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Indstilling	  til	  Badminton	  Danmarks	  Talentpris	  	  
Peter	  Arvedsen,	  cheftræner	  for	  ungdom	  i	  Lyngby	  Badminton	  Klub	  	  

	  
På vejene af LBK's ungdomsspillere vil vi gerne indstille Peter Arvedsen til Badminton 
Danmarks Talentpris 2017. 
 
Det der er unikt ved Peter er, at han formår at fokusere på den enkelte spiller og 
vedkommendes individuelle udvikling både personligt men også badmintonmæssigt og 
samtidig styrker han sammenholdet mellem spillerne ved at fremhæve teamånd og 
etablere bånd mellem årgange og niveauer. Arved kan begge dele. 
Han fokuserer på udvikling for spillere på alle niveauer. At se børn udvikle sig er det 
vigtigste for ham uafhængig af niveau. 
 
Peter har i sin tid som cheftræner i LBK (siden 2011) i stor grad bidraget til underværker. 
Trods skolereform med lange skoletider er det lykkedes, ikke bare at fastholde men at øge 
medlemstallet. Siden 2011 er medlemstallet gået fra 121 til 254 aktive spillere. Det er bl.a. 
fortjenesten af Peters fantastiske overblik og fokus på spillernes sportslige, personlige 
såvel som sociale kompetencer.  
I samme periode har LBK opnået både at blive kåret som Årets Ungdomsklub 2013 og i 
2014 blev Peter kåret til årets ungdomsleder i Badminton København. 
 
En lille historie der viser hvor meget Peter betyder for spillerne: 
Den 1. april sidste år sagde én U11 spillerne som aprilsnar til en af klubkammeraterne 
"Arved skifter klub". Prompte kom det fra vennen "Så skifter jeg også..." 
 
Ungdomsspillerne om Peter (Arved): 
 
 
	  

Hvis der er noget, man gerne vil træne 
eller øve sig på, så kan man altid sige 
det til ham, og så laver han tit om på 
træningen og inddrager det. 

	  

Han varierer i det hele taget 
træningen fra gang til gang, så 
det altid er spændende at 
komme til træning. 

Han er rigtig god til at vise i sit kropssprog såvel 
som forklare med ord, hvordan man slår og 
bevæger sig på en badmintonbane, så det bliver 
tydeligt og nemt at forstå. 

	  

Arved er også lidt 
skrap, men det er 
godt, for så laver 
man noget. 

Og så er Arved virkelig imødekommende. 
Man føler, at man altid kan komme til ham, og 
man kan snakke med ham om alting. 

	  

 Han skaber altid en helt vild god stemning og atmosfære i hallen. 
Vi kommer ofte og slår før træning og bliver også ofte og spiller 
efter træning. Det gør vi, fordi det er sjovt og hyggeligt at være dér. 

	  

Arved involverer sig i alle os børn og følger 
med i vores udvikling og ikke mindst i, 
hvordan det går os til turneringer. Ofte kender 
han resultatet af kampene selvom kampene 
sker rundt omkring i landet. Det betyder 
meget, at han tænker på os og følger os.   

	  

Der er ingen der kan give ros så godt 
som Arved. Man bliver virkelig glad når 
han siger, at man har gjort det godt. Man 
kan mærke at han mener det. 
 


