Spiller profil
Personlige data:
Navn: Anja Skov Kjeldsen
Fødselsdato: 15.01.80
Jeg er født i: Ilulissat
Nu bor jeg i: Nuuk
Højde: 167 cm
Venstre-/højrehåndet: Højre håndet
Den ketcher jeg spiller med: En god en…
Andet:
På banen:
Træner(e): Spiller i række(r):
Makker(e): Ivalo Olsen
Klub: B-67
Jeg startede med badminton da jeg var (år): 5-6 år
Hvordan startede jeg med badminton: Var med min far og søster i hallen, spillede på tilskuerpladsen
og ledige baner – når vi var heldige.
Ambitioner som badmintonspiller: Være med der hvor det er sjovt/spændende, udfordre sig selv når
man spiller. Gøre sit bedste.
Repræsenterede Grønland første gang: IWG 1998 – Yellow Knife.
IG 03 og 05 (Guernsey, Shetland)
Sæsonens bedste resultat: Sølv i dame double.
Bedste resultat i karrieren: Har vundet mest i damedoubler….
Bedste resultat for landsholdet: Bronze ved IG i damedouble, sammen med Else Høegh.
Største skuffelse:
Største modstander: Mange….især single.
Hvis jeg kunne gøre noget for badmintonsporten i Grønland: Jeg var træner et par år for de yngste
spillere i Ilulissat. Har lavet forenings arbejde i ABK da jeg gik i gymnasiet og håber at kunne
hjælpe mere i en klub igen – når familien ikke kræver så meget tid mere.
Lidt mere personligt:
Bedste ven fra badmintonsporten: Rigtig mange: Tina Madsen, Parnuna Olsen, Susanne Wahlbom,
Ivalo Olsen, min søster: Heidi Skov
Mit erhverv: Fysioterapeut
Vigtige personer i mit liv: Min mand Adam og vores to drenge Ilik og Miki. Min søster.
Hvad laver jeg ellers i fritiden: Laver øreringe, bage, lave sjove aktiviteter med drengene udenfor.
En pinlig episode: Mange…
Bil: Yes, dejlig rød Toyota Tercel fra 1985, starter altid (næsten) klare vinteren perfekt.
Yndlingsmad: MAD – elsker mad. F.eks spise grønlandsk mad ude i fjeldet og over bål. Ellers også
ret vild med asiatisk mad. Morgenmad – mit vigtigste måltid, klare ikke dagen uden.
Yndlingsferiested: Thailand – de er så søde og venlige og man kan virkelig slappe af og nyde det og
opleve en anderledes kultur. Laos er også et spændende land!
Da jeg var lille ville jeg være: Sygeplejerske, som arbejdede for røde kors ude i verden.
Min personlighed ”i en nøddeskal”: ”Det går nok”, er et ret tilfreds menneske på mange planer
Mail: skovanja@hotmail.com

