Kære læser
Velkommen til GSB Nyt nr. 2. Der er forår og en masse fjer i luften. Foråret
byder som altid på masser af god badminton, og det gælder om at få det hele
med, inden sæsonen går på hæld. Her kan du læse mere om nogle af de
kommende arrangementer.
Kontakt PR udvalget, hvis du har indlæg til et kommende nyhedsbrev. Send
dit forslag til emne eller en tekst til kubistakarin@gmail.com. Nyt fra klubben
og dens medlemmer er et vigtigt element i det at skabe samhørighed. Vi
hører også gerne din mening om nyhedsbrevet.

Din stemme din klub
Onsdag den 30. marts kl. 19 afholder GSB generalforsamling. Tjek
hjemmesiden inden, hvor arrangementet afholdes. Du kan blandt andet høre
formandens og udvalgsformændenes beretninger om året der gik, høre
nærmere om klubbens prioriteringer og om økonomien. I år er der kampvalg
til posten som klubformand. Formand Anne Marie Lyduch genopstiller. Ny
kandidat er Ungdomsudvalgsformand Helle Holm. Mød op og hør og stil
spørgsmål til kandidaternes visioner og plan for klubbens virke i de
kommende år. Med de udfordringer dansk badminton og derfor også GSB
står over for, herunder i forhold til økonomi og rekruttering og fastholdelse af
spillere til badmintonsporten, er klubbens ledelse af allerstørste betydning.
For at være stemmeberettiget skal du have været aktiv medlem af klubben i
mindst 3 måneder og være over 18 år. Det er en betingelse, at du møder
frem personligt. GSB håber at se så mange medlemmer som muligt.

Bronzeholdet
Sikken fest bag banerne, da ligaholdet slog SSB ud af holdturneringen! GSB
tilhængerne fyldte ellers ikke meget på rækkerne sammenlignet med Solrød
Tsunami, men der var ingen tvivl om, hvem der vandt kampen som aftenens - ja formentlig sæsonens - stærkeste publikum! På banerne var der
selvfølgelig heller ingen tvivl. Det var et veloplagt hold, der hele vejen
igennem gav alt, hvad de havde i sig og lidt til.

Lad os ikke dvæle mere ved kampene mod ”skovserne”, hvis vi skal være en
smule realistiske, så havde vi fra start oddsene mod os. Men nu gælder det!
Lad os få hængt metal om halsen på vores stjerner, som har gjort det
fantastisk også i denne sæson og givet os virkelig god underholdning.
Desværre falder kampen sammen med et udenlandsarrangement og et
ungdoms EM for en stor gruppe af klubbens unge heppekor. Nå ja og så er
der påsken. Så vi andre må virkelig komme op af sofaen! Vi ses selvfølgelig:
ONSDAG DEN 23/3 kl. 19 i Værløse.
Husk at badminton er allerbedst, når det opleves live.

Status holdturneringen
Klubbens øvrige seniorhold har alle kæmpet en brav kamp for undgå
nedrykning denne sæson. Som det ser ud lige nu, er 2. holdet i 1. division
nedrykningstruet, mens 3. og 4. holdet ser ud til at klare skærene i
henholdsvis 3. division og Danmarksserien.5. holdet derimod er her forud for
sidste holdrunde stærkt presset i serie 1.
I ungdomsholdturneringen har både U13 1. holdet samt U17 1. og 2. holdet
spillet sig frem til finalerne i SM for hold, som spilles 12. – 14. april 2016. Det
betyder samtidig, at holdene er kvalificeret til DM for hold. U11 holdet samt

U13 2. og 3. holdet kan deltage i DGI mesterskabet Danmarks bedste
ungdomshold.
Også veteranspillerne er gået til fjerbolden. Veteranafdelingen har stillet med
4 hold. Her forud for sidste holdrunde hænger 1. holdet i for at undgå
nedrykning fra mesterrækken. 2. og 3. holdet ligger fint placeret i B-rækken,
mens 4. holdet ligger sidst i 6+2 rækken.
Igen i år har Dagbadminton været repræsenteret godt ved DGI’s
Holdturnering i Karlslunde. Det er en turnering, som Dagbadmintonspillerne
er blevet særdeles glade for - med ønsket om at deltage år efter år.
GSB deltog i år med 6 hold, hvoraf de to hold vandt turneringen.
Fjerene flyver hele dagen
Ved du, at du på GSB’ hjemmeside under Afdelingerne kan følge med i,
hvad der foregår af aktiviteter i Dagbadminton.

Dagbadminton spiller venskabskamp i Stenløse torsdag den 31.marts 2016
og afholder sammen med Glostrup, Tåstrup og SB50 ”Firkant-CUP” i Tåstrup
tirsdag den 5. april 2016. Tirsdag den 19. april afholdes klubmesterskab for
Dagbadminton.
Og så har Dagbadminton årets traditionsrige skovtur tirsdag den 17. maj
2016. Hvor den går til i år kan endnu ikke afsløres…

Europas stærkeste
Lige nu spilles der Europamesterskab for hold for U17 i Lubin, Polen. Og her
er GSB repræsenteret med hele 3 ud af de 6 udtagne piger. Sofie Nielsen og
så Michelle Skødstrup og Amalie Magelund, som Nyt fra GSB bragte et
indlæg om i sidste nummer i forbindelse med deres deltagelse i
Ungdomsverdensmesterskaberne. Danmark er topseedet og i skrivende
stund har holdet netop kvalificeret sig til finalen.
Fra den 21. – 25. marts spilles det individuelle Europamesterskab. Og der er
også særdeles gode medaljechancer for GSB pigerne.
Ved 6. Nations for U19, som spilles den 13. – 17. april 2016 i Frankrig er GSB
repræsenteret af ungdomsspilleren med de lynhurtige ben, Mads
Christophersen samt mesterskabserfarne Ditte Søby Hansen. Mads har vist
rigtig gode takter i denne sæson, hvor han blandt andet vandt sin første
senior M turnering i herresingle, fik en flot 3. plads ved Østmesterskabet for
seniorer og også fik debut på ligaholdet. Ditte er blandt andet regerende
Europamester i U19 i damedouble.

Følg GSB på Facebook under GSB - #greve er guld
Senior DM
Ved sæsonens DM for seniorer, som blev afholdt i Århus i weekenden den 4.
– 7. februar 2016 stillede GSB op med 9 velforberedte og håbefulde unge
spillere. Det blev desværre kun til en enkelt medalje til GSB, hvilket næppe
nogen vil betegne som tilfredsstillende. Der var flere lige ved og næsten
kampe, hvor spillerne havde svært ved at ”snøre posen”. Når det er sagt, så
viste de talentfulde spillere, hvoraf flere af dem stillede op for første gang til
senior DM, momentvis fremragende spil, og de fik alle rigtig gode lærepenge
med hjem.

Rikke Søby Hansen som sikrede GSB
bronze i damedouble med makker Julie Finne
Ipsen fra Værløse.

Nyt fra Badminton Danmark
Badminton Danmark har nyligt truffet beslutning om IKKE at ændre på
sæsonen. Hvilket har været drøftet intenst, da sæsonen på europæisk plan
følger kalenderåret. Det giver udfordringer for elitespillere, der deltager i
Badminton Europes mesterskaber og turneringer. Det er dog vurderet, at det
er til størst fordel for de fleste spillere, herunder henset til at holdturneringen
ellers skulle holde pause i skoleferien, at sæsonen følger skoleåret.

GSB byder velkommen til
David Daugaard og Mathias
Christiansen som nye spillere i
ligatruppen i den kommende
sæson. Og ønsker stort tillykke
med resultatet ved Swiss Open,
hvor parret opnår en flot
semifinaleplads i HD.
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Og hvad mere…
Klubmesterskabet for ungdom holdes i denne sæson først forventeligt 1.
weekend i juni 2016. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det bliver
sædvanen tro en fornøjelig weekend for hele familien.
I næste nummer af GSB Nyt kan du blandt andet læse mere om afviklingen af
KM og om ungdomsspillernes klubtur til Club La Santa på Lanzarote, hvor 22
ungdomsspillere i alle aldre lige nu træner igennem og nyder det sociale
samvær med 21 graders sol og varme. Du kan også læse om næste sæson,
herunder ligatruppen, trænerbesætning og arrangementer. Der vil selvfølgelig
også være nyt fra generalforsamlingen.

