Beretninger fra hold-DM 2018
U11
RSU var i centrum for U11’ernes deltagelse i hold DM. Respekt for hinanden og respekt for modstanderen.
Samarbejde mellem børn, træner og forældre, der støttede talstærkt op om deltagelsen i DM, som blev
afholdt i Grindsted. Både dem der har været en del af holdet hele året, og dem som valgte at træde til og løfte
opgaven. Udvikling var der også masser af. Udvikling i venskaber, udvikling i spillet, udvikling gennem
kampe og udvikling personligt. Det blev ikke til mange vundne kampe men rigtig mange gode præstationer,
hvor flere spillere løftede deres niveau til nye højder. Så ungerne vandt alligevel. De vandt gennem deres
deltagelse, som understreger klubbens værdier, og den udvikling som ungerne alle kan tage med videre. Og
så var vi så heldige at have Arved med, som kunne coache, støtte og skabe en fantastisk oplevelse for
børnene. På mange måder en helt fantastisk tur, som vi voksne, der var med, er sikre på, kan danne
startskuddet til endnu en gylden årgang i LBK. Og så til sidst, U11’er blev nummer 6 i Danmark, hvilket jo
heller ikke er så ringe endda!
Joachim Ørum, holdleder U11

U13
I weekenden har U13 holdet deltaget til DM for hold. Vi var forventningsfulde og samtidigt realistiske på de
sportslige forventninger i optakten til DM. Når det var sagt så ville sammenholdet være i bedste RSU stil, så
vi valgte at holde et kick-off fredag aften hos Sprunk-Jansen familien med alle samlet – spillere/trænere:
Hede & Strarup samt forældre og søskende.
I 1 runde mod et stærkt Herning hold. Vi tabte 5-4 i en tæt affære, hvor specielt deres 4 drenge havde højt
niveau – alle i top 25 E-niveau. Og dygtige piger, som vi heldigvis matchede flot. Der var god indstilling og
fight, og alligevel ville vi gerne have taget sejren til sidst.
Herefter stod menuen på guldfavoritterne fra Solrød. Vi tabte ordinær holdkamp med 8-1, så peptalk og
målsætning fra trænere var bedre end dette. Og hvilken flot kamp. Vi tabte 2-7, men de enkelte kampe var
tætte, især 1 HS med Ørum mod ranglistens nr 7 endte i et knebent nederlag med 22-20 i 3 sæt. Fantastisk
kamp. Marius i 2 HS leverede en suveræn præstation med sejr over Sebastian Mikkelsen, der er nr 13 på
ranglisten med imponerende spil. Så vi var meget tilfredse med indsatsen, selvom det samtidigt betød, at vi
skulle spille om 7-9 pladserne dagen efter.
Hjem til familien Tot Harboe, der havde lagt hus til grill og socialt hygge inden søndagen. Her ventede
Lillerød og Greve med kampstart 8.30 søndag morgen. Vi tog en dejlig sejr over Lillerød med 5-4, Maja stod
for dagens præstation med en singlesejr over Anna Sofie Nielsen – nr. 11 på ranglisten for 1 gang, Gode
sejre i mix’er, 2 solide herredoubler.
Sidste runde med Greve. Vi tabte efter en fortættet drama med 5-4. Maja & Josephine Arendt ud i det sidste
3-sæt i double, hvor Greve pigerne var for stærke. Så vi landede på 8 pladsen, selvom spil og vores samlede
niveau var klart bedre også i betragtning af at Solrød blev danske mestre. Vi husker også en 1 mix med
Marius og Arendt med sejr 25-23 i 3 sæt. Opsummeret en LBK - Respekt, sammenhold & udvikling
weekend med enorm opbakning fra forældre, opgaver uddelegeret, badminton og hygge, når det er bedst.
Vi spillede badminton på højt niveau og et LBK kammeratskab, der er guld værd… Tak til træner Johan
Hede for coaching og Sebastian Strarup som coach om lørdagen.
Henrik Jespersen, holdleder U13

U15
Fredag den 13. april drog et hold af U15 spillere til Middelfart, for i weekenden 14-15. april, at deltage ved
årets DM for hold. Lyngby badmintons U15 hold skulle møde hhv. Viby og Solrød i puljen, så vi var godt
klar over at det blev svært.
Solrød var U15-holdets første modstander, som stillede med et stærkt hold med seks E-spillere og en enkelt
M-spiller. Lyngbyholdet var tæt på, at gå fra kampen med en sejr, men tabte 5-4.
Viby stillede med et rent Elitehold og vi vandt kun 1. og 2. HS. Spillerne kæmpede det bedste de havde lært,
men vi måtte se os slået med 7-2.
Generelt havde lyngbyholdet i weekenden en god indstilling, og gik ind til kampene og kæmpede alt hvad
remmer og tøj kunne holde. Det gjorde, at vi gav god modstand og vandt nogle kampe, der ikke på forhånd
var givet.
Om søndagen spillede vi om 9.-11. pladsen og vandt begge kampe med hhv. 5-4 mod Holbæk og 6-3 mod
Herning og sluttede på en 9. plads ved Hold-DM. Såvel badmintonmæssigt som socialt, har det været en god
weekend, hvor både forældre og børn har hygget sig og bakket hinanden op.
Charlotte Kongshammer, holdleder U15

U17
Fredag kl. 16 mødtes 9 af vores U17 stjerner i klubben, for at tage turen til Rønde i ført lækre RSU hoodies.
På turen deltog en trænerstab bestående af træner, holdleder, mentalcoach og spion. Fredag aften foregik i
swimmingpool og SPA. Lørdag blev det så alvor – første kamp var mod Solrød som var favoritter, og til
trods for en skade hos Troels (vred om i sin singlekamp) fik et stærkt fightende LBK hold fastholdt
spændingen indtil sidste kamp, som vi desværre tabte og derved kampen med 5-4. Næste kamp lørdag var
mod Ikast som havde er stærkere hold end vi måske lige havde set og vi måtte desværre indkassere endnu et
nederlag på 6-3.
Den mentale opvarmning til den sidste puljekamp søndag foregik lørdag aften endnu en gang i SPA’en på
hotellet. Denne gang gav det så pote, da vi søndag formiddag vandt den sidste puljekamp mod Hjemly med
7-2, og vi var dermed klar til at spille om 5-6 pladsen.
Kampen om 5-6 pladsen stod mellem Hvidovre og LBK, som vi tidligere på året havde tabt til, så der var en
revanche til gode. Josephine/Marcus og Alma/Peter lagde stærkt ud med at vinde vores mix’er. Desværre
kom vi lidt til kort i de 2 damesingler hvor Anna og Alma måtte se sig besejret af 2 stærke Hvidovre piger.
De 2 herresingler delte vi – Magnus var oppe mod en af de stærkeste herresingler i U17, fightede godt, men
måtte se sig slået. Frederik bragte balance i regnskabet ved at vinde sin kamp i 2 sæt og stillingen var nu 3-3.
Doublerne i gang – på damesiden kæmpede Jose og Anna bravt, var tæt på at vinde, men… måtte se sig
besejret i 3. sæt med 23-21 ☹ Så nu var det op til vores 2 herredoubler – Marcus/Magnus & Frederik/Peter
gjorde kort proces og afgjorde holdkampen i 2 sæt og 5. pladsen var derved hjemme – YES !
Stort tillykke og kæmpe tak til Alma, Anna, Josephine, Mathilde, Frederik, Troels, Magnus, Peter & Marcus
– i er sku nogle dejlige og dygtige ”unger”.
Og tak til Lars der styrede kampene fra baglinjen, og til Claus og Kent der skiftedes til at være mentalcoach
og spion.
Jesper Rindshøj, holdleder U17

