U13 Nationellt läger, 2 - 5 Januari 2019 i Täby
Lägret är till för spelare som säsongen 2018/19 tillhör nationella U13-klassen, dvs födda
2006-2007. Målsättningen med lägret är att komplettera klubbträningen och ge möjlighet för
spelarna till vidareutveckling. Målet är även att förbereda spelarna för kommande läger och
möjliga landslagsaktiviteter från U15 och uppåt.
Uttagna spelare:
Ebbe Mill
Gustav Blomberg
Bertil Jarl
Felix Lundblad
Axel Persson
Ville Pettersson
Felix Bergqvist
Victor Chen
David Axelsson
Anton Nilsson
Daniel Huang
Jesper Nordén

Ljusdal
Kinnekulle
GBK
Påvelund
Spårvägen
Ludvika
GBK
GBK
Täby
Täby
Aura
VF

Wilma Fransson
Elvira Olsson
Ella Fjäderståhl
Nadine Olsson
Felicia Silvennoinen
Saga Strömberg
Elin Fagerberg
Matilda Ståhle
Sara Norrby

Emmaboda
Stinget
Alnö
Tranan
Kista
Härnösand
MBK
Eckerö
Fyrisfjädern

Uttagningen är gjord av en grupp av tränare som även tagit del av information från
regionslägren som varit under 2018.
Uttagningen är framförallt gjord utifrån spelarens färdigheter tekniskt för slag- och fotarbete,
men även resultat under säsongen har varit med i den totala bedömningen.
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Plats: Täby Racketcentrum, Flyghamnsvägen 16, 18364 Täby
Samling: Onsdag den 2 januari 13.00 med lunch. Första träningspasset startar 14.30. (Om
det är problem för någon att komma till lunchen, meddela detta, men ankomst senast kl.
13:45)
Avslut: Lördag den 6 januari 12.00. Spelarna får lunch som avslutning kl. 11:30.
Kostnad: Ca 1800: -, i kostnaden ingår träning, bollar samt alla måltider. Resekostnaden
(reseutjämningen) sammanställs av Badminton Sweden’s resebestämmelser och dras
av/läggs på utöver deltagaravgiften.
Resa: Resa till lägret ordnas av klubb/spelarna själva. Resekostnaden delas lika för samtliga
deltagare på lägret och baseras på hur långt ifrån lägerorten spelarna bor. Den beräknas av
Badminton Sweden (reseutjämningen) och inga kvitton för resor behöver skickas in.
Tränare: Mattias Borg, Emelie Carlsen, Emil Johansson
Ansvarig arrangör Täby BMK: Peter Axelsson
Utrustning: Badmintonutrustning, hopprep, och träningskläder för 8 träningspass av olika
karaktär. Vi sover på hårt underlag, så ta med sovsäck/sänglakan, luftmadrass, kudde +
örngott samt hygienartiklar.
Övrigt: Se till att informera undertecknad om eventuell specialkost eller allergier på spelare
senast den 14 december. Även skador eller andra viktiga upplysningar meddelas i god tid
före lägret.
Bekräfta deltagande samt ev specialkost till undertecknas via mail senast 14 december 2019,
eventuella återbud meddelas snarast möjligt så reserver eventuellt kan plockas in.

Jonas Herrgårdh
Sportchef, Badminton Sweden
Email: jonas.herrgardh@badminton.nu
Mobil: 0706146023
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