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T ID TIL UNGDOMSHOLDTURNERING
I den forgangne måned har
der været flere aktiviteter i
klubben. Vi har været værter for Efterårsfesten, hvor
der var stor klubopbakning
- tusind tak for det! Uge 42
var der ungdomstræningssamlinger i SBK - og hvor
gjorde spillerne det bare
godt! I uge 43 havde vi
besøg af vores samarbejdspartner, Gørlev Idrætsefterskole, hvor badmintonlinjeelever underviste SBK
ungdomsspillere - fedt liv i
hallen og god energi hos
både SBK´ere og GIE´ere.
I november måned bliver
det endelig tid til ungdomsholdturnering. SBK
har de senere år været suveræne i U17/19M rækken, men i år må der forventes endnu større kamp
om toppen af rækken, da
feltet i år må forventes, at
være et af de stærkeste
nogensinde. I U15B stiller
vi igen i denne sæson med
et udviklingshold, hvor
nogle må forventes at blive
udfordret betydeligt,
imens andre efterhånden
har rutinen til at støtte op

Tirs d. 7/11 kl. 19.00 (ude)
Liga: Solrød Strand vs. TSS

omkring de mindre turneringserfarne.
I november vil intensiteten
og det fysiske blive skruet
endnu et tak opad for klubbens Talent– og Talent
bobler spillere, da formen
gerne skal times til Sjællandsmesterskaberne i begyndelsen af december.
Tirsdag d. 7/11 møder
TSS ude Solrød Strand,
hvor det bliver et gensyn
med HK, dernæst møder
vi hjemme Højbjerg om
torsdagen, hvor vi håber på
stor opbakning, så top-4
placeringen forhåbentlig
kan fastholdes/udbygges.
Vi har en del turneringsaktive, men vil gerne have
mange flere, så tøv endelig
ikke med at spørge hvis I
har brug for hjælp til at
komme i gang. F.eks. er
SBK vært for U13BCD
stævne i december måned.
Med sportslig hilsen,
Emil Staack,

Sportschef– og cheftræner
for Skælskør Badminton Klub

Tors d. 9/11 kl. 19.00 (hjemme)
Liga: TSS vs. Højbjerg
Lør d. 18/11:
Karlslunde 2 vs. SBK (ude) kl. 15.00

Månedens profil:

Victor Popp Henriksen

Victor har lagt hårdt ud i
indeværende sæson, hvor
han er trådt i karakter som
en af de etablerede kræfter
på SBK´s seniorhold i Sjællandsserien. Med en sejr
ved Denmark Open i
U17/19M rækken nåede
Victor et af sæsonens helt
store mål med en oprykning til U19E. Vi ønsker
Victor stort tillykke med
en fantastisk opstart på
sæsonen og glæder os
over, at have ham som en
del af SBK miljøet.

Søn d. 19/11 (U17/19):
KBK3 vs. SBK (ude) kl. 14.30
Herlufsholm vs. SBK (ude) kl. 16.00
Søn d. 19/11 (U15):
SBK vs. CBK (hjemme) kl. 14.00
SBK vs. HB (hjemme) kl. 16.00
Fre d. 1/12 kl. 19.00 (ude)
Liga: OBK vs. TSS
Sjællandsmeterskaberne
Ungdom: 1-4. december (ude)
Tirs d. 5/12 kl. 19.00 (hjemme)
Liga: TSS vs. Gentofte
Tors d. 7/12 kl. 19.00 (ude)
Liga: Skovshoved vs. TSS
Lør d. 9/12:
SBK vs. TEB 2 (hjemme) kl. 14.00
Lørdag d. 16/12:
U17/19A SBK stævne
Søndag d. 17/12:
U17/19ABC & U13BCD SBK stævne

K ORT INFORMATION
SBK stævne

JULEFERIE

U13BCD
U17/19ABC
Er det dit første stævne?
Kontakt da først
SBK sportschef inden
onsdag d. 22. november
og vi dækker deltagelsesgebyret

20/12 2017 - 3/1 2018
Begge dage inklusiv
Sidste alm. træning i 2017 er
tirsdag d.19/12 - vi starter 2018
op igen torsdag d. 4/1 2018
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