Talent og elitegrupper pr. 1. juni 2014
BKN har inddelt de bedste spillere i Grønland i tre niveauer for eliten.
Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3 – ungdom
Gruppe 3 – senior
Hvert år i maj evalueres det forløbne år og der er optagelse og udslusning af spillere.
Landstræneren kan til enhver tid optage nye spillere/flytte optagne spillere til en anden
gruppe. Udslusning/flytning til anden gruppe kan også ske til enhver tid, såfremt spillere ikke
lever op til de beskrevne krav.
Gruppe 1
Gruppe 1 består af de største ungdomstalenter og etablerede seniorspillere. Gruppen består af
spillere, som har et stort talent – besidder et flydende benarbejde, stort slagrepertoire, fysisk
velfunderet, villige til at arbejde hårdt, god vinderindstilling og en evne til at evaluere og
reflektere. Etablerede seniorspillere er de bedste på Grønland
Krav:
 Træner mindst 10 måneder om året.
 Deltagelse i GM.
 Udfylde/aflevere spillerskema og evalueringsskema.
 Rapportering til landstræner mindst hver 6. uge.
 Indstillet på at lave 10 timers frivilligt arbejde for klub/forbund om året. Det kan være som
gæstetræner, instruktør, fotosession, foredragsholder, opvisningskampe med mere.
Antal spillere: max 10
Støtte: Støtte til deltagelse i udtagelseslejre/træningslejre, turneringer og evt. yderligere
individuel tildelt støtte efter vurdering af landstræner.
Herrer
Jens-Frederik Nielsen – B67
Nikki Nathansen – B67
Nuka Mark Nielsen – ARS

Fødselsår
1991
1993
1998

Damer
Sara Lindskov Jacobsen - B67

Fødselsår
1994

Gruppe 2
Denne gruppe består af de næststørste talenter i ungdomsregi og U23 spillere, som ikke er
slået igennem endnu i seniorregi. Spillerne har talent, men ikke på samme niveau som
spillerne i Gruppe 1. Seniorspillere, som er blandt de bedste i Grønland, men har ikke samme
niveau som i gruppe 1
Krav:
 Træner mindst 9 måneder om året.
 Deltagelse i GM.
 Udfylde/aflevere spillerskema og evalueringsskema.
 Rapportering til landstræner mindst hver 10. uge.
Antal spillere: max 10
Støtte: Støtte til deltagelse i udtagelseslejre/træningslejre, turneringer og evt. yderligere
individuel tildelt støtte efter vurdering af landstræner.
Herrer
Sebastian Bendtsen - JBF
Thomas Madsen – B67
Nick Ø. Jacobsen – B67
Ukatu Kristensen - JBF

fødselsår
1995
1996
1995
1991

Damer

Fødselsår

Gruppe 3 ungdom
Spillere der er meget unge, som der skal holdes øje med, spillere som har potentiale og talent,
men ikke på samme niveau som spillerne i gruppe 1 og 2. Spillere som er inde i billedet til

AWG udtagelseslejr i slutningen af ulige år. Her indgår også spillerne, der studerer i
udlandet/Danmark, og spillere som evt. deltager på landshold i andre sportsgrene. Yngste
spillere i denne gruppe er født i år 2001 (bliver 13 år i 2014).
Krav:
 Træner mindst 9 måneder om året.
 Udfylde/aflevere spillerskema og evalueringsskema til talentspejder
 Rapportering til talentspejder mindst tre gange årligt
Antal spillere: max 16
Støtte: Støtte til deltagelse i udtagelseslejre/træningslejre
Herrer
Jørgen Geisler - JBF
Patrick Jensen - JBF
Victor Langholtz – B67
Ian Enoksen - NBK
Toke Ketwa – B67
Karsten M. Andersen - NBK

fødselsår
2000
2001
2000
1998
1998
1998

Damer
Julia Thomsen - JBF
Minannguaq S Petersen - NAG
Pilunnguaq Andersen Hegelund - AG
Milka Brønlund -JBF
Cecilia Josefsen - TEN
Karoline Josefsen - ARS

Fødselsår
1997
2000
2000
1998
1997
2001

Gruppe 3 senior
Spillere som har potentiale, rutine og talent, men som også har talent for andre sportsgrene.
Det kan også være spillere, som ikke har deltaget i GM ét år, men stadig prioriterer badminton
højt.
Krav:
 Træner mindst 9 måneder om året.
 Udfylde/aflevere spillerskema og evalueringsskema.
Antal spillere: max 12
Støtte: Støtte til deltagelse i udtagelseslejre/træningslejre
Herrer
Taatsi Pedersen – JBF
Angutimmarik Geisler - JBF
Mads Nyvold – B67
Bror Madsen - JBF
Frederik Elsner – B67

fødselsår
1991
1991
1980
1982
1986

Damer
Pernille Levinsky – B67
Hedvig Broberg - ABK
Maria Lyberth - ARS
Martha Jonathansen - SAK
Aviaja Geisler – B67

Fødselsår
1994

1982

Der er mange gode og erfarne badmintonspillere i Grønland – til GM er der flere spillere, der er
over 32 år, der vinder medaljer.. Derfor vil de stadig kunne komme i betragtning til
landsholdsaktiviteter – herunder udtagelse til Island Games. Spillere over 32 år er som
udgangspunkt ikke med i ovenstående grupper
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