Pressemeddelelse om:

Lokalt mandefald
Førstedagen af DM i badminton i Aarhus Stadionhal bød på en masse godt badmintonspil, tætte
kampe, knap så tætte kampe, favoritsejre og overraskelser. Der var forholdsvis stort mandefald
blandet de lokale spillere, men både AB og Højbjerg har dog spillere med i fredagens kvartfinaler.
AB’s Anne Katrine Hansen er med i to i kvartfinaler – i mixeddouble sammen med Lasse Mølhede,
Frederikshavn, og i damedouble sammen med Marie Louise Steffensen, Højbjerg. I mixeddouble er
modstanderen det førsteseedede par Christinna Pedersen og Joachim Fischer, Skovshoved, og
damedouble-modstanderen er såmænd også det førsteseedede par – Christinna Pedersen og Kamilla
Rytter Juhl, Skovshoved. Måske ikke ligefrem de nemmeste kampe for Anne Katrine Hansen og
hendes makkere.
I damedouble er Højbjerg-søstrene Gabriella og Alexandra Bøje også videre og skal møde Maiken
Fruergaard og Sara Thygesen, Odense.
I herresingle måtte begge Højbjergs deltagere forlade turneringen efter anden runde, hvor Kasper
Dinesen tabte i to sæt til Emil Holst, Skovshoved, og Morten Brødbæk tabte ligeledes i to sæt til
Steffen Rasmussen, Odense. Brødbæk indledte ellers godt og var foran 11-6 ved opholdet i 1. sæt.
Her måtte han imidlertid til behandling for næseblod, som tydeligvis hæmmede ham resten af
kampen.
Til gengæld er AB’s andenseedede Anders Antonsen videre til kvartfinalen, hvor han skal møde
Kim Bruun, Skælskør. Anders Antonsen havde i kampen mod Ditlev Jæger Holm, Solrød Strand,
tilsyneladende styr på begivenhederne i 1. sæt, men den ikke uefne Holm fik vendt slaget og vandt
1. sæt 23-21. I 2. og 3. sæt var der imidlertid ingen tvivl om udfaldet – AB-spilleren vandt 21-5, 2113.

Storebror Kasper Antonsen er sammen med Niclas Nøhr, Solrød Strand, videre i herredouble, hvor
de skal møde David Daugaard og Mathias Christiansen, Gentofte. Til gengæld skuffede Kasper
Antonsen i mixeddouble sammen med Amanda Madsen, Solrød Strand, idet de tabte i tre tætte sæt,
22-20 i 3., til Lisbeth Haagensen og Tommy Sørensen, Aalborg Triton. Den knap 37-årige Tommy
Sørensen, der træner én gang om ugen, havde i øvrigt en god dag, da han sammen med Nicklas
Mathiasen slog Søren Gravholt og den tidligere Højbjerg-spiller Nikolaj Overgaard i herredouble.
Et af førstedagens lidt skuffende resultater var, at fjerdeseedede Nanna Vestergaard og Line
Nørgaard, Højbjerg, tabte i tre sæt til Camilla Martens/Joan Christiansen, Odense/Solrød Strand.
Førstedagen af DM var præget af mange tilskuere og en god og medlevende stemning i hallen, og i
aktivitetshallen ved siden af sørgede over 700 skoleelever for et sandt leben i Badminton Danmarks
og DGI’s projekt ”Badminton – bevæg dig for livet”. De unge mennesker fulgte opfordringen og
bevægede sig på livet løs – pulsen var høj og humøret endnu højere.
Fredag og lørdag er der sideløbende med kvartfinaler og semifinaler også gang i aktivitetshallen,
hvor børn og andre interesserede bliver præsenteret for en festlig og fornøjelig tilgang
badmintonsporten.

