
Pressemeddelelse 21. august 2014  

 

Svensk TV stjerne fra Hillerød udnævnt til ambassadør. 

 
Mats Mejdevi blev hyldet for altid at udvise gejst, glæde og vinderindstilling (VIWA®). 

 

I dag uddelte Bjarne Nielsen, som er stifter af VIWA Coaching, VIWA® ambassadørprisen prisen til 

Mats Mejdevi (www.mejdevi.com). Mats er en eftertragtet person, når det drejer sig om fysisk 

træning med egen krop. Han står for den fysiske træning af Talentklasserne under Team Danmark 

ordningen i Hillerød. Han er ansvarlig for, at udøverne får en harmonisk og stærk krop, og et af 

hans mottoer er ”alt hvad man kan gøre forlæns, kan man også gøre baglæns. Det er også hvad 

udøverne hører denne morgen, hvor Mats får overrakt prisen. 

 

Mats har stor erfaring med at træne 

verdensklasseudøvere såsom tennisspilleren 

Caroline Wosniacki, adskillige landshold fra 

mange forskellige idrætter og 

badmintonspillere, der skal spille VM i Ballerup 

i næste uge. På det seneste er det også blevet 

til medvirken i TV programmer på svensk TV: 

”Tranarens himmel och helvete – kropp och 

kost” 

 

Misundelse og beundring 

Tanja Berg, som er eliteidrætskoordinator i 

Hillerød kommune udtaler: ”Vi er utroligt glade for at have Mats tilknyttet, og jeg kan genkende de 

ting, som han fremhæves for i prisen: Han spreder glæde, engagement og gejst. De andre Team 

Danmark kommuner er faktisk meget misundelige over, at vi har Mats fast tilknyttet. Hans faglige 

viden er kæmpe stor, og hans positive måde at gå til udøverne på, uanset om de er 12 eller 25 år, 

er beundringsværdig. I min tid har der ikke været en eneste elev, der ikke har udtrykt glæde ved 

Mats’ træning. Han er guld værd for udviklingen af vores talenter i Hillerød. Jeg glæder mig meget 

på Mats’ vegne over, at han er blevet VIWA ambassadør. Han er en rigtig god inspirator og 

rollemodel.” 

 

Gejst - glæde - vinderindstilling 

Bjarne Nielsens indstilling af Mats lyder: 

”Mats, tak for at du er den du er! 

Du møder mennesker med et positivt sind. 

Du har en tro på, at alt kan lade sig gøre 

med vores fantastiske krop. Dit motto ”Alt 

hvad man kan gøre forlæns, kan man også 

gøre baglæns” er et tydeligt bevis på din 

vinderindstilling - hvor du ser alle som 

mulige vindere. 

Når du går ind i noget, er det med en 

smittende gejst. Du får os andre med, når 

du gør udforskningen af vores krop til en 

leg.  

Du formår at sprede glæde hos mennesker omkring dig, når vi oplever, hvad der er muligt med 

kroppen. Din behagelige væremåde kombineret med din store viden gør dig til et fantastisk 

menneske. 

Tak, for at jeg har lært dig at kende - du inspirerer mig.” 

 


