Spiller profil
Personlige data:
Navn: Susanne Wallbohm
Fødselsdato: 311072
Jeg er født i: Paamiut
Nu bor jeg i: Nuuk
Højde: 170 cm
Venstre-/højrehåndet: højre
Den ketcher jeg spiller med: Yonex Armortec 900
Andet:
På banen:
Træner(e): Albrecht Damgaard
Spiller i række(r): Senior -hvornår får vi et veteranhold? 
Makker(e): Sara Lindskov, Mininnguaq Kleist
Klub: B67
Jeg startede med badminton da jeg var (år): ca. 13 år
Hvordan startede jeg med badminton: Blev tvunget af en veninde (SAK)
Ambitioner som badmintonspiller: Vil lære at styre nerverne til kamp. Vil bare gerne have det sjovt.
Repræsenterede Grønland første gang: 1993
Sæsonens bedste resultat: Har ikke tabt i mix med min tudsegamle mix-makker i år.
Bedste resultat i karrieren: Var med til at kæmpe for at grønlandske studerende i DK skulle få lov at
komme på landsholdet og senere også til GM.
Bedste resultat for landsholdet: Vandt med Heidi Skov nogle DD mod stærke damer i holdkampene
til Island Games 2003 (har ikke været med siden).
Største skuffelse: Der er så mange ha ha
Største modstander: Grønlands bedste spiller er Mille –så det må være Mille.
Hvis jeg kunne gøre noget for badmintonsporten i Grønland: Måske træne børn når mine egne børn
er blevet større.
Lidt mere personligt:
Bedste ven fra badmintonsporten: Mininnguaq Kleist
Mit erhverv: Tandlæge
Vigtige personer i mit liv: Anouk og Elias –mine super dejlige unger.
Hvad laver jeg ellers i fritiden: Alt går op i arbejde og børn for tiden. Det har jeg det til gengæld
sjovt med!
En pinlig episode: … Sådanne historier er bedst mand til mand…
Bil: Porsche -ikke mit valg – kan personligt nøjes med en bil der starter hver gang -men jeg
vænnede mig hurtigt til komforten 
Yndlingsmad: Jeg spiser alt.
Yndlingsferiested: Nye steder. Har meget til gode endnu.
Da jeg var lille ville jeg være: Total uafhængig!
Min personlighed ”i en nøddeskal”: Samvittighedsfuld, perfektionistisk. Sulten og distræt – kan
aldrig finde mobil, nøgler, taske osv. Vil ikke dikteres af nogen.
Mail: swallbohm@hotmail.com eller susanne@wallbohm.com

