DGI Sønderjyllandsstævne i Tønder 2018
Igen i år havde vi en flok unge friske badmintonspillere med til DGI
Sønderjyllandsstævne i Tønder. Vi nåede op på 5 spillere fra ungdomsholdet,
som valgte at tage turen til Tønder for at få en rigtig fed klubtur. Med spillerne,
forældrene og klubkammeraterne opnåede vi et samlet team på 18 person. Så
der var massere af opbakning og kammeratskab. Der blev spillet en masse
badminton både lørdag og søndag, men der har også været plads til massere af
sjov i svømmehallen lørdag aften efterfulgt af hygge med kortspil og slik.
DGI Sønderjyllands stævne er et af de største stævner, der finder sted i
Sønderjylland. Der deltog i år mere end 500 badmintonspillere fra 55 forskellige
klubber, og der blev i alt spillet over 1300 kampe i løbet af de 2 dage.
Lørdag blev der spillet henholdsvis single og mixed double i kloster- og tønderhallerne, hvor Timmy
Oldager vandt herresingle U17/19 C og mixed double U17/19 C med Iben Sloth. Her opnåede begge
nok point til at rykke op i B-rækken for U17/19 spillere. Ikke nok med det opnåede Kian Sinnet
Jannsen en flot og velfortjent sølvmedalje i herresingle U13 D ud af hele 36 deltagere i rækken. Det
resulterede også i en oprykning til C-rækken for U13 spillere.

På billederne ses Timmy Oldager og Iben Sloth vindere af mixed double U17/19 C, Kian Sinnet Jannsen med en
velfortjent sølvmedalje U13 D og Jes Sloth og Kian Sinnet Jannsen ved aftensmaden lørdag aften i tønderhallerne.

Om søndagen stod den på herre- og damedouble i tønderhallerne, hvor der også blev spillet rigtig
mange gode og spændende kampe. Timmy Oldager kom op på tre guldmedaljer, da han sluttede af
med at vinde i herredouble U17/19 C.
Alt i alt har det igen i år været en superfed tur for vores spillere.
Hyggeligt og sjovt, samt lærerigt. Vi håber, at vi igen næste år kan
få samlet en flok, som har lyst til at tage med til Tønder.

En tur i svømmehallen
efter en lang lørdag med
mange hårde kampe.

