Årets ungdomsspillere 2017 i Badminton Sjælland regi er udpeget
Som en del af mandagens finaleaften under Sjællandsmesterskaberne for ungdom havde kredstrænerne
også udvalgt hvem der skulle have den ærefulde titel som ”Årets ungdomsspiller”.
På Facebook under ”Badminton Sjælland Ungdom” kan du se billeder af spillerne, men her får du hvad
kredstrænerne havde lagt vægt på i deres begrundelse:
U11: Nanna Olsen Siegemund
De kriterier, som vi har vurderet årets spiller på har været mere begrænset end normalt. De U11 spillere,
som har været med på kredsen i år, har alle haft en udvikling, som har braget derud af. Derfor har det
begrænset vores vurderingskriterier lidt.
Spilleren som vi har valgt i år, har foruden en bragende udvikling, også bidraget med et fantastisk godt
humør. På vores kredstur var det første spilleren sagde til os trænere: "banke banke på", og vi (trænerne)
vidste med det samme, at det bliver en lang weekend! Spilleren sluttede så sin joke af med at sige "Jesper",
og vi spurgte "Jesper hvem?" Hvorefter spiller bare brøler "Jeeeespacito" på fuld skrue (En fordansket
udgave af mega hittet despacito).
Spilleren vi har valgt udviser glæde ved badminton uanset om spilleren er foran 13-7 eller bagud 13-7. Altid
smilende og glad, og rigtig god til at sørge for at alle har det godt.
Årets spiller på U11 kredsen er Nanna Olsen Siegemund!
U13: Jonathan Melgaard
Spilleren er valgt ud fra hans rolige og venlige personlighed, som gør, at han snakker med alle på tværs af
årgangen uanset alder og niveau. Dette viser sig også på banen, hvor han er blandt de bedste til at bakke op
om sine makkere og som regel altid er mest kritisk over for sig selv. Samtidig er han altid velforberedt til
kampene og viser derigennem sin seriøsitet til sin tilgang til badminton.
Årers spiller Jonathan Melgaard
U15: Frederikke Nielsen
Årets spiller er en pige der har udviklet sig meget det sidste års tid.
Hun er en god fighter, en god kammerat og medbringer altid godt humør i hallen.
Hun kæmper altid på banen og hjælper altid holdkammerater.
Det viste hun bl.a. på banen i Esbjerg da hun vandt DS-rækken og U15’ens første udgave af badminplay
Året spiller er Frederikke Nielsen.
Frederikke ønskes et stort tillykke.
U17: Oscar Sunekær
Årets U17 spiller er i år en person der har engageret og dedikeret sig i kredsens forskellige arrangementer.
Med sin festlige personlighed og positive attitude spiller person en aktiv rolle for at vores ture bliver en
succes.

Årets U17 spiller er helt sin egen, spilleren står gerne for de sjove indslag, om det er på kredsture eller BD
lejre.
Som vi ser det, er årets spiller til tider en kæmpe fighter og vi mener faktisk årets spiller har et kæmpe
talent. Vælger årets spiller en dag at se sit fulde potentiale, så er vi sikre på han kan nå langt.
Det har været en fornøjelse at lære årets U17 spiller af kende og vi glæder os til at følge spilleren i
fremtiden.
Mine damer og herre, giv en kæmpe hånd til årets spiller, årets gøgler, til tider årets badeand, giv en hånd
til årets spiller; Oscar Sunekær!

