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Det har længe været det altoverskyggende mål for Peter Gade, og nu er tiden meget snart inde for det
rutinerede badmintonikon. OL lurer lige om hjørnet, og forberedelserne op til turneringen forløber helt efter
planen
Hvad betyder OL for dig?
OL er jo det største for os badmintonspillere, det tror jeg vist roligt jeg kan sige for alle. Når det løber af stablen i de
16 dage der kommer nu her, så er alles øjne rettet mod det, og det er specielt. Så det er kæmpestort.
Hvad er dit største OL-øjeblik?
Det er svært at sige for mig. Nu har jeg jo ikke vundet, men at spille mod Lin Dan på hjemmebane i Beijing sidste
gang var ret specielt. Og jeg synes selv jeg nåede op på et meget, meget højt niveau, han var bare endnu bedre. Så
det er vel nok dét jeg husker bedst, også fordi badminton er så stort derude.
Hvad skal man gøre anderledes til OL i forhold til normalt?
I forhold til de store turneringer, er der ikke så meget forskel på hvordan man i de store træk forbereder sig. Der er
godt nok en lang kvalifikationsperiode, så det er noget man har haft i tankerne i nærmest flere år før. Og ellers er det
primært mentalt, at der er forskel på OL og andre turneringer, og det er dér de største forberedelser skal gøres.
Hvad er den største OL-præstation af en dansker?
Det vil være useriøst af mig, hvis jeg ikke siger Poul-Erik Høyer. Jeg synes klart hans guldmedalje er det største,
især hvis man kun tænker indenfor badminton.
Når du ikke skal spille badminton, hvad skal du så se?
Jeg har jo nogle gode kammerater og bekendte indenfor de andre sportsgrene derovre, og jeg vil da ikke udelukke,
at jeg godt kunne finde på at tage ind og se noget bordtennis eller lidt håndbold. Men det er langt fra sikkert, at der
overhovedet bliver tid til dét, så vi får at se. Til at starte med er al mit fokus rettet mod det jeg selv skal, og så tager vi
det andet derefter.
Vil du se mere om Peter Gade, så er der rig mulighed for det her:

badminton.dk: Profiler af eliten :
Peter Gade
Nuværende klub: Gentofte Badminton Klub
Træner: Lars Uhre
Bedste internationale resultater: 1 x VM sølv, 4 x VM Bronze, 5 x EM Guld, All
England, 22 Super Series/Grand Prix titler
Begyndte med sin idræt som 6-årig - 1982
Debut på A-landshold: 1996
Hvad gør dig til en af de bedste i verden inden for din idrætsgren? Konstant stor
lyst til at stræbe efter udvikling på alle områder. Taktisk, mentalt, teknisk og fysisk.
Stor lyst til at arbejde med svære udfordringer.
Civilstatus og børn: Ugift. 2 børn. Alma og Nanna
Bopæl: Holte, København
Interesser ved siden af sporten: Musik, Vin, Mad, Liverpool FC
Foretrukne turistrejsemål: Italien og Frankrig
Yndlingsfilm: ”Godfather"
Hjemmeside/blog: http://www.petergade.netwww.petergade.net
Facebook fanside: Peter Gade Facebook
	
  

