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Shannon Pohl håber på at kvalificere sig til OL i Beijing med hjælp fra Gladsaxe Søborg 
Badmintonklub.
 
Oprykkerne fra Gladsaxe Søborg Badmintonklub mangler stærke spillere på 
kvindesiden. Og amerikaneren Shannon Pohl vil gerne med til OL i Kina om to 
år. Så nu har hun meldt sig under fanerne i klubben på Gladsaxevej, og så er 
de to ting gået op i en højere enhed..  
 
- Shannon er kommet til Danmark for at træne hos den tidligere landstræner 
Michael Kjeldsen på det internationale badminton akademi i Greve. Michael 
Kjeldsen henviste Shannon til os, så hun kan komme ind på et hold på det 
rette niveau, og vi er allerede superglade for at have hende i klubben. 
Shannon er meget socialt anlagt, siger GSBs formand Kristian Boye Nielsen. 
- I USA er det hele meget individualiseret, så det passer mig fint at være 
kommet til et sted med et godt socialt miljø. Jeg er meget imponeret over 
forholdene både hos ungdomsspillerne og hos seniorerne, siger Shannon Pohl, 
der under sit ophold i Danmark skal arbejde som au pairpige hos en tysk 
familie i Vanløse. Det job tager 20 timer om ugen, så der er masser af tid til at 
træne i både Greve og i Gladsaxe. 
Shannon Pohl kom til 2. runde i damesingle ved US Open og skal til VM i 
Madrid med start fra 18. september. 
Fysisk er Shannon et pragteksemplar, mens vi kan gøre en hel del for at 
forbedre hendes teknik, siger cheftræner Morten Carlsen, der glæder sig over 
at bredde på damesiden nu er blevet en del bedre. 
- Det er flot at Shannon har valgt at tilbyde at hjælpe til i vores 
ungdomsafdeling, siger Kristian Boye Nielsen. 
GSB spiller sin første holdkamp 16. september på udebane mod Skibby, mens 
1. hjemmekamp er 7. oktober mod Solrød Strand. 
- Heldigvis ser det ud som om færdiggørelsen af den restaurerede hal skrider 
hurtigere frem end planlagt, så vi måske ikke behøver at vente til 1. oktober 
med at komme ind på det nye gulv, siger GSB-formanden. 
 

 
Shannon Pohl har mange menneskelige og badmintonmæssige kvaliteter,  
men kan på det sidstnævnte område forbedre sig markant rent teknisk. 


