriel/Morten

HS U11 A
Sebastian Møller

DS U13B
Maj

MD U13
Aya/Jakob

HD U15 B
Jonas/Frederik

HS U11 B
Lauge Frandsen

HS U13 A
Noah S

DS U15
Natasja Heidemann

HS U17
Daniel

MD U11
Maja K/Andreas

HS U13 B
Ludvig

HS U15 A
Morten Møller


