Bedre sent end aldrig. Her er 4. udgave af klubbens nyhedsbrev. Denne gang kan du læse om U-DM,
Danmarks Bedste Ungdomshold
Storste alle klubbens ungdomsspillere har deltaget i
holdturneringen henover sæsonen. Fire af klubbens hold havde
klaret sig så flot, at de var med til Danmarks Bedste
Ungdomshold (afslutningsstævnet på holdturneringen, hvor de
bedste hold fra alle dele af landet mødes). De fire hold var:
u11 1; Alfred Roulund Hemmingsen, Buster Mørk, Jeppe Kamp,
Karl Anton Koch og Gustav Graae
u13 1; Daniel Søndergaard, Calvin LK, Thor Hornshøj og
August Roesen
Billede 1 u13 M: Thor, August, Mads, Daniel og
Calvin
u13 3; Jacob Møller, Alfred Langhøj, Tomas Frandsen,
Niklas Jarly, Bertil Nordtorp og Joakim Kaspersen
u13 4; Sigurd Hejgaard, Kalle Stephensen, Benjamin Dindler, Noah Jensen og Villads Hedegaard
Ingen af holdene fik medaljer med hjem til klubben, men alle spillerne fik spillet en masse gode kampe,
og et par hyggelige dage sammen med holdkammeraterne i diverse haller!
Ungdoms DM
Samme weekend, som der var DBU, blev der også spillet DM for landets bedste
ungdomsspillere (eliterækken). Klubben havde en god flok spillere med:
u13: Sofie Bechmann
u15: Emil Haaning
u17: Jesper Toft, Christina Andersen og Alberte Spure
U19: Martin Bundgaard, Casper Storm, Emma Kjærsfeld, Oliver Lee Nowak og
Alexander Høglund
I u17 stod Christina godt til gode resultater i flere kategorier, og var endda seedet i
DS. Desværre var Christina så uheldig, at hun få dage inden UDM vred om på hendes
fod, og blev skadet. Hun tager revanche næste sæson. I u19 HS kom Martin med
fremragende spilf rem til en flot kvartfinale, hvor han bl.a. på vejen slog den 4. seede
spiller. Alberte Spure kom i u17 DD frem til en kvartfinale sammen med hendes Billede 2 Jesper
makker fra Greve. De største resultater leverede Jesper dog i u17, hvor han ikke blot Toft, Vinder u17 HS
blev 3'er i HD med hans makker fra Roskilde, men også formåede at vinde i HS. Jesper & nr. 3 i HD
var forsvarende dansk mester, og strøg igennem alle singlerne uden at afgive et eneste sæt. Stort tillykke
til Jesper, og til alle der havde kvalificeret sig til UDM.
Sommertræning
Tiderne for sommertræningen ligger klar, og I har allerede fået tilsendt indbydelsen. Hvis man skulle
være i tvivl om noget, er man meget velkommen til at kontakte undertegnede.
Du tilmelder dig til sommertræningen via dette link:
http://www.sporttilmelding.dk/traeningstilmelding/index.asp?ref=4
Du skal naturligvis ikke betale grundkontingent igen, men blev markere de træninger, du vil deltage på.
Du kan se info om niveauet for hver træning, ved at holde markøren over den enkelte træning
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Dette skal du være opmærksom på i den kommende periode
- SOMMERLEJR; Tilmeldinger er kommet ind, og der er allerede over 30 tilmeldte. Det er vi enormt glade
for. Du skal nu skynde dig, men du kan stadig nå at tilmelde dig! Tilmeld dig her:
http://www.aarhusbadminton.dk/cms/default.aspx?clubid=1617&m=3208154&cmsid=604&pageid=17
493&
- TOUR de AB; Klubben afholder igen i år Tour de AB. Denne gang foregår det dog udendørs. Det er
allerede torsdag d. 12. maj, men du kan stadig nå at tilmelde dig og finde sponsorer! Se mere her:
https://www.facebook.com/AarhusBadmintonklub/photos/pcb.10154233950202275/1015423394359
2275/?type=3&theater
- TRÆNINGSTIDERNE for den kommende sæson; Der tænkes store tanker. Vi satser på, at have et udkast
klar i løbet af en måneds tid. Som minimum ligger træningsplanen klar inden skolernes sommerferie.
På vegne af UngdomsUdvalget & Ungdomstrænerteamet
Kristian Sørig
Ungdomscheftræner
Aarhus Badmintonklub
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