ÅRETS TRÆNER:
Grindsted Badmintonklub vil hermed gerne indstille Michael Christensen til prisen som årets
træner i Badminton Midtjylland.
Michael har gennem de seneste 5 sæsoner haft cheftræner posten for senior truppen og klubbens
Minitalent og Talent hold. I kraft af at han træner disse hold sker der en naturlig overgang af
spillere fra den ene hold til den anden, alt efter hvordan de udvikler sig, dette har stor betydning
for at klubben ikke mister spillere lige før de bliver senior.
Michael er ikke bare en utroligt vellidt person og træner for alle spillere, men også for forældre,
som gerne kan gå til ham om gode råd i forhold til coaching, eller hvordan børnene udvikler deres
badminton kunnen bedst muligt gennem henholdsvis træning og turneringer.
Når en enkelt eller to spillere har ønsket træningstimer ud over de sædvanlige trænings tider med
Michael, så siger kan meget sjældent nej til dette, til trods for en i forvejen presset uge program.
Han ynder også meget stor respekt om sig, dette skyldes især hans indgangsvinkel til såvel træning
som til turnerings kampe, for han kommer altid velforberedt, uanset hvilken hold han skal træne
og hans helt store plus er, at der ikke er forskel på hans engagement i at træne eller coache en
spiller uanset dennes niveau.
Hans høje engagement, hans altid gode humør og den lille joke, der altid ligger klar i ærmet,
motivere spillerne gang på gang til at præstere deres yderste til træning og i kampene.
Mange spillere har også gennem de 4 år, nydt godt af Michaels coaching til turneringer rundt om i
landet, samt hvis nogle har været i udlandet, har han også gerne taget turen dertil.
Michael er også en væsentlig inspirator for klubbens øvrige trænere, som altid kan spørge ham til
råds, samt viderebringe nogle af hans trænings metoder, til de øvrige ungdomshold, således der
kan skabes en brobygning mellem træningsholdene i GBK.

Med denne indstilling håber GBK at Michael kan komme i betragtning til titlen som årets træner.
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