Årets Spiller U7
Årets spiller på U7 er en lille spadebasse. Vedkommende er meget
velovervejet, har tit fortalt trænerne mange lange historier og
teorier. Vedkommende er en rigtig god og sjov kammerat, og så
er vedkommende ikke mindst på vej til at udvikle sig til en god
håndbold spiller. Årets spiller er ikke stor men er alligevel en ret
sej forsvarspiller med noget af en skudarm. Årets spiller U7 er:
Frederik Sylvan

Årets Fighter U7
Denne spiller er ikke den mest højtråbende. Vedkommende er
derimod meget stille. Men får passet sine ting, er god i forsvaret
og har også fået et rigtig godt skud og så er begyndt at score
mål. Årets fighter passer sin træning og kommer til de fleste
stævner. Årets fighter er U7 er: Stefan Collstrup

Årets Spiller U8
Er en spiller som ikke gør meget væsen af sig. Men passer sin
træning og gør hvad der bliver sagt og villig til at lære.
Vedkommende er vokset rigtig meget som håndboldspiller og er
blevet en god forsvarsspiller. Vedkommende har også et rigtig
godt skud, personens største opgave er at tro på at man faktisk
er en god håndboldspiller. Men dét vedkommende ikke har i
vildskab har personen til gengæld i holdånd. Er en god kammerat
som altid er klar til at give en hjælpende hånd hvor det behøves.
Man behøver ikke sige tingene flere gange til årets Spiller for at
der lyttes efter hvad der bliver sagt. Årets spiller på U8 er:
Christian Bendsen

Årets Fighter U8
Årets Fighter er en spiller som bare kan lidt af det hele. Personen
kan score, stå på mål, kan dække godt op, kan løbe fra de fleste.
Årets fighter bare rigtig seriøs med sin håndbold og har derfor
mulighed for at udvikle sig endnu mere, hvis personen har tid til
at høre efter. Årets fighter er en god spiller der gør hvad der
bliver sagt selvom man ikke er enig. Årets fighter er Julius
Thestrup

Årets Spiller U10 Piger
Årets Spiller har en stort talent, og træneren er sikker på at det
vil tage hende langt. Hun er omdrejningspunktet på og udenfor
banen. Hun har spillet en god sæson og scoret en masse mål Rigtige mange mål. Årets Spiller U10 Piger er: Clara Eckman

Årets Fighter U10 Piger
Årets fighter har udviklet sig meget siden træneren kom til i
oktober. Hun er gået fra at være en lille forsigtigt pige i forsvaret,
til en stor fighter som ikke er bange for at tage fat. Årets Fighter
U10 Piger er: Ela Kilic

Årets Spiller U10 Drenge 1
Årets spiller er en person som har spillet håndbold i under 1 år,
trods det har han udviklet sig utrolig meget og utroligt hurtigt.
Han har holdt et usædvanligt højt niveau i stort set samtlige
kampe. Han er meget dedikeret og yder altid 100% både til
træning og til kamp. Ikke nok med at han er teknisk god er han
også hurtig og løbestærk nok til at løbe fra alle spillere OG
trænere. Og så er han en rigtig god kammerat. Årets spiller U10
Drenge 1 er: Andreas Ravnshøj Nicolaisen

Årets Fighter U10 Drenge 1
Årets fighter er en spiller som både er teknisk og fysisk god. Man
skal absolut ikke lade sig narre af at han ikke er den største for
han er stærk som en bjørn. Han har utrolig stor selv kritik og kan
nogen gange godt brænde sammen fordi han så gerne vil! Men
det er også det som gør ham bedre. Han er bare en god dreng
som passer sin træning, og er altid passioneret og fokuseret. Han
er ikke for bange for at få tæsk i kampe, til gengæld deler han
også mange tæsk ud. Årets fighter U10 Drenge 1 er: Aske
Ankjær Carlsen

Årets Spiller U10 Drenge 2
Personen som er årets spiller er ikke den der scorer flest mål men
han har udviklet sig til at blive en meget afgørende spiller for sit
hold. Som playmaker får han spillet til at flyde, og skaber på den
måde chancer til alle de andre, men kan også godt selv fyre
kanonen af. Årets spiller er også god mod sine holdkammerater
og skaber god stemning både i omklædningsrummet og på
håndboldbanen. Vigtigst af alt er han altid klar til at give sig 100
procent for at hjælpe sit hold. Årets spiller U10 Drenge 2 er:
Oscar Dalsgaard Mathisen

Årets Fighter U10 Drenge 2
Årets fighter er en meget koncentreret person når han spiller
kamp og træner. Man kan godt blive lidt i tvivl om han vil det og
om han lytter, men det gør han. Han er koncentreret, men kan
også hygge sig, nogen gange lidt mere end trænerne synes om.
Han er god til at sige kom igen og er altid en god støtte. Han
holder altid humøret højt uanset om de vinder eller taber, og er
altid klar med en joke selv efter en dårlig kamp. Han sætter altid
holdet først. Årets fighter giver sig fuldt ud til kampene og har
udviklet sig til en rigtig god spiller i forsvaret. Årets fighter U10
Drenge 2 er: August Wahlgrén

Årets Spiller U12 Piger
Årets spiller ser sin egen chance, har en god forståelse af spillet
og et fin overblik. Hun er en stabil spiller uanset om det går godt
eller mindre godt. Årets Spiller på U12 Piger: Fatima El
Haddouchi

Årets Fighter U12 Piger
Årets fighter har bevæget sig fra nybegynder til en habil spiller på
kort tid og har udviklet sig voldsomt. Hun gør altid en god indsats
for at få det mest optimale ud af hver træning og kamp. Årets
Fighter på U 12 Piger er: Sigrid Hechmann Christensen

Årets Spiller U12 Drenge
Årets spiller er en spiller der virkelig har arbejdet med sig selv.
Men alt imens han gjorde det har han hele tiden haft et øje på
sine holdkammerater og deres velbefindende. Han er en god
holdkammerat, men humor i højsædet. Kan man andet end at
være i godt humør når man er i selskab med årets spiller på U12
drenge som er: Kasper Fischer

Årets Fighter U12 Drenge
Han er en spiller der har taget kampen op med sig selv og
håndboldbanen. Han er bund ærlig og er ikke bange for at sige sin
mening ligesom han heller ikke er bange for at tage ansvar på
banen. Og lige meget hvor store vores modstandere har været
har han aldrig givet op på forhånd. Pladsen som playmaker har
han taget til sig, og fra bænken har det været en fornøjelse at se
på. Årets Fighter på U12 Drenge er : Anthon Nyboe

Årets Spiller U14 Drenge A
Årets spiller på 1. holdet er en spiller der virkelig har udviklet sig
markant gennem denne sæson. Han spiller sig til en større rolle
på holdet efter hver træning og hver kamp, trods hård kamp om
pladserne. Han er en uforudsigelig spiller og Trænerne er ikke
blege for at sige at han er den mest tekniske spiller på holdet.
Han har et fantastisk øje for at spille sine medspillere, læse sine
modspillers afleveringer og så har han bare noget finesse med
den bold. Han har et kæmpe talent og et stort potentiale, for at
kunne komme rigtig langt. Årets Spiller U14 drenge A er:
Mathias Sylvan-Fischer

Årets Fighter U14 Drenge A
Årets Fighter på 1. holdet er en rigtig lille hidsigprop. Han bliver
hurtigt sur på sin direkte modspiller, hvilket resulterer i at man
bliver spist i forsvaret, og i kontraen kan man ligeså godt bare
give op, for når først han er i det humør, er der ingen der kan
følge med ham. Årets fighter presser og udfordrer sig selv
konstant og det er selvfølgelig det der gør årets fighter. Årets
fighter på U14 Drenge A er: Barez Mardue

Årets Spiller U14 Drenge B
Årets Spiller er en spiller der har udviklet sig enormt. Han spiller
en vigtig rolle i både forsvaret og i angrebet. I starten af sæsonen
spurgte han om der var en mulighed for at prøve at spille lidt
back. Siden da har han ikke spillet andet. Giv årets spiller en stor
og velfortjent hånd for det arbejde han har lagt i for at forbedre
sig. Årets spiller på U14 Drenge B er: Gustav Toke

Årets Fighter U14 Drenge B
Årets Fighter er en spiller som ligger mere vandret i luften end
han står lodret op i løbet af en kamp. Han tager den ene tur hen
ad gulvet efter den anden, men rejser sig gang på gang og gør sig
klar til at angribe endnu engang, trods han er undertal på
fysikken, og det gør personen til Årets Fighter.
Årets fighter på U14 drenge B er: Noah Nielsen

Årets Spiller U14 Piger 2. div
Årets spiller er en god tempofyldt spiller. Vil altid vinde og bliver
sur hvis ting ikke lykkedes. Hun kæmper til det sidste selvom det
gør ondt. Altid fuld fart over spillet. Årets Spiller på U14 piger
2.div er: Alba Mandrup

Årets Fighter U14 Piger 2. div
og A
Selvom de begge startede sæsonen som 2. holdspillere har de
nægtet at acceptere dette og har kæmpet og fightet sig til en
plads på 1 førsteholdet. Begge har lidt af den vildskab der skal til
(Den ene lidt for meget og den anden mangler lige en smule) men
de kæmper begge dejligt og lytter og arbejder stenhårdt for at
blive bedre. Årets fightere for både U14 piger 2. div og A er:
Nellie Voss OG Anna Ida Thomasen

Årets Spiller U14 Piger A
God spiller og en god holdkammerat, vil gerne så meget på banen
og udenfor banen. Når hun lytter til trænerne kan hun spille rigtig
godt. Dejlig hårdt skud, og god spring kraft selvom hun har ondt i
knæene. Årets Spiller på U14 Piger A er: Anna-Caroline
Lundgreen. (AC)

Årets Spiller Herre Senior
Han er grunden til, at alle seniorerne står som skåret i granit.
Han er grunden til, at alle seniorerne kan løbe i flere minutter
uden at få sved på panden. Han går forrest og stiller krav. Ikke
mindst socialt. Hans stabile spil giver en enorm sikkerhed til
holdet. De kan være sikre på 1-3 mål pr. kamp. De kan være
sikre på, hvilken finte, han laver. Primært fordi han kun kan én
finte. Han shinede også til DM i Svendborg, hvor længden af
kampene endelig var til hans fordel: 2x20 minutter. Hans
succesfulde år som kaptajn kan spores tilbage til hans arbejde
som pædagog i en vuggestue. Årets spiller for herre senior er
Viktor Klidsgaard

Årets Fighter Herre Senior
Det kræver sin mand at stille sig i målet bag et forsvar, der er så
ineffektivt. Et forsvar, der både er lave og langsomme. Men årets
fighter stillede sig derind i starten af sæsonen, og af
umiskendelige årsager, står han der stadig. Han har specialiseret
sig i at redde sine medspillere ved at lave vilde tv-redninger i de
tætte kampe. Derudover var han den målmand ved DM i
Svendborg, der scorede flest mål fra højre fløj. Årets fighter for
Herre Senior er Mads Nissen

Årets Spiller Dame Senior
Årets spiller har prioriteret sin træning og kampe ved at have
været der næsten hver gang. Hun har kæmpet, og udviklet sig i
denne sæson.
Årets spiller har samtidig taget godt imod nye spillere, og har
skabt god stemning på holdet. Årets Spiller på Damesenior er :
Sarah Westerberg

Årets Fighter Dame Senior
Selvom det i lange periode har været op af bakke, er hun kommet
hver gang. Årets fighter har givet den fuld gas og knoklet til hver
træning og kampe. Årets fighter har udviklet sig inde på stregen.
Årets Fighter er: Klara Pedersen
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