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K LAR TIL DM U ?

V IGTIGE DATOER :

Dejligt mange ungdomsspillere er i aktion ved individuelle turneringer og
der vises lovende takter. Er
du endnu ikke kommet i
gang med individuelle turneringer, hjælper vi dig
gerne i gang via BadmintonPeople.dk. Ønsker du
en stor badmintonoplevelse og turnering på en og
samme gang, er DMu i
Varde og omegn måske
noget for dig - her kæmper
ungdomsspillere fra hele
landet om titlen som Danmarksmester inden for
Mester til D-rækken samtidig med at der også er arrangeret alternative aktiviteter og mulighed for socialt samvær med klubkammerater m.m.

SBK U1719MA stævne
Weekenden d. 3.-4. marts
Lørdag d. 10/3
SPINNING ARRANGEMENT

Flere er blevet opmærksomme på, at der er kommet en ny rangliste, der
sættes i drift pr. 1. juli
2018. Sammen men dette
nyhedsbrev er der vedhæftet lidt information omkring den nye rangliste.
I marts går det løs med
kvartfinaler i Badmintonli-

K ORT

gaen og her har vi brug for
al den opbakning vi kan få,
når vi tirsdag d. 20. marts
hjemme tager imod Aarhus
AB, der indtil nu har haft
en rigtig god sæson - vi
håber, at vi kan sætte en
stopper for dette og indløse en billet til semifinalen.
Weekenden d. 14-15. april
har vi som noget nyt, til
denne sæson, fået tildelt et
senior M-stævne. Vi håber
alle vil bakke op om den
praktiske afvikling heraf, så
vi også fremadrettet kan
være værter for sådanne
stævner.

Vi er igen i år arrangører af
Team Skælskør camp, der
er et camptilbud til nogle
af landets bedste ungdomsspillere. En camp hvor vi
også har tradition for udenlandsk deltagelse - det bliver så godt!
Med sportslig hilsen
Emil Staack,

Sportschef– og cheftræner
for Skælskør Badminton Klub

Lørdag d. 10/3 (senior):
Gribskov vs. Skælskør kl. 16.00

Månedens profil:
Sigrid Hallafors

Sigrid er en af to svenskere
der i denne sæson har været tilknyttet SBK. Udover
SBK tilknytningen har hun
også deltaget flere gange
på Team Skælskør camp. I
indeværende sæson har
Sigrid været hårdt plaget af
skader, men er nu stærkt
på vej tilbage, hvorfor vi
glæder os over, at Sigrid
også til næste sæson er at
finde i SBK bruttotruppen.
I topform vil Sigrid være
en klar gevinst for holdet.

Lørdag d. 10/3 (ungdom):
U15: Drive vs. SBK 9.00 (ude)U15:
SBK vs. Ishøj 11.00 (ude)

Søndag d. 11/3 (ungdom):
U17/19: SBK vs. Farum 9.30
U17/19: Holte vs. SBK 13.30
Kvartfinale 1 (hjemme)
Badmintonligaen d. 20/3
TS vs. Aarhus AB kl. 19.00
Lørdag d. 24/3 (senior):
Skælskør vs. Hørsholm kl. 14.00
Kvartfinale 2 (ude)
Badmintonligaen d. 26/3
Aarhus AB vs. TS kl. 19.00
DM ungdom (ude)
Fredag-søndag d. 6-8. april

Senior M-stævne
Weekenden d. 14-15. april
DMu (ude)
Fredag-søndag d. 20-22. april

INFORMATION

TS camp

KVARTFINALE

1-5. juli

20/3 kl. 19

For U13-19EM spillere

BADMINTONLIGAEN
Vi er igen i år værter for Team
Skælskør camp og håber derfor,
at mange vil hjælpe med praktiske opgaver samt være opsøgende
ift. sponsorater

Team Skælskør
Vs.
Aarhus AB

Vil du i gang med at spille individuelle turneringer,
så er det på badmintonpeople.dk det sker. Du skal
først have oprettet en profil og dernæst anmode om
et spiller-ID, når du har dette, er du klar til at spille
og tilmelde dig turneringer.
Det er meget individuelt, hvornår man er klar til at spille turneringer,
så tøv endelig ikke med at spørge os til råds, eller hvis der er brug for
hjælp til at komme i gang med at bruge BadmintonPeople.dk

