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ÅRETS DAMESPILLER
Marlene Müller

Marlene er god til det hele - i offence er hun sikker med discen og får
spillet til at glide, mens hun især stråler med hendes lækre
breakforcekast og dybe hucks. Hendes spillerprofil er så komplet, at
hun på de fleste hold vil kunne gå ind som den bedste cutter, OG
den bedste handler. I defence er Marlene muligvis den mest intense
spiller i Danmark, hun er altid garant for et spektakulært layout block.
Hun er elsket af medspillere for evnen til at løfte hele holdet.

Marie Staalsø

Marie er en klasse handler, med lange hucks, snedige insidere kast,
og hvis det ikke er nok, kaster hun gerne en hammer lige i maven på
hendes holdkammerat.
Til beach-EM for klubhold var Marie den bærende spiller for
Copenhagen Spinners, hvor hun brillerede med imponerende stats
både i rollen som scorende spiller og med assists. Hun formår, som
handler, altid at bringe sig i spil i en farlig position, udover naturligvis
at fodre medspillerne med fabelagtige afleveringer. Hun er enhver
defencespillers værste mareridt, da hun er fuldstændig uforudsigelig i
sit spil.

Astrid Alsted

Astrid er hovedårsagen til Dragons’ (indendørs) og Aarhus’
(udendørs) DM-titler. Astrid løfter de hold hun spiller på med hendes
utøjlelige træfsikkerhed, eminente defence og enestående taktiske
overblik. Hendes lange kast, parret med træfsikkerheden og
overblikket, udgør en gevaldig trussel som simpelthen ikke kan
lukkes ned. Hun hæver bestandigt niveauet hos spillerne omkring
hende, og bliver hermed en særdeles værdifuld spiller på holdet.
Oveni Astrids tekniske og taktiske formåen, er hun også en fantastisk
person på banen. En vinder, en fighter, en leder og en forbilledlig
holdkammerat.

Maya Mileck

Maya spillede i 2018 for anden gang på Eurostars-holdet, derudover
spillede hun med den engelske mester-klub Iceni. Maya er en gamechanging spiller. Kast, cut, defence, og shot-taker. Hun er både stabil
og sikker, og finder den gode balance i forhold til hvornår der skal
tages en chance, og hvornår der skal spilles sikkert. Udover hendes
taktiske overblik og spilforståelse, er Maya et dejligt væsen at være
sammen med, hun smitter holdkammeraterne med sit fantastiske
humør. Hun er ganske enkelt, en komplet spiller. Maya blev i øvrigt
særdeles velfortjent, kåret til Europas bedste kvindelige
defencespiller i 2018.

ÅRETS HERRESPILLER

Laurits
Hjermitslev

Laurits har ikke set sig tilbage, efter hans frisbee-eventyr i
storklubben CUSB Bolonga. Laurits har længe været en bærende
kraft på KFK’s herrehold, og har nu også været en fast spiller med
CUSB Bolonga til WUCC og øvrige top europæiske turneringer.
Udover hans velkendte hurtighed, har Laurits nu løftet sit spil så
meget at han nu er en farlig spiller på alle positioner. Han har i den
grad tilført fornyet energi og tiltag til KFK og dansk ultimate.

Andreas
Eiskjær

Andreas er en urokkelig klippe i Ragnaroks handlerkæde. Jerngrebet
gør at alle kast er mulige for Andreas, i al slags vind og vejr. Uanset
om Andreas spiller mix, beach, herre eller landshold, har han et
uundværligt taktisk overblik, hvilket er grund til at Andreas har været
med til at vinde talrige guldmedaljer i 2018. Andreas har en
fightervilje udover det sædvanlige og finder altid en vej til guldet.

Kristjan Loorits

Kristjan har længe gået forrest på KFK’s herrehold. Kristian kører
som en velsmurt maskine. Han gør alt på en bane korrekt, han er
afsindig hurtig til bens, han er stærk som en bjørn, laver sjældent fejl,
og virker til at han både mentalt og fysisk kan holde sig på sit højeste
niveau længere en langt de fleste. Kristjan er værdifuld på ethvert
hold, da han altid er fokuseret og utrolig intens i sit spil.

Anders
Thuesen

Anders har i den grad gjort sig bemærket i 2018. Anders trak guld
med hjem i samtlige finaler i DM-regi, og har været en bærende kraft
på alle holdene. Hans dømmekraft og overblik på banen gør ham til
en spiller, alle hold ønsker sig. Udover at være en fantastisk spiller,
som udfylder sin rolle uanset hvor på banen han bliver placeret, skal
Anders hædres for at være en vansk ægte holdspiller, som giver sig
selv 100% både på og udenfor banen.

ÅRETS KVINDELIGE UNGDOMSTALENT

Selma Ørsted

Selma bringer en masse energi til træning - hver gang, hvor hun altid
er klar til at stå for opvarmning og øvelser, og er ivrig for at lære for
hele tiden at blive en bedre spiller. Hun bliver ved med at udvikle sig
fordi hun VIL være den bedste. Hun er en klassisk handler, med
lederegenskaber, god kasteteknik, overblik på banen og vilje til sejr.
Hvis hun bliver ved med at udvikle sig så hurtigt, bliver hun sikkert en
af de bedste handlere i Danmark inden længe.

Klara Karlson

Hvor skal man starte? Flere layouts på bagen end en 40-årig! Klara
er efter kun et år i dansk ultimate, kendt af alle. Hun har i 2018 slået
sit navn godt og grundigt fast med sine evner som eminent cutter i
Cph Hucks. Klara er en drøm for enhver
træner/kaptajn/holdkammerat. Hun er smilende, modtagelig for
feedback, vindermentalitet, vilje til at lære, og mest af alt er hun den
vildeste fighter der aldrig ser en disc nede, før den har ramt græsset.
Hvis man endnu ikke har prøvet at blive blocket at Klara, skal man
nok nå det i løbet af 2019. Wow, bare wow.

Selma Reckzeh

Selma begyndte at træne med KFK Rooters i februar 2018. Hun har
siden sin start udviklet en stor spilforståelse hvilket kommer til udtryk
gennem utrolig gode cuts og kloge beslutninger. Derudover har hun
opnået et højt kasteteknisk niveau. Udenfor banen viser hun
analytisk og taktisk sans, og kommer tit med velbegrundede
argumenter for ændringer til holdets taktik.
I efteråret debuterede Selma ved DM i seniorrækken på trods af sine
bare 12 år, hvor hun adskillige gange satte flere rutinerede spillere
på overarbejde, som ikke kunne lukke hendes flotte dybe spil ned.
Her kan man virkelig tale om en fremtidens kvinde.

Sara N. R.
Roche

Sara er en dedikeret ultimatespiller som allerede efter kun et års
erfaring er den damespiller i Odense med flest blocks i ærmet, med
et gennemsnit på hele 3 styks pr. kamp!!
Sara er ekstremt hurtig, og har lige et ekstra gear at give af, når man
tror man kan følge med hende. Det er en fornøjelse for et hold at
have en så ny spiller forstå spillet så godt - så tidligt. Sara har
overblik på banen til at se hvornår der skal tages chancer og hvornår
man skal spille stille og roligt – det er en sjældenhed hos en så ny
spiller. Der er ingen tvivl om at Sara er med helt i toppen i løbet af
ganske få år.

ÅRETS MANDLIGE UNGDOMSTALENT

Tobias Gram

Tobias er en af de bærende kræfter i FUK, og har igennem 2018
kæmpet sig frem til en plads på KFK's defense kæde. Tobias er altid
hårdtarbejdende og tager velvilligt imod instruktioner fra trænere og
holdkammerater. I hans spil er han intens og man kan se al hans
arbejde til træning og i styrkecenteret bærer frugt. Med Tobias’
allerede stærke erfaring på ultimatebanen og indstilling til udvikling
brager Tobias videre mod toppen.

Bastian Gram

Bastian har haft en stejl opadgående læringskurve, og det skyldes
hans stræben til hele tiden at blive bedre, og det gør han i den grad.
Bastian har en ledende rolle i FUK, og tager selvtilliden med på U20
og U24 landsholdet. Bastian er fyldt op kloge beslutninger på banen,
og bliver ved med at imponere. Bastian er både sjov at spille med og
imod, hvilket også siger noget om at Bastian mestrer at spille med
høj intensitet, samt holde en god spirit.

Frederik Uth

Et talent som går uimponeret til opgaven på en ultimatebane.
Frederik gør utroligt mange ting rigtigt på en bane, især taget hans
erfaring i betragtning. Frederik er på bare ét år gået fra at være en
gennemsnitlig spiller til at være en af de bedste i Århus. Frederik har
en meget lav fejlprocent, også har han en evne til at vinde luftdueller
mod erfarne spillere på et højt niveau. Derudover er han, som man
sjældent ser så tidligt i en ultimate karriere, utroligt tæt og intens i sin
defence. Udenfor banen og mellem point er Frederik en holdspiller
som udstråler ro, hensyn og venlighed, men som samtidig er klar til
at blocke dig, i dit næste incut.

Patrick Ryom

Patricks udvikling har ikke stået stille det sidste år, og der er mere på
vej. Patrick er et ungt stjerneskud, der med hans engagement og
motivation viser hvad hårdt arbejde kan fører til. Patricks hurtighed
og evne til at slå de fleste i luftdueller, gør hans potentiale stort.
Patrick står velfortjent på KFK’s Elitehold, samt på ikke mindre end
U20-, U24- og Herrelandsholdet 2019. Det er ikke til at overse, at
Patrick stråler af talent og meget mere er i vente.

ÅRETS KVINDELIGE SPIRITMESTER

Freja Bak

Freja har igennem 2018 gjort et kæmpe stykke arbejde for at
udbrede SOTG, både på klub- og landsplan. Hendes store
engagement smitter og afspejler sig specielt i det spiritudvalg hun
har oprettet. På klubplan har Freja forskellige projekter, som skal
hjælpe klubben til at opnå endnu bedre spirit. Frejas bedrifter har
resulteret i hele 4 spiritpriser, som Freja selvfølgelig har stor andel i.
Freja arbejder meget målrettet for at styrke og udvikle hendes egen,
klubbens og Danmarks spirit, og på alle plan leverer hun flotte
resultater.

Maria Marker

Maria blev spiritkaptajn for Dragons damehold, en opgave Maria er
gået til med stor respekt og engagement. Maria har altid en rolig
attitude i diskussioner, og løser konflikter på meget behagelig vis.
Internt på holdet udviser hun et stort overskud, til at tage de svære
diskussioner efter kamp. Hun gør meget ud af at mødes med
modstanderen før, under og efter kamp. Hun har taget rollen som
spiritkaptajn på sig, og det med stil.

Marlene Müller

Marlene går altid på banen med maksimum respekt for hendes
modstandere. Hun er en spiller som godt kan lide det fysiske spil, og
evner på trods af det, at holde samme linje i sine kald, som i sit eget
spil. Marlene formår i en højintensiv kamp at holde tonen god og
hovedet koldt, selv i de sværeste situationer og man er ikke i tvivl om
at hun er meget omhyggelig med at bruge reglerne efter deres
intention. Det er en fornøjelse at spille mod en spiller som er fysisk,
dedikeret, og samtidig har ualmindelig god spirit – uden at det bliver
lallet og useriøst.

Maud
Ottenheim

Maud har altid et smil med på banen, og man kan som modstander
altid regne med en highfive. Maud er med sit glade og smittende
humør, utrolig vellidt hos medspillerne. Hun kan løfte et hele holdets
stemning med hendes tilråb og hendes kommentarer. Maud er den
type spiller som alle hold har brug for, specielt når det ikke lige går
som det skal – hun viser vejen, både på banen men i særdeleshed
også i gejsten på holdet. Maud er ovenikøbet dygtig til reglerne, og
er glad for at lære fra sig, hvilket kommer nye spillere til gode. Altid
garant for en dans og en kæk bemærkning.

ÅRETS MANDLIGE SPIRITMESTER

Mads Gotlieb

Mads er en spiller som altid udviser ro og overblik når han spiller.
Uagtet mm det er en tæt, eller afgørende kamp så udviser Mads altid
god spirit og er særligt dygtig til at håndtere pressede situationer.
Mads er en fyr som er kendt af mange spillere og med det god
grund. Mads er nemlig ekstremt vellidt både af medspillere som har
glæde af ham flere gange om ugen til træning, men også i høj grad
af modstandere som oplever ham i kamp.

Rasmus Otkjær

Rasmus kunne i 2018, som spiritkaptajn for KFKs elite-openhold
glæde sig over holdets flotte tredjeplads i spirit til Windmill, men ikke
mindst sejren i spirit til EUCF. Rasmus har et ualmindeligt stort
kendskab til reglerne, og arbejder hårdt for at lære dem fra sig, til
både med- og modspillere. I en tid hvor spiritkaptajner får en større
og større rolle, viser Rasmus virkelig sit værd. Han er altid
velovervejet, objektiv og er i stand til at argumentere roligt og sagligt.
Han forstår at kende, forklare og formidle reglerne, uden blot at
“bruge dem til sin fordel”. Desuden er Rasmus særdeles aktiv i
Spiritudvalget.

Alexander R.
Holm

Alexander har denne sæsonen påtaget sig rollen som spiritkaptajn
for Hucks’ herrehold, og det er jo som bekendt ikke altid de letteste
arbejdsbetingelser. Alexander har en stor passion for SOTG, og er i
den grad skarp i reglerne, så skulle man være den mindste smule i
tvivl kan Alexander altid hjælpe, og det gør han også med glæde.
Selv når spillere ikke er helt enige og spillerne er kørt helt op i det
røde felt, så bevarer Alexander respekten. Denne respekt er blevet
et varemærke på herreholdet, hvilket har bidraget til at holdet har
vundet hele 4 spirit-awards i de seneste 4 måneder.

Andreas
Eiskjær

Andreas er en dygtig ultimatespiller med gevaldig respekt for spillets
regler. Siden hans nylige indsats som træner i Ragnarok, bemærkes
en særdeles positiv ændring i holdets spirit. Andreas er i den grad
dygtig til at anskue spilsituationer objektivt, og dømme herefter.
Andreas er heller ej bleg for at korrigere medspillere i deres
afgørelser, og er i stand til at argumentere grundigt for sit
standpunkt, samtidig med at han lytter nøje til med- og modspillere.

ÅRETS KVINDELIGE TRÆNER
Line Hillerup

Line tog opgaven og ansvaret som træner i DTU i 2018, en opgave
som hun er gået 110% ind i. DTU har for første gang haft en
kvindelig træner og tilmed haft rene dametræninger. Dette har Line
haft en gevaldig indflydelse på, hun har formået at rekruttere nye
spillere, samt holde på de erfarne. Det har bl.a. resulteret i 2
indendørshold. Line er dedikeret omkring opgaven og sætter en stor
ære i at lære fra sig, til både nye og erfarne spillere. Derudover har
hun i den grad styrket, dameultimate og samarbejdet mellem de
københavnske klubber, som har ført til flere udenlandske turneringer
og fælles træninger.

Louise Dyring
M Bae

Louise har drevet Spinners Dame Beachhold med et kæmpe
engagement og drive. Hun forstår at skabe resultater igennem god
stemning og stærk holdånd. Hun viser alle på holdet, hvor sjovt det
er at spille Ultimate, også på et højt niveau. Louise brændte for at
stille et beach hold til EBUCC 2018, derfor stablede hun et beach
DM på benene i Hornbæk. Ildsjælen Louise fik holdet til EM, og
sørgede for at motivere og coache holdet til en flot 4 plads i
Barcelona. Det er utvivlsomt Louises fortjeneste at så mange spillere
er blevet motiveret til at spille. Desuden kæmper Louise for Spinners,
og skaber flot omtale og sponsorater til klubben.

Mette Godiksen

Mette driver alt, hun engagerer sig i, fremad. Det gælder både på
klubplan, fællestræning eller turnering. Når Mette tager ansvaret gør
hun det 100%.
Mette har taget ansvaret i klubben og gør samtidigt et stort stykke
arbejde med at arrangere fællestræning med diverse klubber i
København. Mette er altid klar i spyttet, når der skal gives besked,
hvilket bringer mange fordele med sig, særligt også på banen. Mette
har en naturlig ro som træner, som mange misunder. Spillere ved
altid hvad der forventes når Mette er ved roret, og det giver holdet et
helt specielt drive, for at give alt hvad de har, både på og udenfor
banen.

Julie Hansen

Julie er træner for Danmarks første juniorhold, KFK Rooters. Hun har
igennem 2018 været med til at etablere, fastholde og øge interessen
for børn og unge i alderen 8-15 år. Julie har i godt samarbejde med
Asbjørn Fink, udvist stor dedikation og glæde for deres
trænergerning. Deres træning er gennemsyret af leg og glæde,
samtidigt med at de får lært børnene om 'Spirit of the Game'. Julie
hiver gerne 1-3 dage ud af kalenderen, for at børnene kan deltage til
turneringer i Sverige. Nok ved de det endnu ikke, men mange
spillere kommer skulle takke Julie for en vigtig og glædebringende
introduktion til sporten.

ÅRETS MANDLIGE TRÆNER

Asbjørn Fink

Asbjørn er nomineret som årets træner, for sit store engagement
med at drive Danmarks første juniorhold med børn helt ned til 8 år.
Asbjørn møder (sammen med Julie) velforberedt til hver træning og
er meget pædagogisk, og børnene er vilde med ham. Han
introducerer børnene til sporten med en god blanding af konkurrence
og leg, der fastholder børnenes interesse og tro på sig selv. Holdet
har allerede været til flere svenske turneringer, og klaret sig
forrygende. Asbjørn formår også den svære disciplin at kommunikere
omhyggeligt og klart til børnenes forældre, hvilket er altafgørende,
når man har med børn at gøre.

Andreas
Eiskjær

Andreas stod i spidsen for Ragnarok i 2018, til WUCC, samt både da
de blev Danmarksmester indendørs, på sand og på græs. Han har et
særligt blik for spillet og det taktiske, som gør ham i stand til at føre
sit hold succesfuldt gennem de sværeste situationer. Andreas har
altid et taktisk modtræk til et offence- eller defencesystem, og han er
ikke bange for at sætte det i værk. Andreas kan fornemme hvornår et
hold har brug for en opsang eller en opmuntring, og formår at træne
på alle niveauer – alt fra en helt ny spiller som er til sin første træning
og til de bedste spillere i landet.

Jimmy Gram

Jimmy stod i 2018 i spidsen for alle hold i FUK. Jimmy formår at
træne sine unge spillere så de ikke bare bliver gode, men rigtig gode
– nogle af de bedste i landet. Det er ikke tilfældigt at ca. halvdelen af
alle u20 spillere (siden holdet første gang blev sat) er FUK-spillere.
Hans trænergerninger i FUK er ikke til at være i tvivl om. Derudover
er Jimmy virkelig en ildsjæl. Da Ragnarok måtte opgive deres bud til
EUCR i Nürnberg slog Jimmy til, og arrangerede for unge og relativt
uerfarne spillere, at komme med ud og spille en hård turnering mod
de bedste i Centraleuropa på et wildcard.

Philip Bendixen

DTU bliver ved med at overraske år for år, og bliver hele tiden bedre,
takket være især Philip. I år var det helt særlige at DTU, nærmest
uden problemer, snuppede DM-guldet i mixrækken. Det taktiske
setup til denne turnering var til topkarakter og der var ingen af de
øvrige hold som var i stand til at gøre noget ved den fantastiske
zone. Philip guidede sine spillere hele vejen igennem, og fik sine
spillere til at følge det taktiske setup uden afvigelser, hvilket viser
både tro på holdet, og ikke mindst stor respekt overfor træneren.

