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Trænerne i Triton Ungdom i sæsonen 22/23  

I den kommende sæson 2022/2023 kan vi præsentere et rigtigt stærkt trænerteam. Som en af 

de gennemgående trænere har vi igen i kommende sæson fornøjelsen af Stefan Munksholm. 

Han skal i gang med sin 3. sæson i Triton. Stefan er ungdomscheftræner og varetager den 

overordnede koordinering og sikrer den røde tråd i ungdomsafdelingen. Han er en af de 

dygtigste unge trænere, og har på trods af sin unge alder (først i tyverne) en masse erfaring. 

Udover at være tilknyttet Triton er han også træner Talentcenter træningen om onsdagen. 

Stefan er tilknyttet alle ungdomstræningerne om tirsdagen og torsdagen på Vester 

Mariendalskolen.  

Tritons mangeårige træner og spiller Søren Uhrenholt Hermansen, er stadig en del af 

træneteamet i Tritons ungdomsafdeling. Han er en træner med stor erfaring både blandt de 

bedste seniorer og ungdomsspillere. Han har miniton træningen om søndagen, samt miniton 

fortsætter med Stefan om torsdagen.  

Tilknyttet de fleste af Vester mariendalskolens træninger, har vi Frederik Bjergen, der har været 

træner i flere år. Han er langt i DBF’s træneruddannelsesforløb og bidrager både fagligt og 

med godt humør. Vi er glade for ham i Triton, hvor han har bidraget i 3 år. Han er skarp 

badmintonmæssigt og god til at lære fra sig til børn i alle aldre. Udover Triton er bruger DGI 

Frederik i mange forskellige sammenhænge. 

Vi har i år fået Anton Nexø med om tirsdagen til at varetage fysisk- og bevægelsestræning i en 

halv time for de spillere, der træner på den sene tirsdagstræning. Han har flere år været træner 

for seniorerne og er uddannet fysioterapeut.  

Sidste år fik vi også tilknyttet Emilie Juul Møller i ungdomsafdelingen. Hun har masser af 

erfaring som træner og sportschef i Bundesliga klubben fra Stuttgart. Udover det har hun 

været træner i flere år i Højbjerg. Hun er også tilknyttet Tritons seniorafdeling, hvor hun til 

daglig træner de bedste spillere. Hun er tilknyttet forskellige træninger både i VM hallen, på 

Hasseris Gymnasium og varetager teknisk træning for de ældste ungdomsspillere. 

På Hasseris Gymnasium har vi et 3 gengangere og en ny træner. Patrick Lennø Weesgaard, der 

sidste år varetog træning om mandagen fortsætter i år. Igen en ung træner med erfaring, som 

vi er glade for er med til at træne vores unge mennesker. Han har efterhånden været med 

nogle år i Triton er vellidt blandt de unge spillere. 

Han suppleres igen i år af Anders Frederiksen og Mia Rosenberg, der begge to startede som 

trænere i Triton i sidste sæson. De er begge seniorspillere i Triton og har løbende taget 

trænerkurser. De er begge dygtige og vellidte og har en masse gåpåmod. Vi er glade for, at de 

er klar til at tage en ny tørn i denne kommende sæson.  

På Hasseris Gymnasium har vi en ny træner i kommende sæson. Det er Kasper Gade, der også 

til daglig er en del af seniortræningen. Han har erfaring fra trænergerning i andre klubber. Vi 

ser frem til at udvide vores trænerteam med Kasper, så vi kan løfte træningerne sammen og 

skabe nogle gode rammer for børnene i Triton ungdomsafdeling. 

Alt i alt har vi i Triton ungdom har et fantastisk trænerteam, der er klar til at dygtiggøre spillere 

på alle niveauer. Vi vil med seriøse og sjove træninger øge lysten og glæden ved 



badmintonspillet for både begyndere og mere erfarne ungdomsspillere og turneringsaktive 

spillere.  


