
 

Yonex Peter Gade Academy                                             København, d. 25. Juni 2020 

Pressemeddelelse  

  

Peter Gade og Yonex udvider samarbejde til gavn for danske og europæiske badmintontalenter.  

 

Yonex Peter Gade Academy er navnet på det nyskabende initiativ, skabt i samarbejde med to af Danmarks mest 

traditionsrige klubber, Gentofte Badminton Klub og Københavns Badminton Klub. Disse vil facilitere spillernes 

daglige træninger.  

  

Peter Gade: ’Det nye projekt er en super spændende videreudvikling af Peter Gade Academy og det stærke 

samarbejde, jeg har haft med Yonex igennem mange år. Med Yonex som en endnu mere aktiv del af projektet 

bliver det muligt for mange flere danske talenter at tage del i den daglige træning på Akademiet.  

 

Med dette setup får jeg endnu bedre forudsætninger for at give tilbage til den sport, jeg brænder så meget for og 

en mulighed for at arbejde med unge spillere, der gerne vil hele vejen med deres badmintonkarriere. Projektet 

skal ses som et stærkt supplerende træningstilbud for danske talenter i samarbejde med deres respektive 

klubber. Målet er at give flere spillere bedre muligheder for at udvikle deres kompetencer indenfor forskellige 

områder og dermed ruste dem til en plads på Team Danmarks hovedcenter i Brøndby’  

  

Det vil primært være muligt for Yonex-sponsorerede spillere at ansøge om at være en del af dette trænings-

setup. Akademiets kapacitet for optag af nye spillere vurderes løbende og forventes at kunne udvides på 

nationalt plan fremtidigt.  

 

Scansport Yonex udtaler: ’Vi på Yonex har altid haft et ønske og en vision om at kunne give noget tilbage til 

badmintonsporten. Dette er nu blevet muligt gennem denne bredere aftale med Peter Gade Academy. Vi ser det 

som en meget værdifuld mulighed for Europas unge og lovende spillere, der har et potentiale til at kunne tilhøre 

næste generation af top badmintonspillere, at kunne få denne chance med Gade som coach og træner. Det er 

oplagt og giver dem muligheden for at opfylde netop dette mål. Set med Yonex øjne skaber dette en setup 

mulighed for os til at styrke udviklingen af de spillere, vi samarbejder med - supplerende med deres træning i 

Brøndby eller lokale klub. Det giver os en mulighed for at tilbyde vores samarbejdende klubber pladser på 

akademiet for deres unge lovende talenter. Disse nye muligheder vil også være tilgængelige for alle 

samarbejdende spillere og klubber i hele Europa. Vi er stolte over at være en del af dette og glæder os meget til 

et væsentligt bredere samarbejde’. 

 

Københavns Badminton Klub (KBK) har igennem mange år arbejdet fokuseret på at skabe et solidt fundament, 

der kan understøtte ambitionerne om igen for alvor at kunne bidrage til at udvikle badmintonsporten og 

badmintonspillere på højeste niveau. 

 

KBKs formand Kirsten Hede udtaler; 

’KBK er stolte over og glade for at have fået mulighed for at udvide vores samarbejde med klubbens sportschef 

Peter Gade og Yonex, så vi nu kan byde velkommen til Yonex Peter Gade Academy i KBKs nyrenoverede 

klubfaciliteter på Østerbro.  

 

Konsolideringen er et vigtigt element i KBKs målsætning om at skabe optimale rammer for sportslig og 

menneskelig udvikling for både ambitiøse elitespillere og klubbens øvrige spillere. Vi er ikke i tvivl om, at Yonex 

Peter Gade Academy vil være en stærk inspiration for klubbens unge talenter - og derudover kunne tiltrække 

nye spillere med højt niveau til vores stærke fællesskab i KBK’. 

 

Yonex Peter Gade Academy starter officielt 1. September 2020 i Gentofte og København, men åbner allerede nu 

for ansøgninger, hvor der henvises til Petergade.com 

 
Kontaktperson vedr. denne pressemeddelelse - Formand KBK, Kirsten Hede på kirsten.hede.kbk@gmail.com // tlf. 61554429 
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