FAKTA OM DE 25 NOMINEREDE
Toms Guld Barre Prisen 2014

REGION HOVEDSTADEN

1. Kandidat
Kristine Lund Michaelsen
Disciplin: Kunstrulleskøjteløb
17-årige Kristine er firedobbelt Danmarksmester i kunstrulleskøjteløb og
skal i år deltage ved både EM og VM. Hun er den første danske deltager
ved et VM nogensinde. Kristine er en ægte fighter, der arbejder
superhårdt for at nå sine mål, og hun gør det med en positiv personlighed
og fremtoning. Hun er et super eksempel på en præsterende dansk
sportspige, der knokler for sin sport, mens hun også går på gymnasiet.

2. Kandidat
Christian Mieritz
Disciplin: Ishockey
Deltager nationalt og internationalt både for sit eget hold og for U18
landsholdet.
Christian har i en alder af 17 formået at vinde DM, komme til VM med
sit hold og vinde en kamp mod sin tidligere WHL-spillende storebror,
Mark Mieritz. Han blev Danmarksmester sammen med sit hold i U20rækken og har spillet sig til en plads som startende defensiv for
Rødovre Mighty Bulls, som konkurrerer i Metal-ligaen – Danmarks
bedste liga. Han var den yngste spiller i hele ligaen denne sæson. Under dette års VM scorede han to
mål i den danske trøje og kunne sammen med en holdkammerat dele førstepladsen som topscorer for
det danske U18 landshold.

3. Kandidat
Karoline Gråskov
Disciplin: Basketball
I år har træningen betalt sig for 15årige Karoline. Udover at være blevet
udtaget til U15-landsholdet har hun været anfører i
landholdsturneringen Copenhagen Invitational, hvor holdet vandt
bronze. Hun har tilkæmpet sig en af to eftertragtede starterpladser i den
yderst prestigefyldte FIBA youth camp for de største talenter i Europa
(to pr. nation). Her kom hun på all-star-holdet blandt talenter fra store basketnationer som Rusland.
Hun er desuden gået allerforrest for et Værløsehold, der i år har opnået sølvmedaljer ved den store
Lundaspelen. Hun har deltaget og forbedret sin placering ved NM for klubhold i Scania Cup samt
opnået en solid finaleplacering i den bedste række herhjemme. Hun er udvalgt af sit forbund som et
talent, der formår at præstere og samtidig være et forbillede for landets nuværende og kommende
basketpiger.

4. Kandidat
Thea Jensen
Disciplin: Atletik
Thea har danske ungdoms rekord i hammerkast, diskoskast og
kuglestød. Den 16. august i år stødte hun 15.10 meter i kuglestød.
Resultatet ville have kvalificeret hende til Europæisk Ungdoms OL for
piger på 17 år, men da hun endnu kun er 15 år, må dette vente. Stødet
placerer hende øjeblikkeligt som nr. syv på den europæiske U18rangliste og som nr. 17 på verdensranglisten og dette vel at mærke
blandt mange ældre atleter. I både 2013 og 2014 slog hun danske
ungdomsrekorder i kuglestød, diskoskast, hammerkast og i
kastemangekamp.

5. Kandidat
Mathias Spendrup Petersen
Disciplin: Volleyball
Mathias blev som 15-årig den yngste nogensinde i Den Danske
Volleyball Liga og den yngste til et U19-Europamesterskab. Ved
Europamesterskabet blev han i én af kampene bedste modtager og i to
af kampene næstbedste modtager i de officielle statistikker. I én kamp
blev han også kåret til bedste danske spiller. Han holder et utal af
rekorder, bl.a. bedste spiller i sin årgang, bedste spiller i Norden til sin
position og flere andre danske rekorder. I 2012 blev han den mest
vindende danske volleyballspiller, da han blev Danmarksmester i HU-

14, blev DM-sølvvinder i HU-16 og DM-bronzevinder i HU-18. Ved U-16 DM blev Mathias efterfølgende
udtaget til Dream Team. I september 2013 blev han udtaget til U-17 landsholdet, der vandt sølv ved de
nordiske mesterskaber og blev kåret til Nordens bedste libero.
Udover selv at træne og konkurrere så ofte som muligt fungerer han som træner og forbillede for unge,
spirende volleyballstjerner.

REGION SJÆLLAND
1. Kandidat
Sebastian Hove
Disciplin: Gokart
Sebastian er 13 år og har lige sikret sig en plads til VM i
Italien i efteråret 2014.
I 2010 blev Sebastian Sjællandsmester i klassen Cadett
Mini. Han blev Danmarksmester i samme klasse i 2012, og samme år blev han også Sjællandsmester og
klubmester i Rotax Max Mini-klassen. Sebastian deltager kun i ROK CUP i modsætning til sine værste
konkurrenter, der stort set deltager i alle serier. Men på trods af det gjorde han rent bord og satte sine
ellers meget talentfulde konkurrenter godt og grundigt på plads og vandt stort set alle heat med en
langside.
Sebastians mål i år var at komme med til ROK-finalen på South Garda-banen i efteråret og her gøre et
godt resultat. Rent faktisk kunne han allerede sidste år have været med, men på grund af alderskrav til
licens, så glippede det. Hvad der glippede sidste år, er lykkedes i år; Sebastian har netop sikret sig point
nok til den eftertragtede VM-billet i Italien.

2. Kandidat
Sarah Hammelstrup
Disciplin: Vægtløftning
24 årige Sarah er vægtløfter i AK Atlas i Slagelse og giver
mændene kamp til stregen. Med fightervilje og
viljestyrke er hun blevet Danmarksmester i både single
og hold. I 2014 vandt hun Danmarksmesterskabet i
suveræn stil. DM fandt sted i Sarahs klub, og hun var
ansvarlig for den største præstation. Hun snuppede guldet i 63 kg-klassen. Hun vandt både stød og
træk, og med i alt 157 kg i tokamp indfriede hun kravet for deltagelse ved Europamesterskaberne for
seniorer i Israel, der finder sted i september.

3. Kandidat
Emil Sørensen
Disciplin: Floorball
Emil Sørensen har været med til at vinde titler både i ungdomsrækken
og i seniorrækken. Senest er det blevet til sølv for herrer ved DM.
Inden seniorrækken har Emil været med til at vinde DM-guld med både
U17, U19- og U21-holdet. Ud over en imponerende liste af medaljer og
sejre lykkedes det også Emil at kvalificere sig til det danske U19landshold til trods for, at han kun er 16 år.
Han har samtidig været en sikker sidste skanse på Benløse Floorball Clubs ungdomshold i sæsonen
2013/2014.
I april 2014 vandt Emil desuden DM i speedshooting i U15-rækken med et skud på 158,24 km/t.

4. Kandidat
Volleykklubben Vestsjællands HU14 Drenge
Disciplin: Volleyball
Sportsligt er det fantastisk, at HU14 for 2. år i træk
vinder guld. Det intensive ungdomsarbejde, som
startede for fem år siden, begynder nu begynder at
bære frugt. Der er blevet arbejdet målrettet på at
holde holdets fokus også efterhånden, som
skolearbejde og fritid trækker mere og mere.
HU14 har arbejdet målrettet mod DM med effektiv træning og mange stævner, og drengene har et
fantastisk sammenhold! De vandt DM d. 4 maj 2014, og det var en oplevelse, som hele holdet havde
andel i og jublede over.

5. Kandidat
Rikke Davidsen
Disciplin: Badminton
Rikke Davidsen er 14 år og har spillet badminton i 4 år i Osted
Badmintonklub og har i 2014 vundet ikke mindre end tre guldmedaljer i
single og double og en enkelt sølvmedalje i U15-rækken. Samt en del
klubmesterskaber. Hun har fået 2 hæderspriser af borgmesteren og har
er blevet udnævnt til årets ungdomsprofil. Hun arbejder hårdt for sine
resultater og er stadig en god kammerat for sine medspillere og
klubkammerater.

REGION SYDANMARK
1. Kandidat
Thomas Larsen
Disciplin: Bowling
24-årige Thomas vandt i december 2013 den prestigefyldte
turnering Abu Dhabi Bowling World Tour. Til samme
turnering var han også med til at vinde bronze for i hold. Det
er den første udenlandske medalje, der nogensinde er gået
til et dansk bowlinghold.
Efterfølgende blev han i marts 2014 udnævnt til verdens bedste bowlingspiller og har siden også
vundet konkurrencer i Las Vegas og Kuwait.
Han har siden 2006 vundet tre internationale guldmedaljer, en sølvmedalje og tre bronzemedaljer.
Øverst på ønskelisten står nu et verdensmesterskab.

2. Kandidat
Kolding KFUM Squash U19-hold
Disciplin: Squash
Kolding KFUM squash U19-hold har vundet DM de
sidste tre år i træk.
De er et stort forbillede for de andre
ungdomsspillere og er medvirkende til at få
ungdomsafdelingen til at vokse år efter år. Ført an
af de to landsholdsspillere, Thomas Laursen og
Christine Christoffersen, har holdet nu vundet tre danske holdmesterskaber i træk og er ubesejrede i
Danmark.

3. Kandidat
Christoffer Eskjær Aagaard Breitenkamp
Disciplin: HipHop
23årige Christoffer har sejret i flere kategorier inden for hiphop til både DM,
EM og VM. Senest har han igen i år indtaget 1. pladsen på soloranglisten, der
gav adgang til at kunne deltage i EM i Rimini i Italien. Derudover skal han til
VM til oktober i år. Flere gange om ugen underviser Christoffer andre i at
danse hiphop, standarddans osv. Han vil gerne videreuddanne sig inden for

dans.

4. Kandidat
Daniel Svop
Disciplin: Kickboxing
Daniel har både vundet Irish Open, DM og mesterskaber i Østrig og Tyskland
op til flere gange inden for kickboxing.
For tre måneder siden deltog han sågar også i VM i Tyrkiet og tog alle
supportere med storm. Daniel besidder et kæmpe talent, og i alle de
mesterskaber, han stiller op, gør han sig positivt bemærket på den ene eller
den anden måde. Det er også værd at nævne, at Daniel altid viser stor
sportsånd, og selvom han uddeler slag, tager han altid hånd om sin tabende modstander efterfølgende.
Han har desuden vundet tre danske mesterskaber og to nordiske mesterskaber i streg.

5. Kandidat
Denise Pedersen
Disciplin: Diskodans
Denise dansede sig i 2013 til Verdensmesterskabet i
Disco Dance. Her genvandt hun mesterskabet i et
meget stærkt felt af dansere. Samme år blev hun
Europamester, selvom det blot var andet år, den nu
19-årige Denise stillede op i voksenrækken. I 2012 fik
hun en tredjeplads, og blot året lagde hun al konkurrence bag sig og vandt dermed guldet. Hun har
yderligere vundet flere Verdensmesterskaber både som single, to og to og i gruppe.
Hun er den første i Danmark til at opnå denne form for. Sporten er allerede meget populær i udlandet
og i rivende udvikling herhjemme – ikke mindst på grund af Denises flotte indsats og resultater.

REGION MIDTJYLLAND
1. Kandidat
Orienteringsklubben Pan Aarhus Damehold
Disciplin: Orientering
OK Pan Aarhus Damehold vandt i år verdens
mest prestigefyldte orienteringsstafet, Tiomila,
der fandt sted i skovene omkring den svenske

by Eksjö. Stafetten anses som orienteringssportens svar på Champions League, og det er første gang
nogensinde, at et dansk hold vinder!
De tre unge deltagere, Miri Thrane Ødum på 18 år, Ita Klingenberg på 21 år og 23-årige Ida Bobach,
vendte for få år siden hjem fra svenske klubber, og kombineret med store, danske talenter har OK Pan i
Aarhus haft succes med at skabe et hold, som kan måle sig med verdens bedste klubber.
I 2013 vandt det danske hold den finske Venla-stafet og har dermed vundet to af de mest
betydningsfulde stafetløb for klubhold.

2. Kandidat
Amanda Prebendorf Madsen
Disciplin: Karate
I 2014 vandt Amandaubesejret det officielle
Danmarksmesterskab i karate for tredje år i træk. Hun er lige
blevet 14 år. Hun vandt alle sine kampe i sikker stil.
Amanda fik en placering i top 8 i Østrig. Det var hendes
første stævne som Cadet14-16 år, og hun ligger i top 5 i sin
årgang i Danmark. Hendes næste store stævne er
udtagelsesstævnet i Pilzen, Tjekkiet, hvor hun er en del af det danske landshold

3. Kandidat
Hei Basketball
Disciplin: Basketball
Hei basketball har et U16-hold, der har vundet samtlige
kampe i sæsonen. Der er tre landsholdsspillere på holdet –
sidste år var der syv men pga. skader blev det til tre i år.
De har vundet Lundaspelen uden at tabe en eneste kamp.
Lundaspelen finder sted hvert år i Lund i Sverige, hvor hold
fra blandt andet Polen, Tyskland, Danmark, Norge og Sverige konkurrerer. Klubben har desuden oplevet
at gå ubesejret gennem en sæson (18-0).

4. Kandidat
Malthe Kristensen
Disciplin: Boksning
15-årige Malthe er fluevægtsbokser fra Randers Bokse og Motions
Klub. Han er ubesejret i sæsonen 2012-2013 med otte sejre i bogen.

Det kulminerede med det danske mesterskab for begyndere i U17 og betød, at han blev udtaget til det
danske U17-bokselandshold.
Han har dermed opnået at blive dansk mester to gange og desuden jysk mester og fået pokalen for
største talent ved DM for U15- og U17-boksere
Malthe er startet på Elitecollege som den første bokser

5. Kandidat
Casper Christensen
Disciplin: Taekwondo
Casper er både dansk og nordisk mester, og han kæmpede ved
Europamesterskaberne i Portugal for juniorer i 2013. Han døjede med
skader, inden han tog af sted, og det var uvist, om han ville blive klar til
kamp. Han gik på banen med to bøjede ribben og en fibersprængning.
Selvom det ikke blev en sportslig sejr, vandt han en personlig sejr, og da
han i 2014 for første gang skulle kæmpe i seniorrækken, led han med et
brækket kraveben. Alligevel vandt han sin første seniorkamp, og da han
tre uger senere kæmpede i Sverige ved de Nordiske Mesterskaber, vandt
han guld med et brækket kraveben.

REGION NORDJYLLAND
1. Kandidat
Christoffer Gøth
Disciplin: Roadracing
Christoffer på 19 år vandt i 2012 og 2013 DM i
Roadracing. Han er blevet udtaget til
Europamesterskaberne i Spanien i 2012, 2013 og 2014.
Han er desuden blevet tilsluttet DMU's talentudviklingstrup. Christoffer har vist, at han er et stort
talent inden for roadracing, idet han nu er rykket op i den helt store klasse, nemlig SuperBike1000 CCM.
I påsken 2014 satte han ved Zenergy Challenge i Slovakiet alle Nordens bedste kørere til vægs og vandt
to førstepladser og en andenplads i sit første løb i den store klasse.
Christoffers resultater i 2013 var så flotte, at han allerede ved sæsonens afslutning blev
forhåndsudtaget til EM i oktober 2014 i Albacete i Spanien. Han har derudover været nomineret af
DMU til årets talent og til årets roadracing-kører i 2012 og 2013.

2. Kandidat
Laura Martens Christensen
Disciplin: svømning
Laura er en sej svømmepige på 16 år, der har formået at
opnå flotte resultater. Hun svømmer på landsholdet for
handicappede svømmere og har i år kvalificeret sig til EM,
som afholdes i Holland. Til daglig svømmer hun i
Svømmeklubben Nord i Nørresundby, hvor hun træner flittigt. Derfor var hun også i stand til at sætte
fem personlige rekorder ved Danish Open og Forbunds-mesterskaberne tilbage i marts, hvor hun også
kvalificerede sig til EM U17.

3. Kandidat
Nicolas Kenneth Jackson
Disciplin: Kite buggy
Nicolas er 14 år gammel, men har alligevel vundet De Danske Kite
Buggy Mesterskaber for voksne. Hans udvikling er gået forrygende
hurtigt, og efter kun et par år i sporten har han nu vundet DM.
Han har også slået verdensrekorden i fart for personer under 16, idet
han var den yngste til at køre mere end 80 km/t trukket af en drage
(personlig rekord 95,7). Han er desuden udnævnt til sportens største talent gennem flere år.

4. Kandidat
Casper Lidegaard
Disciplin: Karate
25årige Casper Lidegaard har for første gang i 17 år hentet
en udenlandsk EM- eller VM-medalje i karate hjem til
Danmark, da han i 2014 vandt sølv ved De Nordiske
Mesterskaber. Casper Lidegaard gjorde det, der ikke er
sket siden 1997, da han tog sølv i Kumité Herre -60 kg.
Han har desuden også vundet DM i 2014.
Allerede som 15-årig var han succesfuld og vandt stort set alt, hvad han rørte ved. Det blev blandt
andet til en DM-guldmedalje, udtagelse til det danske ungdomslandshold og en guldmedalje ved World
Cup 2006 i Bulgarien.

5. Kandidat

William Wisholm
Disciplin: Roning
William har slået verdensrekorden i sin aldersgruppe i et maraton i roning! Via et meget veldisponeret
løb, hvor koncentration, tempo og tryk var tilrettelagt ned til mindste detalje, kom William i mål i den
flotte tid 2.42.38.7 timer, hvilket er ca. 2 minutter hurtigere end den tidligere rekord.
William er med sine kun 16 år en ung rekordholder, idet juniorklassen går helt til 18 år. William var i år
til Baltic Cup i JM2x. Han vandt desuden DM-guld i dobbeltsculler i 2014 sammen med Mathias
Danmark og sølv i singlesculler.

