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På ungdomssiden er der
særdeles positiv fremgang
at spore. Mange går forrest
til træningen og endnu
flere har fået øjnene op
for, at en målrettet træningsindsats betaler sig ved
turneringsaktiviteter rundt
omkring i landet.

SEMIFINALE 1
BADMINTONLIGAEN (hjemme)
Tirsdag d. 3. april kl. 19.00
Team Skælskør vs. Vendsyssel
SEMIFINALE 2
BADMINTONLIGAEN (ude)
Torsdag d. 5. april kl. 19.00
Vendsyssel vs. Team Skælskør
DM ungdom (ude)
Fredag-søndag d. 6-8. april
Hold-SM finale (hjemme)
Torsdag d. 13. april kl. 19.00
U15B: SBK vs. Hillerød
Senior M-stævne
Weekenden d. 14-15. april
Hold DM (ungdom)
Weekenden d. 14-15. april
SBK: U15B og U17/19M
Evt. GULDKAMP
BADMINTONLIGAEN
Mandag d. 16. april
Evt. BRONZEKAMP
BADMINTONLIGAEN
Tirsdag d. 17. april
DMu (Varde og omegn)
Fredag-søndag d. 20-22. april

Flere ungdomsspillere er
rykket op i højere rækker
qua gode turneringspræstationer og i weekenden fik
flere af vores spillere medaljer ved Landsmesterskaberne - godt gået!
Vores U15B og U17/19M
ungdomshold har præsteret så godt i løbet af sæsonen, at de begge er kvalificeret til hold DM. U17/19
holdet hev det helt store
spil op af rygsækken, da de
i finalen om Sjællandsmesterskabet slog Værløse
hele 6-0 - en imponerende
holdpræstation! Torsdag d.
12/4 spiller U15 holdet
om Sjællandsmesterskabet,
når de på hjemmebane
tager imod Hillerød.
Vi håber at spillerne fort-

K ORT

sætter de gode tendenser
frem mod U15SM, DM,
DMU og hold DM.
Det har resultatmæssigt
ikke været den bedste sæson for seniorholdet i Sjællandsserien, hvor holdet
har måttet nøjes med lige
ved og næsten. Det kan
sætte sig på selvtilliden i de
afgørende situationer, hvor
spillernes evner ikke altid
har stået mål med de resultater der er kommet ind på
kontoen. Spillerne begynder at finde større ro i seniorspillet og det tror jeg
vi vil få at se til næste sæson, hvor serie 1 venter...

SEMIFINALEN mandag
aften skulle Team Skælskørs skæbne afgøres i Aarhus efter et 3-3 resultat på
hjemmebane. Her gik det
heldigvis vores vej og TS
vandt 4-2 og er nu klar til
semifinalen i Badmintonligaen mod Vendsyssel.
Med sportslig hilsen
Emil Staack,

Sportschef– og cheftræner
for Skælskør Badminton Klub

Månedens profil:
Clara Johanson

Clara er en af to svenskere
der i denne sæson har været tilknyttet SBK. Udover
SBK tilknytningen har hun
også deltaget på Team
Skælskør camp. Trods en
skadesplaget sæson har
Clare flere gange været i
Danmark for at optimere
sit badmintonspil. Hun er
en ambitiøs spiller, hvorfor vi også glæder os over,
at hun også til næste sæson
er at finde i SBKs bruttotrup. Vi ser frem til at
følge Claras udvikling.

DATOER :

INFORMATION

TS camp
1-5. juli
For U13-19EM spillere
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

PÅSKEFERIE
Ingen alm. træning
d. 26/3 - 2/4

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.

Begge dage inklusiv
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

