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Indledning
Valby, Danmark, primo oktober 2016
- Hvorfor vil I det her? spørger journalisten.
- Ja, det er et godt spørgsmål, som vi også har stillet hinanden flere gange. Der har været
mange overvejelser, men vi synes, det føles rigtigt nu. Vi synes, vi har en god historie,
som vi gerne vil fortælle. Vi har bevidst valgt ikke at fortælle om vores privatliv, men nu
føler vi, at tiden er moden til at fortælle offentligheden, hvem vi er, hvad vi står for, og
hvad vi kan, lyder det fra de to kvinder.
Journalisten på kanten til de 30 år sidder med to stykker ikke så tætskrevet papir og en
kuglepen foran sig. Han har siddet i situationen før. Men så alligevel ikke. Der er noget
ekstraordinært over situationen. Det er ikke bare et normalt interview. Det er en samtale.
Over for ham sidder to kvinder. Den ene har lige rundet de 30 år og er uddannet lærer
med linjefag i matematik, historie og madkundskab. Den anden, der stille og roligt nærmer
sig 33 år, skal snart lægge sidste hånd på sin bachelor i sportsmanagement. Men det er
langt fra management og lærerjobbet, de to kvinder er kendt for.
Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl er en af de største succeshistorier i dansk
badminton gennem tiderne. De er sammen forsvarende OL-sølvvindere, europamestre
og tidligere VM-sølvvindere. Dertil skal lægges blandt andet et verdensmesterskab og
en OL-bronze i mixdouble.
Mødet i Valby er startskuddet til en fortælling om et ekstraordinært par, som på flere
måder har påvirket badmintonsporten i Danmark og resten af verden. En fortælling om et
par, som har henrykket fans og TV-seere i Danmark og i udlandet, og som har inspireret
både piger og drenge til at fatte grebet om ketsjeren.
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Den ældste af de to, Kamilla Rytter Juhl, forlod som 16-årig de trygge rammer på
toppen af Danmark for at jagte drømmen om at kunne leve af at spille badminton.
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Den danske hovedstad og den danske landsholdstræning er også blevet hjemmebane for Christinna Pedersen, der ligesom makkeren er født og opvokset i Nordjylland.
Hvis man vil noget inden for dansk badminton, må man vie sit liv til både sporten og den
danske hovedstad. Det har Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl gjort i over ti år.
De har dedikeret sig til badmintonsporten og til hinanden.

Den hjemlige scene

Det her er deres fortælling.
Odense, Danmark, medio oktober 2016. I det meste af Danmark hersker feriestemningen.
Alle skolebørn holder fri og de fleste forældre ligeså. Regnen har været der de sidste dage,
og der er ikke udsigt til, at tørvejret for alvor vil gøre sit indtog. Det er perfekt vejr til at
tilbringe timerne indenfor. Nogle vælger sommerhuset – andre en hal i en af Odenses
forstæder.
Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl står bag det sorte forhæng i hallens venstre
hjørne, som kun tilskuerne i hallen kan se. TV-kameraerne er ikke sat op endnu. Det er
for de få indviede, festen nu starter. Festen, de har været med til før. Festen, som startede
et på mange måder unikt makkerskab. Ikke kun for de to aktører, men for hele det danske
badmintonmiljø.
- Det her er vores turnering. Det er her, de danske badmintonfans kommer og kigger.
Vores familie og venner er her. Jeg vil gerne gøre det godt for at vise, hvad det er, vi står
for. Samtidig er det også en speciel turnering, for det var her, det hele startede for vores
damedouble. Vi spillede vores første Super Serie-turnering tilbage i 2010 her i Odense,
og selvom det ikke gik specielt godt med nederlag i første runde, så er det sjovt at tænke
tilbage på. Dengang var vi jokere i damedouble og satsede på vores respektive mixdoubler. Det kan man roligt sige har ændret sig. Nu jagter vi også de store sejre sammen,
siger Kamilla Rytter Juhl.
De forsvarende OL-sølvvindere indtager fjerdepladsen på verdensranglisten, og selvom
forberedelserne ikke har været optimale til turneringen, bør det være en formsag for de
rutinerede danskere at spille sig igennem første og anden runde. Fredagens kvartfinale
er det første mål.
- Optakten har ikke været hensigtsmæssig. Jeg har været skadet i min skulder, siden vi var
i Sydkorea i september, og jeg har ikke rigtigt kunnet træne. Jeg har ikke fortalt om det i
medierne, for jeg vil ikke lægge en undskyldning ud, før vi er i gang. Jeg skal nok være
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så klar som muligt, når vi går i gang, men jeg må indrømme, at mine forberedelser langt
fra har været optimale denne gang, siger Christinna Pedersen.
- Vi har snakket om, at vi skal være gode til at være i det, og så skal spillet forhåbentlig
nok komme. Vi er gode til at spille os ind i turneringer og blive bedre og bedre. Vi skal
have ro i maven og tro på, at vi kan. Efter OL lagde vi en plan for, hvordan vi kunne holde
os på toppen og samtidig holde os motiveret. Det gik i al sin enkelthed ud på, at vi ikke
vil have ondt af os selv, når vi møder modgang. For at bruge en kliché tager vi en kamp
ad gangen, siger Kamilla Rytter Juhl og tilføjer:
- Vi har fået en god lodtrækning. I første runde skal vi møde et par fra Tyskland, mens vi
i anden runde står til at møde et ungt dansk par eller et sammensat par fra Schweiz og
Malaysia. Begge runder ser overkommelige ud. Det bliver fedt at komme i gang imod et
par, hvor vi kan føle overskud inde på banen.
”And on court number two. Please welcome Olympic silver medalists from Denmark:
Kamilla Rytter Juhl and Christinna Pedersen”. Annonceringen af halspeakeren er ikke til
at tage fejl af. Det er to af dansk badmintons største profiler, der nu går på banen til deres
første kamp ved dette års Denmark Open. Stemningen i hallen er afslappet - nærmest tenderende mat, og de omkring 300 tilskuere, der har købt billet, tager OL-medaljevindernes
halindtog roligt.

fra Malaysia får ikke et ben til jorden i første sæt. Man skal bruge lup for at finde sveden
på de danske pander. De 15 point, som den schweizisk-malaysiske duo får på scorebordet
i første sæt, er reelt lidt til den gode side. I andet sæt bliver den atypiske duo sat grundigt
på plads. Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen er videre til kvartfinalen efter 21-15
og ydmygende 21-3.
- Vi havde forud for den første kamp ikke spillet kamp til træning på grund af min skulder.
Derfor havde vi snakket med vores træner, Kenneth Jonassen, om, at vi skulle gå ind og
acceptere, at vi ikke spiller OL-badminton. Vi skulle være ydmyge, og det synes jeg, vi
var, siger Christinna Pedersen.
- Vi snakkede om, at vi skulle ind og give den fuld gas, men at vi samtidig ikke måtte
stresse, hvis det bliver for tæt i starten af sættene, siger Kamilla Rytter Juhl, mens makkeren supplerer:
- Tyskerne havde ikke et spilkoncept, der kunne gøre ondt på os, så vi brugte kampen til
at komme godt i gang og få en god fornemmelse af hallen. Selvom vi havde fuld kontrol
over kampen, var vi hele tiden opmærksomme på, at vi ikke ville gå ned i tempo og lukke
dem ind i kampen, siger Christinna Pedersen.

- Der er mere gang i den, når vi spiller i Indonesien og Malaysia, men Odense og Denmark
Open har noget, som de andre ikke har. Det er intimt, og publikum sidder tæt på banen.
Det finder man ikke så mange andre steder. Til gengæld skal det være lidt spændende,
før de danske fans kommer op af stolen, siger Kamilla Rytter Juhl.
Den samme ro, som lige nu er på lægterne i Odense Stadionhal, findes også på banen.
De to danskere, begge klædt i sort kjole og skrigende orange-lilla sko, står afslappet og
slår sig varme. De tyske naboer og modstandere i den første kamp ser en anelse mere
anspændte ud.
Det tyske par kommer foran fra start, men det er tydeligt, at der er fysik og evne med
ketsjeren til forskel på de sortklædte danskere og Johanna Goliszewski og Lara Kaepplein.
Rytter Juhl og Pedersen tager første sæt med overbevisende 21-7. Efter sidebyttet fortsætter
den ulige kamp. Det bliver til den ventede afklapsning af verdens nummer 155. Pedersen
og Rytter Juhl er let videre til anden runde efter 21-9 i andet sæt.
Torsdagens kamp i anden runde er nærmest en tro kopi af førsterundekampen imod de
to tyskere. Kjolerne er stadig sorte, og i spillet på banen kan der også drages paralleller.
Den lidt umage konstellation med schweizeren Nadia Fankhauser og Sannatasah Saniru
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- De to første kampe var nogle, vi vidste, vi ville vinde. Det er sjovt at prøve engang
imellem, for der er andre turneringer, hvor vi har rigtig hård modstand allerede i første
runde. Der kan vi godt have en følelse af, at vi har en uheldig lodtrækning, men sådan er
gamet, og det er ikke noget, vi gider tude over. Denne gang nyder vi, at vi kommer nemt
igennem til kvartfinalen, siger Kamilla Rytter Juhl.
Denmark Open er et stort udstillingsvindue for de danske badmintonstjerner. Sponsorer
har skrevet kontrakter primært for at blive vist i den store turnering, mens både venner,
familie og fans gerne vil have en bid af en af Danmarks mest succesfulde sportsduoer.
- Vi vil selvfølgelig gerne gøre det godt, når vi er på hjemmebane, men det kan også være
svært at være i det. Der er rigtig mange, der gerne vil i kontakt med os. Det kan være
svært bare at sidde i hallen og stene til lidt badminton. Mange vil gerne hen og føle, de
er lidt tættere på os, siger Christinna Pedersen og tilføjer:
- Grundlæggende har vi ikke lyst til at afvise nogen, men det kan nogen gange være
nødvendigt. Vi vil helst fremstå som værende personer med overskud. Når børn
kommer til os, så skal de have en autograf eller en selfie, men nogle gange er vi
nødt til at bakke. På det punkt er Denmark Open mere udfordrende, end de andre
turneringer vi spiller.
- Vi valgte at booke en lejlighed frem for et hotel sammen med de andre spillere og
tilskuere til turneringen. Vi vil gerne kunne være et sted, hvor der er plads, hvor vi selv
kan lave mad, og hvor der er ro. Vi bor på hotel i mange dage om året, så det er rart,
at vi kan slappe lidt af alene, når vi er til Denmark Open, siger Kamilla Rytter Juhl.
Det er ikke kun fysikken hos Christinna Pedersen, der har generet Pedersen og Rytter Juhl
forud for turneringen. Det mentale er også blevet testet fra en lidt uventet kant.
- Vi er blevet udeladt i det magasin, som Badminton Danmark udgiver hvert år til turneringen. Vores resultater i Japan Open og til OL er ikke blevet nævnt med en eneste
linje. Det undrer vi os over. Derudover er hverken dame- eller mixdouble nævnt i
programmet, som ellers har optakt af både herresingle, herredouble og damesingle.
Det er for os som dame- og mixdoublespillere ikke i orden, siger Kamilla Rytter Juhl,
og hendes makker supplerer:
- Vi var inden afgang til Odense oppe på Badminton Danmarks kontor for at høre begrundelsen for, at de havde undladt de to kategorier. Egentlig troede vi, det var en fejl,
da de aldrig tidligere har fravalgt nogle og fremhævet andre. På kontoret talte vi med
kommunikationsafdelingen, som er ansvarlig for programmet, og de kunne fortælle, at det
ikke var nogen fejl, men et bevidst fravalg fra deres side. Vi udtrykte vores utilfredshed,
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og direktøren for Badminton Danmark, Bo Jensen, lovede, at de ville råde bod på det i
Odense. Det er dog ikke sket, siger Christinna Pedersen, som ikke lægger skjul på, at det
har krævet et mentalt arbejde at se frem imod turneringen på hjemmebane:
- Det er vigtigt, at de følelser, vi har i forhold til det her, ikke kommer med ind på banen.
Kommer de det, spiller vi ikke god badminton. Det kræver meget mentalt af os denne her
gang, for vi føler, at vi arbejder imod det forbund, der burde støtte os. Vi synes oprigtigt,
at vi har lavet nogle resultater, som både vi selv, forbundet og selvfølgelig også vores
sponsorer kan være glade for. Det er ikke, fordi hele verden skal dreje sig om os, men vi
synes, vi har opnået nogle af de helt store resultater, som fortjener at blive fremhævet,
siger Christinna Pedersen.
- Det er jo ikke kun, fordi vi gerne vil se et billede af os selv i det program, men der er
også en kommerciel del. Når vi leverer store resultater, er det vigtigt, at vi bliver nævnt,
så vores sponsorer kan se, der er interesse for os, tilføjer Kamilla Rytter Juhl
Stemningen i Odense Stadionhal er med dagene gået fra at være afslappet til at blive mere
elektrisk. Fredag på kvartfinaledagen skal Pedersen og Rytter Juhl for første gang op imod
egentlig modstand i form af sydkoreanerne Jung Kyung Eun og Shin Seung Chan. Pedersen
og Rytter Juhl har forud for dagens opgør vundet de seneste to indbyrdes opgør – senest
ved gruppespillet under OL. Med i ligningen skal det dog, at sydkoreanerne siden OL
i Rio har leveret på et højt plan. Blandt andet med en turneringssejr i Korea Open blot
tre uger forinden.
- Jeg håber, det bliver en fed kamp, hvor der kommer pres og nerve på. Det har vi ikke
mærket endnu. Vi skal spille fredag aften, hvor der normalvis er mange mennesker og
godt gang i hallen. Det ser jeg frem til, for det har der heller ikke været endnu, siger
Kamilla Rytter Juhl.
- Vi skal ind at vise tilskuerne, at det ikke er for sjov, når de nordjyske piger smiler. Vi har
det fedt, når vi spiller. Nu skal den bare have fuld smadder, siger Christinna Pedersen.
Kvartfinalens første sæt er lige præcis så tæt som forventet. Det danske par kommer foran,
men sydkoreanerne hænger på, og momentum skifter hele vejen igennem sættet, som
Eun og Shin vinder med 21-18. Andet sæt er knap så jævnbyrdigt. De to sydkoreanere,
som vandt OL-bronze i Rio, trækker hurtigt fra og får en stor føring. En føring, som de to
nordjyder aldrig for alvor får lukket. Sydkoreanerne vinder 21-17 i andet sæt, og dermed
er Europas bedste damedouble færdig ved dette års Denmark Open.
- Vi kom til at spille for aggressivt. Vi lavede både vores egne og deres point igennem
det meste af kampen, og det er en irriterende fornemmelse. Vi har kampen i vores
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- Der har været en enorm opmærksomhed på os fra tilskuere, medier og fans. Det er
ikke længere kun drengene, der kan finde ud af at spille badminton i Danmark, og det
kan vi mærke, siger Kamilla Rytter Juhl, mens Christinna Pedersen tænker tilbage på et
interview, de to var en del af forud for turneringen.
- Det er vildt fedt, når en journalist siger, at damedouble er kommet op på et niveau, hvor
man glæder sig til at se os spille, fordi der er så meget dynamik og fede dueller. Når vi
får sådanne anerkendelser, bliver vi stolte, siger Pedersen og tilføjer:
- Det er fedt, når en familie kommer og siger: ”Ej, der er de to stjerner fra OL”. Det gør
os glade og rørte. Og selvom det fylder meget med folk, der gerne vil have en del af os,
så er det det hele værd, når en mor til en pige kommer hen til os og siger, at det er fedt,
at vi tager os tid til børnene. Det betyder alt for de børn, siger hun, og det bekræfter os
i, at vi gør det rigtige. Det er ikke unormalt, at man hører spillere, der ikke orker at skrive
autografer og synes, at det er irriterende. Vi ser frem til det. Vi har lyst til at give noget
tilbage, for vi ved, hvad det betyder for dem, der ser op til os. Vi har været dem engang,
siger de to badmintonprofiler nærmest i munden på hinanden.

egne hænder, men vi får det ikke udnyttet. Hvis vi i stedet havde fået tæv af nogen,
som på dagen var bedre end os, havde det været langt nemmere at acceptere siger
Kamilla Rytter Juhl.
- I første sæt spiller vi egentlig okay. På 16-14 til os bliver jeg dømt servefejl. Det er jo
ikke, fordi en enkelt dommerkendelse skal påvirke resultatet af et helt sæt, men kunne vi
i stedet have nappet lidt flere point i den servestime, kunne vi måske have vundet første
sæt. I andet sæt siger jeg til Kamilla, at jeg synes, det var meget stressende at stå derinde.
Jeg havde svært ved at holde overblik og få taget de rigtige chancer. Balancegangen mellem
vildt og forsigtigt var der ikke for mig, og det er der ikke plads til mod et verdensklassepar,
som sydkoreanerne er, siger Christinna Pedersen.
- Jeg føler, vi har lært meget af den her kamp. Kenneth Jonassen beskrev situationen
meget godt efter kampen, hvor han siger til os, at vi skal være bedre til at tro på, at vi
har bevægelsen og spillet til at vinde selv på mindre gode dage. Det kan bare være lidt
svært for os, når træningen op til ikke har været optimal. Det var ikke på fysikken, vi
tabte, siger Kamilla Rytter Juhl.

Christinna Pedersen vandt mixdoubleturneringen sammen med Joachim Fischer efter
finalesejr over et kinesisk par. Kamilla Rytter Juhl så til fra tribunen, som hun plejer. Når
damedoublemakkeren er i aktion uden hende, bliver tiden brugt til at snakke med folk i
hallen og skrive autografer. Sådan har det også været denne uge i Odense. Men alt var
ikke helt, som det har været så mange gange før. En lille sluttet kreds: To badmintonspillere
og en journalist ved, at en lille bombe i badmintonsporten kommer til at gå af.
- Det var med stor sandsynlighed mit sidste Denmark Open. Det er syret at tænke på. Der
er ingen, der ved det. Det giver lidt en klump i halsen, siger Kamilla Rytter Juhl.
- Det er klart, at vi nok havde fået større cadeau for vores damedoublekarriere, hvis folk
i hallen havde vidst, at det her måske var vores sidste kamp sammen på hjemmebane.
Men vores taktik er en anden, og vi kan ikke få det hele. Jeg tror ikke, det er gået op for
mig endnu, at jeg med stor sandsynlighed ikke kommer til at spille flere turneringer på
hjemmebane sammen med Kamilla igen, afslutter Christinna Pedersen.

Denmark Open anno 2016 er slut for den rutinerede duo. Fredagens festaften i Odense
med kvartfinaler på banerne blev punktum for den turnering, der startede det hele seks år
tidligere for Danmarks mest succesfulde damedouble gennem tiderne. Og det har været
en turnering, der har gjort indtryk.
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Kærester
De har igennem et årti været to af verdens bedste doublespillere. Både når det angår spillet med hinanden, men også når der står en mandlig makker ved siden af. De har høstet
nogle af de største sejre, som dansk badminton nogensinde har fået, men det er ikke kun
på badmintonbanen, at Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl søger hinandens hjælp
og selskab. En ting, som de færreste ved, og som de to badmintonstjerner aldrig har skiltet
med og talt med offentligheden om, er, at de to nordjyder nemlig ikke kun danner par på
banen. Det gør de også udenfor.
Hvornår mødte I hinanden første gang?
Kamilla: Første gang vi stiftede bekendtskab med hinanden var tilbage i ungdomsårene
som 12-14 årige, hvor vi igennem Badminton Nordjylland var på forskellige badmintonture sammen.
Christinna: Vi har aldrig været i årgang sammen, men turene, hvor flere årgange var samlet, gjorde, at vi lærte hinanden at kende. Jeg husker tydeligt en tur til Varberg i Sverige
tilbage i slutningen af 90’erne. Jeg var på det tidspunkt U15-spiller, og Kamilla var tre
årgange ældre. I min verden var hun en af de seje. Desværre husker Kamilla ikke helt så
tydeligt mig, og det har vi grinet en del af sidenhen.
Kamilla: Aldersforskellen betød dengang, at vi ikke spillede sammen eller var veninder.
Vi havde hver vores veninder i vores egne aldersgrupper. Op igennem ungdomstiden og
helt frem til vores seniorkarriere havde vi ikke meget med hinanden at gøre.
Hvornår finder I ud af, at der er et særligt bånd imellem jer?
Kamilla: Det er svært helt præcist at sige, hvornår og hvordan det særlige bånd opstod.
Christinna flyttede til Brøndby tre år efter mig, og i starten var vi ikke andet end træningsmakkere og i princippet også konkurrenter.
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Christinna: Jeg flyttede ind på det samme kollegium som Kamilla, og derigennem begyndte
vi at have mere med hinanden at gøre. Vi havde nogle fælles veninder, og helt naturligt
lærte vi hinanden at kende uden for badmintonbanen.

Kan I forstå, hvis man udefra set synes, det lyder lidt underligt, at man falder for
personen mere end for kønnet?

Kamilla: Det var ikke allerede fra starten, da Christinna kom til Brøndby, vi havde noget
særligt sammen. Det kom først senere.

Christinna: Ja, det kan jeg sagtens forstå. Jeg kan også godt forstå, at det kan tolkes som
en benægtelse af, hvem man er, og hvad man er til, men for mig er det langt fra det. Jeg
sidder åbent og fortæller, at jeg er kæreste med en pige, og at jeg er dybt forelsket i Kamilla.

Christinna: I starten af vores venskab var vi aldrig alene sammen i fritiden. Det var altid
sammen med andre eller rundt på ture til turneringer, men vi spillede på daværende
tidspunkt ikke så mange turneringer sammen, for jeg var ikke helt god nok til at komme
med til de store turneringer.

Kamilla: Egentlig synes jeg også, at det kan lyde en smule underligt. Der er jo eksempler på to
kvinder, som har fået børn sammen, der senere i deres liv går fra hinanden for dernæst at være
blevet forelsket i en mand. I sådanne situationer kan min egen tanke også sagtens være ”ej,
det var da lidt underligt”, men på den anden side kan jeg godt sætte mig ind i deres situation.

Var jeres første kys med kriller i maven eller mere med tanken om, at det måske ikke
var så fornuftigt, det I havde gang i?

Hvornår begynder I at være kærester?

Kamilla: Det var helt klart en blanding. Min første tanke og følelse var ”endelig!”. Det kys
havde været længe undervejs, men samtidig var jeg også klar over, at det kunne skabe
forvirring hos os begge.
Christinna: Jeg kan tydelig huske, at lige inden vi kysser hinanden, spørger jeg Kamilla,
om det er smart, det vi er lige ved at gøre. Ingen af os havde et svar, og derfor tog vi helt
naturligt det skridt, som der igennem længere tid var lagt op til i sms’erne.
Kamilla: Følelsen og tankerne som ”har jeg mon læst hendes signaler rigtigt” poppede
naturligt op, men på den anden side var jeg ikke det mindste i tvivl. Det hele føltes rigtigt.
Christinna: Tankerne hos mig var: ”Endelig. Nu sker det. – Shit. Hvad gør vi nu?”
Hvornår finder I ud af, at I er mere til piger end til drenge?

Kamilla: I starten af 2009 tog vi skridtet videre fra blot at være veninder. Vi havde lyst
til at være sammen hele tiden, men vi var samtidig meget bevidste om ikke at vække
opsigt overfor vores andre veninder med pludselig at tilbringe en masse tid sammen. Hvis
det passede, at vi var tre veninder, der sammen skulle i biografen, hvorefter den tredje
meldte afbud, tænkte vi ”yes”. Så kunne vi faktisk godt tage i biografen alene, for nu ville
det ikke virke mærkeligt. Vi var meget sammen, men det var i starten ikke på tale, at vi
skulle være kærester. Vi havde begge en filosofi om, at ingen af os skulle være kæreste
med en pige, men vores følelser ville noget andet. Jeg tror, de her tanker er nogen, som
mange oplever i en lignende situation, hvor man bliver tiltrukket af en person af samme
køn. Min første tanke var: ”Det er forkert. Det er ikke det her, man skal”.
Christinna: Det var så spændende, og det var nemt at fornemme i sms’erne, at tonen
ændrede sig fra det venskabelige til det mere kærlige.
Kamilla: I februar 2009 var jeg til DM i Randers. Christinna spillede ikke, fordi Joachim
var skadet. I den uge blev der sendt mange sms’er. Vi skrev blandt andet om, at vi begge
glædede os til at skulle af sted med landsholdet til hold-EM, hvor vi naturligt ville komme
til at tilbringe meget tid sammen.

Christinna: Min følelse er ikke, at jeg enten er til drenge eller til piger. Mit svar er, at
jeg er til Kamilla. Hun har lovet mig, at vi skal være sammen for altid, men skulle det
utænkelige alligevel ske, at vi ikke forbliver sammen, kan jeg ikke sige med sikkerhed,
at jeg ville finde sammen med en anden pige. Det kunne i princippet lige så godt være
en fyr. Jeg blev forelsket i personen Kamilla. Jeg blev ikke forelsket i hende, fordi hun
er en pige.

Christinna: Når vi er på landsholdsture, er det almindeligt, at alle bor på dobbeltværelser:
To drenge og to piger. I vores verden kunne det jo passende blive os, som skulle bo på
hotel sammen en hel uge, men så heldige var vi desværre ikke.

Kamilla: Det er let for mig at sige det samme som Christinna, men det er sådan, jeg har
det. Når jeg tænker over det, kan jeg godt forstå, hvis nogen synes, det er underligt eller
måske ser det som en form for benægtelse, at vi ikke vil stå fast ved, at vi kun er til piger,
men det er nu engang sådan, vi har det.

Kamilla: Under DM ringede jeg til Finn Trærup-Hansen, som var sportsdirektør for landsholdet dengang. Jeg sagde, at Christinna og jeg havde snakket om, at vi gerne ville dele
hotelværelse, men fordelingen var lavet anderledes. Jeg skrev til Christinna hele tiden, og
jeg kunne ikke koncentrere mig om andet end at tjekke telefonen. Jeg fik et sug i maven,
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hver eneste gang der kom en besked. Min mor, som var med nede og se mig spille, må
have tænkt, at jeg sad med snotten nede i telefonen hele tiden. Da DM var slut, fik jeg et
lift hjem mod København. Undervejs sms’ede vi. Vi aftalte, at jeg skulle spise aftensmad
og overnatte hos Christinna på kollegiet i Brøndby i stedet for at køre hjem til min egen
lejlighed på Nørrebro. Det ville i vores optik være meget nemmere, når vi dagen efter
skulle af sted til EM. Set i bakspejlet var det på ingen måde indlysende, at det var nemmere, at jeg overnattede hos Christinna, men det var følelserne, der talte.
Christinna: Det var som om, at det fra den dag ændrede noget hos os begge. Egentlig
skulle vi jo ikke være kærester. Det var vi faktisk hurtigt enige om, men det var svært
at nedtone de tanker og følelser, som boblede i maven. Jeg kunne ikke identificere mig
med at være kæreste med en pige, men jeg var totalt tiltrukket af Kamilla, og det var det
eneste, det handlede om. Det var en blanding af at lade sig rive med og være forført, men
samtidig var der også en bremseklods inde i mig. Den tid var både en form for eventyr,
men også en svær periode, hvor humøret havde store udsving.
Hvilke udfordringer gav jeres forhold i begyndelsen?
Christinna: I den tid, vi havde et forhold i det skjulte, var der perioder, hvor vi forsøgte
at stoppe med at se hinanden. Det var primært, når vi var hjemme i Danmark, for her
kunne vi mærke, hvor kompliceret det, vi havde gang i, var. Lige så snart vi var af sted til
turneringer, var det nemmere for os at tilbringe en masse tid sammen, og her fik vi følelsen
af det at være kærester. Når vi sidder og tænker tilbage på det nu, kan vi kun trække på
smilebåndet, men da det stod på, var det ikke nemt.
Kamilla: I vores verden havde vi hver især en forestilling om, at vi skulle have en mand og
nogle børn. Derudover var det også svært at være et kendt ansigt i Danmark og så samtidig at
skille sig ud ved at være kæreste med en pige. Jeg ved ikke, om vi var bange, men vi var usikre.
Hvilke udfordringer mødte jeres parforhold i forhold til spillet på banen?
Christinna: Kamilla var den, jeg spejlede mig i og så op til, da jeg kom til Brøndby. Jeg
stræbte efter at blive lige så god som hende. Efter to-tre år var jeg begyndt at nærme mig
hendes niveau, og ofte trænede vi mod hinanden i hver vores mixdoubler. Jeg med Joachim
Fischer og Kamilla med Thomas Laybourn. Vi var hinandens bedste sparringspartnere,
men samtidig også hinandens største konkurrenter. På træningen var det svært at presse
hinanden. Den hårde konkurrence fyldte meget, og derfor var der ikke meget plads til
følelser. Jeg husker tydeligt, at jeg var forvirret i den periode.
Kamilla: Det var en hård periode. Joachim og Thomas er meget forskellige som personer,
og det kunne give udfordringer på træningsbanen. De hev i os begge på hver deres måde
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for hele tiden at udvikle og optimere de to mixdoubler. Begge konstellationer kæmpede
om at blive den bedste mix i Danmark, og midt i den kamp havde jeg altid et øje på
Christinna - et øje, som slet ikke havde noget med badminton at gøre.
Christinna: Det var hårdt, at vi på træningen ikke kunne være ærlige omkring vores
følelser for hinanden. Nogle gange var det eneste, jeg havde brug for, et stort kram fra
Kamilla, men vi var nødt til at holde den afstand, vi følte var den rigtige. Vi var opmærksomme på, at vi ikke pludselig kunne blive slyngveninder, uden at det ville vække
opsigt, og det var vi på ingen måde interesseret i. Det var til tider umenneskeligt hårdt
at være til træning.
Følte I, at I levede lidt på kanten?
Christinna: Det VAR ”living on the edge”. Virkelig. Når vi tænker tilbage, så kan vi kun smile
af det, for det endte jo med noget fantastisk, men der var mange udfordringer undervejs.
Kamilla: Selvom vi levede på kanten, så var det en af de bedste perioder i mit liv. Det
var så spændende.
Christinna: Vi forsøgte at gennemtænke alle scenarier og situationer, så vi kunne holde
vores forhold skjult. Jeg boede som sagt på kollegium, hvor det var svært at slå en skid,
uden at nogle af de andre opdagede det. Jeg kunne for eksempel ikke bare tage min bil
og køre ind til Kamilla på Nørrebro, for så ville min bil ikke være der næste morgen.
Det ville medføre en masse spørgsmål om, hvor jeg havde sovet henne. Jeg ville helst
undgå at stå i en situation, hvor jeg blev nødt til at lyve. Derfor listede jeg mig nogle
gange ud fra kollegiet sent om aftenen, hvor jeg så enten blev hentet af Kamilla eller
hoppede i en taxi.
Kamilla: Under de episoder, hvor der var en risiko for, at vi kunne blive opdaget, kørte
adrenalinet rundt i kroppen på os. Set i bakspejlet er det nok meget godt, vi ikke blev
taget på fersk gerning i alle vores hemmeligheder, for så havde vi ikke haft samme ro til
at finde ud af, hvad det egentlig var, vi havde gang i.
Var der flest gode eller dårlige dage i den periode?
Christinna: Der var uden tvivl stor overvægt af de gode dage. En dårlig dag kunne være
en, hvor vi snakkede om at stoppe med at ses og dermed lægge låg på vores følelser.
Når vi tog hver til sit efter de snakke, var vi ofte begge kede af det. Det lidt komiske og
måske også lidt søde er, at der ofte ikke gik mange timer, før en af os havde sendt den
anden en sms, hvor der stod noget i retning af, om ikke vi skulle droppe fornuften og
blive ved med at ses.
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Kamilla: Jeg vil næsten sige, at vi var eksperter i at finde undskyldninger for hele tiden at
fortsætte med at ses, selvom vi få timer forinden havde aftalt det modsatte. Et eksempel
var, da Christinna skulle flytte fra kollegiet, hvor jeg ringede og tilbød, at hun kunne låne
nogle af mine flyttekasser i stedet for at skulle ud at købe nye. Samme dag havde vi aftalt
at tage en pause med at ses, men flyttekasserne gjorde, at Christinna ”desværre” var nødt
til at komme forbi min lejlighed.
Hvornår beslutter I jer for at fortælle familie og venner, at I er kærester?
Kamilla: Processen var lang, men det var på Østen-turen i sommeren 2009 til Singapore
og Indonesia Open, vi tog beslutningen. Beslutningen om, at vi ikke ville blive ved med
at nedtone vores følelser for hinanden. Under turneringen i Singapore var vi kun fire piger
af sted. Jeg delte hotelværelse med min daværende damedoublemakker, Lena Frier, men
da hun fik en skade, valgte hun at rejse hjem til Danmark i stedet for at tage med videre
til Indonesien. Christinna delte værelse med Nanna Brosolat, som også blev ramt af en
skade og derfor også måtte rejse hjem til Danmark efter Singapore Open.
Christinna: Da vi rejser videre til Jakarta i Indonesien, er Kamilla og jeg de eneste
piger tilbage i gruppen, så helt naturligt skulle vi dele hotelværelse under turneringen.
Nu skulle vi ikke længere bekymre os om, hvad de andre tænkte, når vi tilbragte en
masse tid sammen. Det var pludselig helt naturligt, at vi var sammen det meste af døgnets
24 timer. Den uge i Indonesien glemmer vi sent. Det var en befrielse for os.
Kamilla: På vejen hjem fra Indonesien skulle vi over Singapore. Flyveren var overbooket,
og derfor måtte vi tage et ekstra stop på et lufthavnshotel. Normalt kan det være et
irritationsmoment, men i vores tilfælde var der ikke mange negative vibrationer. På
lufthavnshotellet lå vi og snakkede, og på et tidspunkt spørger jeg Christinna: ”Tror du
nogensinde, vi siger det her til nogen?” Der havde hemmelighedskræmmeriet stået på i
fem måneder. Christinna svarer: ”Ja, det tror jeg faktisk”.
Christinna: Først blev der helt stille på værelset. Jeg kunne mærke, at tiden var rigtig. Jeg
var blevet overbevist om, at det var Kamilla, jeg skulle være sammen med resten af mit
liv. Efter en masse snak begyndte vi at planlægge, hvornår vi hver især kunne tage hjem
til vores familier og fortælle den gode nyhed.
Hvordan reagerede jeres familier?
Kamilla: Vi aftalte, at det var vores forældre, som først skulle have vores nyhed at vide,
men sådan endte det ikke helt for mig. Jeg skulle være sammen med min storebror og
hans kæreste, et par dage inden Christinna og jeg havde planlagt at tage hjem til vores
forældre i Nordjylland. Da min bror spørger ind til mig og min kærlighed, har jeg bare
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lyst til at fortælle om Christinna med det samme, så det gjorde jeg. De var totalt søde
og glade på mine vegne. Det var meget mere afslappende, end jeg havde forestillet mig.
Tre dage senere var vi hver især hjemme hos vores forældre. Selvom vi levede på den
lyserøde sky, var der nervøsitet i kroppen. Mine forældre var lige så søde, som min bror
havde været tre dage tidligere. Det var som om, det ikke var særlig kompliceret. Vi var
måske kommet til at køre det op til noget vildere, end det viste sig at være. I hvert fald var
det hurtigt naturligt og rart at sidde og snakke om. Da jeg gik i seng den aften i Skagen,
havde jeg en dejlig fornemmelse i kroppen. Nu skulle vi ikke længere leve i skjul.
Christinna: Jeg husker tydeligt den aften. Kamilla sendte mig en sms om, at nu havde hun
fortalt sine forældre om vores forhold. Hun skrev samtidig, at de glædede sig meget til at
møde mig som deres datters kæreste. Det var helt sikkert en dejlig sms at modtage, men
lige på det tidspunkt var der også mange andre tanker i mit hoved. Jeg havde ikke fået
samlet mine forældre endnu, så først da jeg havde fortalt dem, at jeg var blevet kæreste
med Kamilla, kunne jeg slappe af i kroppen. Mine forældre var virkelig søde. De kunne
se, hvor glad og nok også hvor lettet jeg var over at have fået det fortalt.
Kan I forstå, hvis der sidder drenge og piger, som føler, at det er svært at fortælle
deres familie, at man er kæreste med en af samme køn?
Christinna: Ja, jeg føler næsten, at jeg kan fremkalde den knude i maven og de fugtige
håndflader, jeg havde i sekunderne, inden jeg får fortalt mine forældre om mit forhold til
Kamilla. Jeg gjorde sætningerne færdige inde i hovedet og tog tilløb flere gange. Jeg havde
ondt i maven, men jeg kan også huske, hvor glad og lettet jeg var bagefter.
Kamilla: Jeg kan nemt blive følelsesladet, og det blev jeg også den aften hjemme hos
mine forældre, hvor jeg skulle fortælle om min nye kæreste. Mine forældre tog nyheden
rigtig godt og sagde med det samme, at de bare var rigtig glade på vores vegne. Den
opbakning betød meget for mig.

Hvordan tog badmintonmiljøet imod jeres nyhed?
Kamilla: Tirsdag morgen i Brøndby var en hård træning. Egentlig ville jeg have fortalt
Thomas om mit og Christinnas forhold, før vi ville informere den daværende landstræner
Lars Uhre, men det blev i modsat rækkefølge. Under morgentræningen gik Lars lidt ekstra
til mig. Vi sad og snakkede, og han pressede mig og sagde, at jeg i øvelserne ikke skulle
være for flink, og at jeg ”skulle tage nettet fra Christinna”. Jeg var nok lidt ekstra sårbar
ovenpå de foregående dage, så jeg sagde med en tåre i øjenkrogen, at jeg altså ikke kunne
skrue bissen på i dag. I samme åndedrag gav jeg ham forklaringen – vi var blevet kærester.
Christinna: Det fyldte meget for os begge, hvordan nyheden om vores forhold ville blive
taget imod. Derfor husker jeg måske også ekstra tydeligt Uhres kommentar, efter Kamilla
havde fortalt ham om vores forhold. Han sagde med stor ironi i stemmen: ”Det eneste,
jeg er skuffet over, er, at jeres forældre har fået det at vide før mig”. Han var tydeligvis
rigtig glad på vores vegne. Det var en rar følelse, for vi vidste, vi stadig skulle arbejde tæt
sammen med ham i fremtiden.
Kamilla: Efter at Lars havde fået det at vide, fortalte jeg det til Thomas. Han var super
sød – præcis som Lars. Han sagde, at han bare håbede, jeg var glad og lykkelig. Intet i
vores mixdouble ville ændre sig. Vi var i vores tid som makkere altid gode til at snakke
sammen, når vi havde noget på hjerte. Der var ingen tvivl om, at det ikke ville ændre
noget for vores mixdouble.
Christinna: Da træningen var ovre, tog jeg fat på Fischer. Han skulle også have det
at vide fra mig, inden snakken pludselig kunne gå i omklædningsrummet. Ligesom
Thomas var sød overfor Kamilla, var Joachim det samme overfor mig. Jeg havde på det
tidspunkt kun spillet sammen med Joachim i halvandet år, så vores personlige forhold
var ikke lige så stærkt som Kamilla og Thomas’. Alligevel kunne jeg nemt mærke hans
forståelse og opbakning.

Christinna: Allerede om mandagen, efter vi havde været hjemme i Nordjylland, skulle
både jeg og Kamilla være sammen med et par af vores tætte veninder. Vi havde på forhånd
snakket om, at det kunne være en god anledning til at fortælle dem om vores nye forhold.

Kamilla: Efter at vores lille nyhed var ude, gik snakken. Det var tydeligt, at nogle af pigerne på landsholdstræningen elskede at have noget at snakke om. For os gjorde det ikke
noget. Vi trak bare på smilebåndet over, at de åbenbart syntes, at vores liv var så meget
mere interessant end deres eget. Sladder var der ikke meget af, for det var jo mere bare
en konstatering af, at vi nu dannede par.

Kamilla: Den mandag blev jeg bekræftet i, at jeg har gode veninder omkring mig. Det
var tydeligt at mærke på dem, at de var glade på mine vegne. De var nysgerrige, men på
den helt perfekte måde med spørgsmål som: ”Hvornår fandt I ud af, at det lige netop var
jer to, der skulle være sammen?” Det var dejligt endelig at snakke med mine veninder
om min nye kæreste.

Christinna: Jeg kan godt forstå, at Kamilla og jeg har været samtaleemne, lige da vores
nyhed kom ud. Vi var i manges øjne hinandens største konkurrenter, og nu var vi så
ovenikøbet blevet kærester. Flere har sikkert stillet sig det spørgsmål, hvordan vi ville
tackle den situation, men det var vi ikke nervøse for. Det skulle vi nok løse hen ad vejen.
Det, der fyldte noget for os, var, at vi ikke længere skulle leve i skjul.
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Hvad sagde jeres venner?

Christinna: Jeg bliver glad, når vi for eksempel bliver omtalt som værende pigekærester.
Det, synes jeg, er en rigtig fin betegnelse for dem, vi er. Jeg er homoseksuel, og jeg er
lesbisk, men i mine ører er de betegnelser bare ikke nær så fine som at have en pigekæreste.

om den sejr, var det selvfølgelig fedt at få den anerkendelse, men jeg prøvede også at
beskytte Christinna. Da hendes bronzemedalje så kom i hus tre år efter min største bedrift,
var det, som om der faldt en ro over os begge to. Nu havde vi begge et stort mixresultat
at være stolte over. Jeg kan huske, jeg tudede af glæde. Jeg var glad på hendes vegne, og
samtidig følte jeg, at jeg nu kunne være ekstra glad for mit VM-guld.

Kamilla: Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor man skal have en betegnelse eller et stempel på,
hvem man er. Jeg er kæreste med Christinna, og det behøver jeg ikke sætte noget navn
på. Jeg bryder mig ikke om, når nogen omtaler homoseksuelle par som ”bøsserne” eller
”lebberne”. Det er i mine ører ikke er særlig romantisk. Hvorfor ikke kalde dem deres
navne, som man vil gøre med heteroseksuelle par.

Christinna: Regnestykket kan aldrig blive 100 procent det samme, og det hungrer vi
heller ikke efter. Men efter min bedrift ved OL i London havde vi pludselig noget rigtig
stort, som vi begge var stolte af. Set i bakspejlet ville jeg gerne have givet Kamilla endnu
mere kredit og opmærksomhed om hendes VM-guldmedalje fra Indien i 2009, men på
daværende tidspunkt gav jeg så meget, som jeg kunne af mig selv.

Christinna: Det er ikke så ofte, jeg hører andre omtale os, men når jeg gør og hører nogen sige
noget i retning af: ”Når nu I to er lesbiske, så …”, så kan jeg mærke, jeg gerne ville omtales
anderledes. Det er helt sikkert ikke i ond mening, men for mig klinger det altså bare ikke så godt.

Kamilla: Jeg tænker ikke over, at Christinna ikke gav mig den kredit, som jeg skulle have,
for det synes jeg egentlig, jeg fik. Hun var selv meget tæt på at komme i finalen ved det
VM, og så skulle vi have stået overfor hinanden i en af de allerstørste finaler. Trods Christinnas egen skuffelse havde hun arrangeret blomster, gave og et sødt kort, da vi få dage
efter mesterskabet tog nogle dage i sommerhus for at slappe af.

Der findes en del benævnelser for homoseksuelle par. Hvad kalder I jer selv?

I bor sammen. I arbejder sammen. I spiller i samme klub. I rejser sammen. Hvordan
undgår I at blande privatlivets frustrationer sammen med arbejdet på badmintonbanen?
Christinna: Vi har helt fra start været enige om, at vi skulle snakke meget om tingene.
Vi er gode til at fortælle, hvad vi føler. Det var ikke noget, jeg mestrede specielt godt i
begyndelsen af vores forhold, men det har jeg lært med tiden. Jeg har lært at give slip på
mine følelser og tage paraderne ned. Jeg behøver ikke være den hårde Christinna hele tiden.
Kamilla: Når vi er hjemme i vores lejlighed, er der ikke meget, som indikerer, at vi er to
topprofessionelle badmintonspillere. Det er kun få badmintonrelaterede ting, som står
fremme. Grunden til, at der ikke er medaljer eller trofæer rundt i vores stue, er, at vi også
elsker bare at være kæresteparret Christinna og Kamilla i stedet for badmintonspillerne.
På den måde er vores lejlighed med til at give os et lille frirum fra vores travle badmintonliv.
Christinna: Ud over at vores lejlighed er en slags frirum, hvad angår badminton, har vi også
en anden regel, som har hjulpet os. Vi tvinger hinanden til at snakke, hvis der er noget i vejen.
Man har ikke lov til at gå, før problemet bliver løst, eller der som minimum bliver talt om det.
Der har ikke været mange episoder, men når de har stået på, har den regel klart været en
styrke for os. Vi kan ikke præstere, hvis ikke vi har 100 procent styr på os selv og hinanden.

I har holdt kortene tæt til kroppen i forhold til jeres privatliv. Hvad har ændret sig,
siden I nu er klar til at fortælle jeres historie?
Christinna: Der er en del journalister, som gennem de seneste år har henvendt sig i håbet
om at få lov at skrive historien om os både på og udenfor banen. Det var, som om OL i Rio
blev en slags vendepunkt. Vi leverede vores bedste resultat til dato, og inderst inde havde
vi begge et brændende ønske om at fortælle hele verden, hvor heldige og glade vi var over
vores tilværelse. Egentlig havde vi begge lyst til at stå frem og fortælle, hvilke følelser det
giver os at stå i den olympiske finale sammen med den, man holder allermest af. Derudover
har opmærksomheden efter OL været stor herhjemme i Danmark. Vi bliver ofte genkendt,
og derfor ser man os heller ikke gående hånd i hånd. Vi har også værnet om vores privatliv
af den årsag, at vi begge to har haft et ønske om at blive anerkendt for vores præstationer
på banen og ikke for dem, vi er udenfor banen. OL har givet os den anerkendelse.

Kamilla: Indtil Christinna vandt sin OL-bronzemedalje i London i 2012, havde jeg ikke
det store behov for at tale om min VM-guldmedalje. Når folk kom over og talte med mig

Kamilla: Vi har begge hele tiden haft den holdning, at hvis hele vores historie, som også
inkluderer vores privatliv, skulle fortælles, skulle det gøres grundigt og ordentligt. Ikke
blot et kort TV-indslag eller en avisartikel. Vi synes, vi har en god historie, som vi håber
kan være med til at inspirere andre eller blot give en indsigt i vores liv og vores karriere.
Udover, at vi gerne vil anerkendes for det sportslige, har det også været et spørgsmål om
sikkerhed for os. Vi rejser ofte i lande, som ikke accepterer ”vores slags” – pigekærester.
Nu er vi klar til at tage de konsekvenser, og bliver det nødvendigt at agere anderledes
efter bogens udkommen, er vi indstillet på det. Det bliver rart at holde hinanden i hånden,
når vi går en tur ned gennem byen, uden at skulle tænke over det.
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I har flere gange stået i situationer, hvor den ene har vundet en titel i mixdouble, den anden
også gerne ville vinde. Hvornår har det været svært for jer som par i forhold til de sejre?

