Spiller profil
Personlige data:
Navn: Mads Nyvold
Fødselsdato: 05.12.80
Jeg er født i: København
Nu bor jeg i: Nuuk
Højde: 182 cm
Venstre-/højrehåndet: Højre
Den ketcher jeg spiller med: en eller anden Forza-ketcher, som har 24 ekstra huller, og som Pavia
fra Nuuk Sport vist ikke altid er helt begejstret for at strenge op.
Andet: Og tøj og sko naturligvis ;-D
På banen:
Træner(e): - Albrecht Damgaard
Spiller i række(r): single, double og mix
Makker(e): Ib ”The Falcon” Pedersen og diverse mix-damer(kan tilsyneladende ikke holde fast på
nogen damer)
Klub: B-67
Jeg startede med badminton da jeg var (år): så ung, at det kan jeg ikke huske
Hvordan startede jeg med badminton: min mor tilmeldte min storebor og mig til træning
Ambitioner som badmintonspiller: at snuppe en Tuukkaq og uddele klø til Mininnguaq Kleist i
kvartbane-single
Repræsenterede Grønland første gang: om 39 dage i skrivende stund
Sæsonens bedste resultat: at komme i tre sæt mod F.Elsner og gå død i tre sæt mod F.Elsner
Bedste resultat i karrieren: nr.1 i double i en international turnering i Schweiz
Bedste resultat for landsholdet: det kommer om 39 dage.
Største skuffelse: badmintonpause pga. nyre/lever-problemer
Største modstander: For meget selvkritik og et aldrende korpus
Hvis jeg kunne gøre noget for badmintonsporten i Grønland: bidrage som træner og formå at gøre
opvarmningsøvelser til en fast del af træningen.
Lidt mere personligt:
Bedste ven fra badmintonsporten: ham, der rækker mig sæben i badet ;-D
Mit erhverv: journalist hos Sermitsiaq
Vigtige personer i mit liv: Anja og Dagmar
Hvad laver jeg ellers i fritiden: tørrer Nunos numse, rydder op efter Nuno, mader Nuno, putter
Nuno, slapper af indtil Nuno vågner.
En pinlig episode: Knaldede hovedet op i dommerstolen under GM 2011 i double mod Kleist og
Fisker fra JBF. Fire gange ved sidebytte. Dommeren måtte afbryde spillet pga. blod fra rifterne.
Bil: Apostlenes heste
Yndlingsmad: sushi
Yndlingsferiested: Bare det er nyt sted
Da jeg var lille ville jeg være: professionel badmintonspiller og computerspils-programmør
Min personlighed ”i en nøddeskal”: Glad 359 dage om året.
Mail: nyvold@sermitsiaq.gl

