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Peter Gade: Europas badminton superstjerne gennem 15 år.
Peter Gade Christensen (idag Peter Høeg Gade) er født 14. december 1976 i Ålborg og er
vokset op i en lille jysk by, Tjerndrup, med 300 indbyggere. Han flyttede til København som
18-årig og boede de første to år på idrætskollegiet Gildhøj i Brøndby.
Han startede som 6-årig med at spille badminton og var iøvrigt også en habil fodboldspiller.
Det var i Højbjerg Badminton Klub, at Peter Gade udviklede sit talent og vandt sine første
titler.
Første DM titler 1991 og 1993
Peter Gades første DM-titel var i U15 herredouble (med Peter Nissen, Herning) i 1991, mens
hans første DM i herresingle var U17 i 1993.
Ungdoms-EM og -VM 1994-95
Peter Gades store mål var at blive ungdomsverdensmester i herresingle, og det tog hårdt på
den unge Ålborgdreng, da det glippede i 1994. Til gengæld vandt han ungdoms-VM samme
år i herredouble med Peter Nissen. Og året efter, 1995, vandt han både EM i herresingle og
herredouble (Peter Nissen) i Slovakiet.
Landsholdsdebut 1996
To år senere i 1996 fik Peter Gade sin debut på det danske badmintonlandshold, der vandt
EM for hold i Herning. Samme år vandt han sin første internationale seniortitel Scottish Open.
Internationalt gennembrud 1997
Peter Gade vandt flere internationale turneringer i Østen i løbet af 1997 og 1998 (bl.a. Japan
Open og Malaysia Open),og han overtog førstepladsen på verdensranglisten i maj 1998.
Førstepladsen bevarede han i 62 uger, men han genvandt den flere gange indtil 2001. Det
var nu især hans sejr i All England 1999, der for alvor gjorde ham kendt og populær i
Danmark og resten af verden.
VM-finalen 2001
I 2001 tabte http://www.youtube.com/watch?v=r7MrFuxFSiUPeter Gade VM-finalen
til indoneseren Hendrawan med 15-6, 17-16. På det tidspunkt var Peter formodentlig den
bedste spiller i verden, og han skulle have vundet titlen. Hvor vidt, det var nerver over at stå
så tæt på et mål, han altid havde drømt om, er uvist, men han er aldrig siden kommet så tæt
på drømmen igen.
Langvarig skade 2001-2004
Senere samme år, 2001, fik Peter Gade en alvorlig knæskade, som tvang ham til en længere
pause. Ser man bort fra EM-sejren i 2004, vandt Peter Gade først en stor titel igen i 2005
(Korea Open), men på det tidspunkt var både kinesiske Lin Dan og malaysiske Lee Chong
Wei kommet i verdenstoppen.
Masser af flotte resultater
Peter Gade har i sin karriere vundet 24 Grand Prix og Super Series titler, 5
Europamesterskaber og 10 danske mesterskaber. Han har deltaget ved OL fire gange (2000,
2004, 2008, 2012) med en fjerdeplads (2000) som bedste resultat.
Han er den mest populære danske badmintonspiller i både Danmark, Europa og Asien,
hvilket Peter Gades Facebook side med næsten 60.000 likes (19. juli 2012) vidner om.
Publikumsvenligt spil med høj risiko
Peter Gade spillestil har været kendetegnet ved et seværdigt spil bygget på et fantastisk
benarbejde og stor angrebsiver med masser af fintede slag. Men det har til tider været en
udfordring for trænerne at acceptere det særdeles teknisk anlagte spil med et højt
risikomoment.
- Der hviler altid et pres på mig for at vinde, men jeg spiller altid mit eget spil, som mest
består af angrebsslag og finter. En af mine styrker er, at jeg tør gøre det uventede selv i
pressede situationer, hvilket andre spillere sjældent vil gøre. Den uforudsigelighed gør mine
modstandere usikre, men det har ofte været anledning til konflikt med mine trænere, der
ønskede, at jeg spillede mere sikkert, afslørede Peter Gade, da han var bedst i starten af
00′erne.
Karrierestop
Peter Gade slutter sin karriere med udgangen af 2012 ved Copenhagen Masters, hvor han
spiller en opvisningskamp mod Lin Dan. På det tidspunkt er han 36 år. OL 2012 i London er
dermed Peter Gades sidste store turnering.

Peter Gades vigtigste titler
Peter Gade har med undtagelse af OL og VM vundet de fleste store turneringer, herunder
• Copenhagen Masters 1999-2008, 2010
• Europamesterskabet 1998, 2000, 2004, 2006, 2010
• Japan Open 1998, 1999
• Malaysia Open 1998, 2007
• All England 1999
• Korea Open 2000, 2001, 2005
• Swiss Open1998
• French Open 2008
• Taiwan Open 2000

