Kåringer i GGIF i sæsonen 2020/2021
U9 Piger
En flok piger, som vi i trænerteamet værdsætter rigtig meget. Derfor kåres alle piger, som fightere og årets spillere.
U9 Drenge
Årets fighter på stævneholdet er en, som altid kæmper. Han gør altid sit bedste og
kommer for at lære. Han møder stabilt op til træningen og kommer med god energi.
Derudover har denne spiller udviklet sig utrolig meget i denne sæson. Derfor er
Noah årets fighter på stævneholdet.
Årets fighter på turneringsholdet kommer til træning med god energi og lyst til at
lære. Han kæmper både til træning og til kamp. Denne spiller kan man placere på alle
pladser, og han vil stadig kæmpe på samme måde. Derfor er Razkar årets fighter på
turneringsholdet.
Årets spiller er i år en spiller, som har udviklet sig utrolig meget. Han er en meget
dygtig spiller med god forståelse for spillet. Han er møder altid glad til træning og
kan få både spillere og trænere i godt humør. Derfor er Sebastian årets spiller på
U9 drenge.

U11 piger
Årets fighter for A-holdet er en spiller, som giver sig til det maksimale hver eneste
gang. Selvom hun møder modgang i kampene, kæmper hun videre. Hun deler mange
tæsk ud, men disse tæsk kommer selvfølgelig tilbage til hende oh dette tager hun
igen med oprejst pande. Årets fighter: Gry Ebbesen.
Årets fighter på B-holdet har trænet hårdt for at udvikle sig. Hun har kæmpet sig
tilbage fra en stor operation langt hurtigere end forventet og præsterede på topniveau med det samme. Årets fighter: Victoria Folsach.

Årets fighter på C1-holdet kommer altid med en positiv indstilling og spreder god
energi til holdet. Hun er en rigtig fighter, som har udviklet sig enormt meget. Trods
hun er en nystartet pige, giver hun den gas. Man er ikke i tvivl om, at hun kommer til
at udvikle sig langt mere i fremtiden, da hun bliver ved med at kæmpe. Årets fighter: Emma Kamp Appel.
Årets fighter på C2-holdet er en spiller, som gør det godt og kæmper for sit hold.
Hun har udviklet sig meget og været en god holdkammerat. Årets fighter: Mille
Mikkelsen.
Årets spiller er en spiller som har gennemgået en kæmpe udvikling det seneste år.
Desuden er hun en god holdkammerat, der snakker godt med alle. I den forbindelse er
hun også god til at skelne mellem det sjove og det seriøse. Årets spiller: Ida Kirk.

U11 Drenge
Årets fighter på U11 drenge er en, som altid kæmper - ikke kun til kamp, men også til
træning. Han møder stabilt op til næsten alle træninger i sæsonen og kommer altid
med god energi og lyst til at lære. Årets fighter: Anton Iversen.
Årets spiller er i år en spiller, som har udviklet sig utrolig meget gennem sæsonen.
Han har en super vigtig rolle på holdet og på banen, og det lever han 100% op til. Han
er en stabil og uundværlig spiller, som også altid kan få folk i godt humør. Årets spiller: Anders G. Kristiansen.

U13 Piger
Årets fighter på hold 1 er en pige, der er i en rigtig god udvikling - både med sig selv,
men også på håndboldbanen. Hun har i år knækket koden og især i forsvaret, er hun
gået forrest, når der skulle deles nogle tæsk ud til modstanderne. Hun har formået
at være den bitch, vi har efterlyst i kampene og er blevet vores forsvarsgeneral. Men
også i angrebet har hun især efter jul vist fremragende takter og sørget for at
skabe plads til både sig selv og sine holdkammerater. Så selvfølgelig er Nanna Kamp
årets fighter.
Årets fighter på hold 2 viser altid både til kamp og træning et beundringsværdig gå
på mod. Om modspillerne er to hoveder højere eller dobbelt så brede, hvilket de tit
er, er intet problem. Hun møder op hver gang til træning med en positiv indstilling, et
godt humør og en seriøs arbejdsindsats. Også selvom at det nogle gange sker, at hun
kommer i sidste øjeblik, fordi eftermiddagsluren er blevet for lang. Årets fighter er
Sahaanaa Ajith.
Årets spiller i er en pige, der altid passer sin træning, møder op med er stort smil, er
frisk og fyldt med lyst til at lære. Hun knokler på til træning og i kampene. Hun tager
alle de udfordringer op, vi giver hende, og hun udfører dem alle på bedste vis. Årets
spiller er samtidig en rigtig god kammerat der altid behandler sine holdkammerater
godt. Vi har kun rosende ord at sige om årets spiller Sarah Hassani.

U13 Drenge
Årets fighter på hold 1 er en spiller, som aldrig giver op. En spiller som altid har været der for sine holdkammerater. Derudover har denne spiller altid vist vejen for sine
holdkammerater, når det har set allermest sort ud. Årets fighter er: Andreas
Langvad.
Årets fighter på hold 2 er en spiller, der altid går 100 procent ind til opgaven. Spilleren er også en rigtig god holdkammerat, som altid støtter og viser sine holdkammerater vejen. Derudover har denne spiller også udviklet sig meget i løbet af denne sæson
og begyndt og tage mere og mere ansvar til træningen og til kampene. Årets fighter
er: Kasper A. Mikkelsen.
Der har været en spiller, som har udviklet sig rigtig meget i løbede af året. Derudover er det en spiller, som har vist stort gåpåmod til både træning og kampe. I nogle
kampe har spilleren levet sig lidt for meget ind i kampene, så han mistede hørelsen og
glemte alt det træneren har sagt. Årets Spiller: Axel Strebøl.

U15 Piger
Hun kan få én til at føle sig utilpas og på samme tid, kan hun få én til at føle, at det er
én selv, der er noget galt med, men det hun er bedst til er, at få et kæmpe smil på
læben. En super dejlig pige som gerne vil blive bedre til sin sport. Hun arbejdet fokuseret på de fokuspunkter, vi sammen har fundet til hende og bliver ved og ved med at
arbejde videre. Så alt i alt, en super dejlig årets fighter: Signe Appel.
En uheldig spiller, som af og til glemmer, hvordan man trækker vejret. Hun er en spiller med småskader og dårlig humor. Men ud over at hun glemmer hvordan man trækker vejret og har en dårlig humor, så er hun stabil på en håndboldbane. Hun præsterer godt til både kamp og træning. Hun arbejder hårdt og godt og derfor er årets
spiller: Anne Lea Kortegaard.

U15 Drenge
Tiago kommer altid glad og frisk til træning, og man hører aldrig noget brok fra hans
side af, selvom han nogle gange har skullet spille på en lidt uvant plads. Det har betydet, at han næsten har spillet på alle positioner i løbet af sæsonen, så vi har med en
meget alsidig spiller at gøre. Han har haft en rigtig god udvikling i år, hvor han har
spillet på både hold 1 og hold 2. Alt i alt er det en fornøjelse at have Tiago på sit hold!
Årets fighter på hold 1: Tiago Fyhn.
Opstarten blev meget turbulent, men for hver kamp steg kvaliteten, og han var en af
de bærende for denne succes. Han evnede at udvikle sit spil gennem turneringen og
var ikke bange for at øve sig i kampene og afprøve nye spillemåder. Et virkelig hårdt
skud gør ham til en fantastisk angrebsspiller. Det var dog i forsvaret, at han brillerede mest med et kæmpe overblik. Som kammerat er han lidt tilbageholdende, men
alle på holdet ved, at de kan regne med ham både på og uden for banen. Han er både
som holdkammerat, forsvarspiller og angrebsspiller er, der giver sig 100% for holdet.
Årets fighter på hold 2: Mads Nielsen.

Årets spiller har spillet en rigtig god sæson, og han har haft en stor indflydelse på,
hvordan det er gået drengene i år. Han har et stort gå-på-mod, hvilket betyder, at
han ikke er bange for at kaste den lidt risikable kontrabold eller lige tage en tur i
marken, hvis det er det, der er behov for. Det og at han har utroligt mange redninger,
er med til at gøre ham til årets spiller: Hubert Rudnicki.

U17 Piger
Alle siger omkring årets fighter: Det er den, som kæmper for det! Men på U17-pigerne kæmper alle. Men årets fighter har så blå og gule knæ og ben, at man ikke ved,
hvad hendes normale hudfarve er. Uanset hvor stort et klask, der høres, når hun rammer gulvet, rejser hun sig op igen og smiler. Årets fighter er Karoline Kristiansen.
Årets spiller er en spiller, som er der hver gang med et ønske om at blive bedre og
bedre. Hører altid efter i første omgang, så der ikke behøves gentagelser. Sætningen, der først fremmest passer perfekt på hende er: Der løbes - til der ikke kan løbes mere. Årets spiller er: Cecillie Larsen.

U19 Drenge
I denne sæson har Jonas virkelig taget ansvar og gået forrest i mange kampe for 2.
div holdet. Han har vist med sin højde og styrke, at man ikke lægge nogen kæmpe
ned. Selv om Jonas har fået nogle tæsk i løbet sæson, har han virkelig også givet
nogle ud. Alle spillere på holdet har nydt af den gejst, han har. Selvom resultatet måske ikke var som forventet, kæmper han stadig videre. Spillerne har stor respekt og
tiltro på ham og hans evner. Jonas har også taget sin styrketræning meget seriøs i
sæsonen, men det skyldes vist ikke helt håndbold… Årets fighter er Jonas Völker.
Han har påtaget sig en stor rolle på liga-holdet og æret en central brik i vores spil
både offensivt og defensivt. Viser vejen gennem forbilledlig fight i begge ender, og
har evnet at hive sig selv og holdet op, selvom han skulle spille 60 min. i alle kampe.
Samtidig er han en god kammerat for hele holdet uden for banen og er altid klar på at
hjælpe i holdets tjeneste. Årets fighter: Sune Skovsen.
Han har en stor betydning både på og udenfor banen og evner at binde holdet sammen
og få de andre med med hans gode humor og mentale overskud. Derudover har han leveret en virkelig god sæson, som har været af afgørende betydning både i forsvaret
som 3ér, men også mange mål og assists i den anden ende. Årets Spiller: Mikkel
Molbech.

Stort tillykke til jer alle!
God sommer ønskes til alle klubbens spillere, trænere, ledere og
alle andre, der har været en del af
håndboldsæsonen 2019/2020.
Vi ses forhåbentlig snart i hallen igen!

