S KÆLSKØR B ADMINTON K LUB

N YHEDSBREV
SBK

UNGDOM OG SENIOR

J ANUAR 2018

N YTÅRSØNSKER

V IGTIGE DATOER :

Her årets første nyhedsbrev - jeg håber at I alle er
kommet godt ind i 2018!
For mit vedkommende
blev nytåret fejret 12 timer
før jer andre, da jeg tog hul
på 2018 i New Zealand - et
fantastisk og flot land! Jeg
er nu tilbage i DK og SBK,
hvor der både kan gøres
status for 2017 og ses
fremad på 2018.

ramt, hvilket også afspejles
af, at der nu skal spilles om
nedrykning - forhåbentlig
bliver det til lidt mere kontinuitet her…

Lørdag d. 13/1 (senior):

TS er nu nået til slutspillet,
hvor der i marts tages hul
på kvartfinalerne. Her skal
TS op i mod Aarhus AB,
der indtil videre har haft en
god sæson i Badmintonligaen - forhåbentlig får vi sat
en stopper for det, så TS
også er at finde i semifinalerne i Badmintonligaen.

Søn d. 28/1 (U17/19M):

Året blev rundet af med et
super flot Sjællandsmesterskab for SBKs ungdomsspillere med ikke færre end
ti top-3 placeringer - rigtig
rigtig flot!
U15 holdet har i holdturneringen vist flotte takter,
hvilket også understøttes af
den udvikling der ses på
banerne. Pt. indtager holdet en flot 1. plads i rækken. I U17/19 indtager
holdet pt. en midterplacering, hvilket forventes forbedret i foråret, hvor der
er langt flere kampe på
programmet.
Seniorholdet har været
hårdt afbuds– og skades-

K ORT

Vi vil gøre vores for, at
2018 fortsat rummer fantastiske badmintonoplevelser
og så er der en helt klar
ambition herfra om, at vi
får endnu flere glade badmintonspillere til klubben både nye- som erfarne spillere i det kommende år.
Med ønsket om et fantastisk badmintonår i 2018!
Emil Staack,

Sportschef– og cheftræner
for Skælskør Badminton Klub

INFORMATION

NYE
hjemmesider

VINTERFERIE

UGE 7

Vi har fået nye hjemmesider - tjek dem ud her:
www.sbkfjer.dk
www.tsbadminton.dk

Ingen alm. træning i
denne uge

SBK vs. Greve 4 (hjemme) kl. 14.00

Lørdag d. 27/1 (senior):
Slutspil (modstander ukendt)
Værløse vs. SBK (ude) kl. 13.15
Herlev H. vs. SBK (ude) kl. 14.30
Månedens profil:
Anton Steen Hansen

Anton er en af klubbens
hårdtarbejdende ungdomsspillere, der uge efter uge
giver den en ”skalle” for at
rykke overliggeren mest
muligt. Seneste tiltag for
Anton har været yderligere fokus på kost og søvn.
Den store indsats har bl.a.
medført, at Anton nu er
rykket op i U13 Mrækken. Stort tillykke med
det Anton og fortsæt det
gode arbejde på og uden
for træningsbanerne!

Søn d. 28/1 (U15B):

CBK vs. SBK (ude) kl. 13.00
Drive Kbh. vs. SBK (ude) kl. 13.00

Vinterferie
UGE 7
Lørdag d. 24/2 (senior):
Slutspil (modstander ukendt)
Kvartfinale 1 (hjemme)
Badmintonligaen d. 20/3
TS vs. Aarhus AB kl. 19.00
Kvartfinale 2 (ude)
Badmintonligaen d. 26/3
Aarhus AB vs. TS kl. 19.00

