Nyhedsbrev marts
AWG 2016 blev en succes både resultat- og spillemæssigt
Arctic Winter Games er netop afsluttet og alt i alt kan vi alle
sammen godt være stolte over forløbet. Arrangørerne og de
frivillige der har lagt hundredvis af timer i
badmintonturneringen har formået at skabe en turnering som
forløb til punkt og prikke for både spillere og trænere.
Dommere og linjedommere har også lagt mange frivillige timer
i at skabe en professionel ramme for spillerne.
Trænerne i klubberne som til dagligt træner vores udtagede
spillere har stor grund til at være stole. Spillerne præsterede
alle på højt niveau og viste gode takter for fremtiden.
Tak til alle de som har lagt frivillige timer i at skabe et rigtig
godt AWG 2016 for alle badmintonspillerne. Ingen nævnt ingen glemt. Rigtig godt arbejde!
Ved en turnering som denne er der god mulighed for at
sammenligne os med de andre lande og spillere, og på det
punkt er vi gode. Dermed ikke sagt at vi må slappe af og hvile
os på laurbærerne. Overordnede set skal og kan alle spillere
blive bedre bevægelsesmæssigt og det er i ungdomsårene det er
særligt vigtigt at træne netop dette.
Et andet fokuspunkt jeg tager med fra AWG og som jeg vil
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opfordre spillerne til at arbejde med derhjemme i hallerne er
løst greb og at turde udfordre når man er ved nettet. Dette skal
jeg nok skrive mere om ved et senere månedsbrev.

Junior herresingle:
Guld: Nuka Mark Nielsen
Sølv: Toke Ketwa-Driefer
Junior herredouble:
Guld: Nuka Mark Nielsen & Toke Ketwa-Driefer
Junior mixdouble:
Guld: Nuka Mark Nielsen & Cecilia Josefsen
Sølv: Toke Ketwa-Driefer & Milka Brønlund
Junior damesingle:
Guld: Milka Brønlund
Sølv: Cecilia Josefsen
Junior damedouble:
Guld: Milka Brønlund & Cecilia Josefsen
Juvenile herresingle:
Sølv: Angutivik Berthelsen
Juvenile herredouble:
Sølv: Angutivik Berthelsen & Victor Langholz
Juvenile mixdouble:
Guld: Pilunnguaq Hegelund & Victor Langholz
Bronze: Miinannguaq Petersen & Angutivik Berthelsen
Juvenile damesingle:
Guld: Pilunnguaq Hegelund
Sølv: Miinannguaq Petersen
Juvenile damedouble:
Guld: Pilunnguaq Hegelund & Miinannguaq Petersen
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