Det sker lige nu i Elite Aabenraa
I ønskes alle et rigtig godt nytår. Vi glæder os til at komme i
gang med 2017 og alle de aktiviteter, oplevelser og gode historier som venter. Først og fremmest ser vi frem imod åbningen af
Arena Aabenraa, som gerne skulle give endnu bedre muligheder
for sportsudøverne i Aabenraa Kommune.
I Elite Aabenraa sluttede vi året af med at lave fysiske test af
talenterne. Sammen med firmaet Sportsperfection udførte vi en
række fysiske test, som danner udgangspunkt for at finde udviklingspotentialer for hvert enkelt talent. Der blev løbet, hoppet,
presset, målt og vejet. Hver talent får nu sine resultater og et
billede af hvilke parametre de med fordel kan arbejde videre
med. Dette sker i forbindelse med de første individuelle samtaler, som afholdes fra d. 16. januar – 3. februar.
2016 blev afsluttet med stor succes for flere af foreninger i
Aabenraa. Især skal nævnes Rødekro Ifs U16 piger, som formåede at blive nr. 2 i deres 1. division. Dette resulterede i at pigerne i 2017 skal spille i U16 ligaen og derved er en del af Jyllands
6 bedste hold.
Et andet meget bemærkelsesværdigt resultat er at Aabenraa
Badminton formåede at spille sig igennem første halvsæson af 3.
division som ubesejret. Dette gjorde de med et meget ungt hold
og som oprykkere. Resultatet af dette er, at klubben nu spiller
med om oprykningen til 2. division i løbet af vinteren og foråret.
Vi ser frem til at følge jer alle i 2017 og glæder os til mange gode oplevelser.

Aktiviteter i kalenderen
Her kan I se hvilke aktiviteter der er i kalenderen den nærmeste
fremtid.
Onsdag d. 18/1 kl. 15-19: Kostvejledning og vejning
16. Januar – 3. Februar: Samtaler med alle talenter i ordningen
Onsdag d. 22/2 kl. 15-19.30: Kostvejledning og oplæg omkring mad
og præstation for talenter og forældre

Giv os et like på Facebook og følg talenterne
og klubberne i Elite Aabenraa
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