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Til januar indlemmer BESTSELLER endnu en atlet i rækken af talentfulde unge og lovende talenter,

-

der har vundet prisen BESTSELLERs Olympiske Håb. Vinderen vil modtage støtte frem mod de

Yderligere information

kommende Olympiske Lege i Tokyo 2020.
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Det er 10. gang, BESTSELLER uddeler prisen, som gives til en ung og lovende dansk atlet med en po-
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sitiv attitude, olympiske drømme og med stort potentiale inden for sin sport.
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De tre nominerede til BESTSELLERs Olympiske Håb 2018 er:
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–

Clara Tauson (tennis)

–

Emilie Beckmann (svømning)

–

Katrine Pedersen (karate)

Prisen
BESTSELLER uddeler prisen som en del af det olympiske samarbejde med Danmarks Idræts-Forbund og Team Danmark.
Med prisen følger DKK 100.000 inklusiv et tøjsponsorat på DKK 25.000. Støtten skal hjælpe vinderen på vejen mod at opfylde sine olympiske drømme.
Vinderen bliver præsenteret ved den årlige sportsgalla ’Sport 2018’ i Jyske Bank BOXEN, Herning,
den 5. januar 2019. Showet vises live på DR1.
Seneste vinder
Tidligere vindere inkluderer olympiske og paralympiske medaljetagere som Sara Slott Petersen (atletik), Lotte Friis (svømning), Viktor Axelsen (badminton), Rikke Møller Pedersen (svømning) og Daniel Wagner Jørgensen (para-atletik).
Sidste års vinder, den unge talentfulde cykelrytter Julius Johansen, fortsætter sin færd mod OL 2020
med en imponerende debutsæson som professionel seniorrytter, hvor han blandt andet har vundet
PostNord Danmark Rundts hvide ungdomstrøje. Julius har fortsat sit momentum efter at være skiftet over til banen med indtil videre tre guldmedaljer og en dansk rekord som indledning til den nye
UCI Track Cycling World Cup sæson.
Læs mere om Julius og de tidligere vindere af prisen på about.bestseller.com.
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FAKTA OM DE NOMINEREDE TIL BESTSELLERS OLYMPISKE HÅB 2018
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Clara Tauson, tennis
Med sine kun 15 år har Clara allerede formået at levere en lang
række opsigtsvækkende tennisresultater. Som 13-årig blev hun
den yngste DM-vinder nogensinde, og året efter vandt hun det
europæiske ungdoms-OL i Ungarn. I år har Clara nået en placering som nummer tre på juniorverdensranglisten.
Clara er et stort tennistalent, der lever og ånder for sporten.
Både når hun selv brillerer på banen og når hun engageret hepper sin holdkommerater frem til sejr. Claras drømme og ambitioner er at nå til tops ved Grand Slams og OL, og da hun allerede
udmærker sig på seniorsiden, er drømmen ganske realistisk.
Fakta om Clara (født 2002)
Sport:

Tennis

Klub:

KB Tennis

Resultater:

- Vinder af Osaka Mayor’s Cup (IFT Junior Grade A turnering), 2018
- Junior Europamester (IFT Junior Grade B1 turnering), 2018
- Nr. 3 på juniorverdensranglisten, november 2018
- Vinder af $15.000-senior turnering i Stockholm (IFT Pro turnering)
- Guld, Ungdoms-OL, Györ 2017
- Senior Danmarksmester, 2016

Se mere: https://www.instagram.com/claratauson/

Emilie Beckmann, svømning
Som et af dansk svømmesports største talenter kæmper Emilie
ikke kun for at være i toppen af dansk idræt, men for at nå drømmen om at være blandt verdens bedste, uden at gå på kompromis
med sin gode sportsånd og store glæde ved sporten.
Med sit internationale gennembrud ved EM i 2017 kom Emilies vindermentalitet for alvor til udtryk med en medaljehøst på fire EMmedaljer og titlen som den mest vindende danske svømmer. Emilie
er en stærk kandidat til at repræsentere Danmark under OL 2020 i
Tokyo, både individuelt i 100m butterfly og som en del af den traditionsrige danske 4x100m medley holdkap.
Fakta om Emilie (født 1997)
Sport:

Svømning

Klub:

Tune GTI/NTC

Resultater:

- Dobbelt sølv ved EM 2018 (50m butterfly og 4x50m medley holdkap)
- Dobbelt sølv ved EM 2017, kortbane (50 butterfly og 4x50m medley)
- Dobbelt bronze ved EM 2017, kortbane (100m butterfly og 4x50m fri)
- Tredobbelt guld DM 2016, kortbane (50m og 100m butterfly og 50m crawl)

Se mere: https://www.instagram.com/emiliebeckmannnn/
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Katrine Pedersen, karate
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Katrine er en pioner for dansk karate. Hun har allerede i år været
placeret øverst på verdensranglisten som nummer et, og siden
2016 har Katrine fastholdt et solidt greb i toppen, hvor hun blev
den første dansker nogensinde til at nå en VM-finale for seniorer.
Katrine arbejder flittigt, dedikeret og konstant for at forbedre sig.
Hun er et naturligt forbillede, der altid går foran med et godt eksempel. Katrine drømmer ikke blot om at kvalificere sig til OL og
slå de dygtigste modstandere; hun vil også vinde over dem på den
bedst mulige måde.
Fakta om Katrine (født 1996)
Sport:

Karate, -68kg

Klub:

Ishøj Karate Klub

Resultater:

- Guld ved K1 Premier League, Rabat 2018
- Nr. 1 på verdensranglisten for seniorer i maj 2018
- Guld ved K1 Series A, Salzburg 2017
- Sølv ved Senior VM, Linz 2016
- Sølv ved U21 EM, Zürich 2015

Se mere: https://www.instagram.com/katrinelionett/
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