Information: Denmark Junior för U13 spelare (Team & Ind.)
Datum: 15-19 oktober 2019.
UTTAGNA SPELARE
Victor Chen, GBK

Felicia Silvennoinen, Kista

Felix Bergqvist, GBK

Saga Strömberg, Härnösand

Anton Nilsson, Kista

Matilda Ståhle, Eckerö

Daniel Huang, Aura

Anvita Harakamani, Askim

David Axelsson, Täby

Tuva Roslin, Trollhättan

DENMARK JUNIOR: Lagtävlingen spelas 15-16 oktober och den individuella tävlingen 17-19
oktober.
INDIVIDUELLA tävlingen
Alla spelar singel
Dubbel och mixed konstellationer kommer att fastställas under veckan.
(Spelarna som inte anmäls i tre kategorier får ordna egna partners om man önskar spela alla tre
kategorier)
LEDARE

Peter Axelsson, Sören Norell + 1

RESA
Avresa måndag 14/10 och hemresa lördag 19/10. Mer info kommer senare. Meddela
mig om ni som förälder avser att resa till Danmark, Jag vill då gärna samordna resor, så att spelarna
kommer till Odense och hem på ett säkert sätt. Jag kommer att behöva hjälp med detta och vi jobbar
tillsammans med uttagna spelare för U13 och U15 truppen.
BOENDE

Hårt underlag på skola. Medtag madrass och övriga sov saker.

MÅLTIDER Vi kommer att boka mat till spelarna. Måltider under tisdag och onsdag bekostas av
förbundet och övriga måltider måndag och torsdag till lördag kommer att faktureras spelare/klubb.
KLÄDSEL/UTRUSTNING Tyvärr kommer vi inte att kunna ha kläder från förbundet. Förbundet
håller på att förhandla med en ny sponsor för kläder och bollar och vi kommer inte att hinna beställa,
trycka och leverera kläder. Spelarna får tävla både i lag och den individuella tävlingen med egna
kläder. Om detta ändras, så kommer jag ta kontakt med berörda. Meddela mig storlek på overall
och tröja så har jag denna information.
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EKONOMI Förbundet står för samtliga kostnader förutom en del matkostnader.
BEKRÄFTELSE/ÅTERBUD/SKADA
Bekräfta att spelaren avser att delta så snart som
möjligt, senast 21/9. Eventuellt återbud skall även lämnas. Uppstår skada eller sjukdom inför
tävlingen ska kontakt tas för diskussion kring deltagandet. Reserver kan kallas in om arrangören
tillåter. Kostnader som uppstår vid för sena återbud kan komma att faktureras.
BEKRÄFTA ALLTID DITT DELTAGANDE, SÅ SNABBT SOM MÖJLIGT
dock senast 21 september till sportchef Jonas Herrgårdh på mail: jonas.herrgardh badminton.nu
Spelarna kommer att ha möjlighet att titta på världens bästa spelare under Denmark Open och deras
stora tävling under tisdagen och onsdagen och kanske även senare under veckan.
ÖVRIGT
Information till uttagning har gjorts av 4 tränare i olika delar av landet, samt information och
utvärdering av spelare på regionslägren har använts. Sportchefen har sammanställt materialet och
gjort uttagningen. Slagteknik, fotarbete, spelförståelse samt resultat har beaktats. Det har inte varit
lätt att ta ut spelare i denna ålder då många inte har tävlat speciellt mycket och det har inte funnits så
många chanser att se spelarna, samt att jämföra dem med varandra.
Läs förbundets policyregler på hemsidan:
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaBadmintonforbundet/Landslag/Ungdom/
Har du frågor kontakta undertecknad.
Jonas Herrgårdh
Sportchef
Badminton Sweden
Mail: jonas.herrgardh@badminton.nu
2019.09.17
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