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R e d a k t io n :

Knud Lunøe (ansvarshavende),
P. Andersensvej 3, København F. 
Telf. Gothåb 8019 (efter kl. 17). 
Giro 286 77.

Ib Larsen,
Borgbjergsvej 45, København SV. 
Telf. Eva 6720 (bedst kl. 17— 18).

•ft

A b o n n e m e n t s t e g n in g , 

a n n o n c e t e g n in g  o g  

e k s p e d i t i o n :

Ib Larsen,

*

Badminton udkommer een gang i 
august, september, april og  maj 
—  og  to gange i oktober, novem 
ber, december, januar, februar og 
marts.

☆

Arsabonnement kr. 12,00.
16 numre.

<r

Eftertryk kun tilladt med 
kildeangivelse.

F F I C I E L T 0 R G A N  F O R D A  N  S  K  B A

<r

T r y k :

Folketidendes Bogtrykkeri,
Søgade 4, Ringsted, tlf. 22 00.

6
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S K A L  V I  SP ILLE I B O B LE- H A LLER

Aabenraa Badminton Clubs store 
drøm gennem årene har selvsagt væ 
ret at kunne sætte foden under eget 
bord og  spille i egen hal. Men b yg 
ning af en badmintonhal nu om stun
der kræver jo  en anselig sum penge, 
og  dem har det til en vis grad skor- 
tet en smule på hos klubben.

Men nu er der, hvad halbyggeri 
angår, pludselig kommet vind i sej 
lene i Aabenraa. Klubben har til dag 
lig til huse i Sønderjyllandshallen, 
men arrangementet her har ikke væ 
ret helt perfekt, idet det for ofte 
hændte, at man selv blev „sat på ga 
den“ , når Sønderjyllandshallen skulle 
anvendes til andre arrangementer. En 
gene, som klubben og  dens medlem 
mer måtte affinde sig med, men som 
forståeligt nok virkede irriterende.

Indenfor Aabenraa Badminton Club 
arbejdes der i øjeblikket energisk på 
at få  egen hal, og  det bliver en hal, 
som vi her hjemme hidtil ikke har 
set magen til. En hal af rør og plastic, 
en „boblehal“ .

På et møde i midten af december

vedtog klubbens bestyrelse at gå ind 
for projektet „boblehal“ , såfremt det 
kalkulerede beløb på 75.000, som det 
ville koste at rejse en sådan hal, 
kunne skaffes til veje, og indenfor 
ABC er man yderst optimistisk i så 
henseende, ja, man regner endog med, 
at det skulle blive forholdsvis let at 
stable dette beløb på benene.

Det er arkitekt Poul Cadovius, sy 
stem abstracta, Århus, manden, der 
står bag Royal-systemet, der har ar
bejdet med planerne om at bygge hal
ler, huse og  lignende a f plastic. På 
Erhvervsudstillingen i Aabenraa blev 
der vist en „boble“ , som vakte megen 
opsigt, og  som gav badmintonklub
bens ledelse ideen til en forholdsvis 
billig hal.

Systemet med bygning a f denne 
slags haller —  boblehaller —  er for 
holdsvis nyt. Arkitekt Cadovius har 
kaldt systemet abstracta, og  det be
står - kort fortalt - i en masse små 
rør, som skrues sammen, og  såvel 
udenpå som indenfor lægges der et 
plasticlag. Mellem hver metalstang

er der cirka en meter, og  når pla 
sticen er lagt over, virker det hele 
så stærkt, at en voksen mand kan 
løbe rundt på plasticen, uden at den
ne beskadiges. Frost eller stærk sol
skin skal heller ikke kunne ødelægge 
plasticen, der har en levetid på om 
kring fem år, hvorefter dette skal ud
skiftes, men det er forholdsvis billigt. 
Stærkt må materialet være, for hvis 
man spænder en kvadratmeter ud på 
en ramme, kan plasticen bære en 
vægt på en ton. Det eneste, der fak 
tisk kan ødelægge plastic, er gement 
hærværk i form  a f knive eller andre 
skarpe instrumenter.

Vi bringer den kalkulation, som 
klubben i Aabenraa har opstillet, men 
det kan iøvrigt anføres, at udgifterne 
selvsagt for en stor del retter sig 
efter, hvordan hallen ønskes udstyret. 
Gulvbelægningen er den samme, som 
anvendes i mange tyske sportspalad
ser, men også i Sverige er den an
vendt blandt andet i Idrottshallen i 
Håssleholm.

Aabenraa Badminton Club har på 
tænkt hallen opført på Aabenraa 
Stadion i forbindelse med de eksi
sterende omklædningsrum.

SIDSTE BLAD 
I DENNE SÆSON 

KOMMER 
MEDIO MAJ

"Tennis o g  B a d m in t o n sk o

for lang den hos Deres sportshandler!

Import  og en gros Kaj Reesen 

Esp lanaden 6 . Kebenhavn K . Tel). Cen t ral 1 2 529

Fundament inklusive cementgulv ........................................................  kr. 13.500
Gulvbelægning, RLB korklinoleum .........................................................  10.350
18X20 m system abstracta boblehus i tøndeform med lodrette gavle „  33.750
Installationsudgifter til lys og  varme ................................................  „ 14.000
Uforudsete udgifter ...................................................................................  3.400

Ialt .............................  kr. 75.000

Boble-hallen indvendig.
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S C H W E I Z

C U P  D E R  N A T I O N E N

De internationale schweiziske me
sterskaber 1962, der skulle have væ 
ret afholdt i Zürich lørdag den 10. og 
søndag den 11. marts, er, som det vel 
er de fleste danske topspillere be
kendt, blevet aflyst.

Grunden til denne aflysning er sik 
kert den, at de sidste mesterskaber, 
der blev afholdt i Basel i marts 1961, 
ikke indfriede de forventninger, man 
havde stillet, d.v.s. manglende til
slutning af udenlandske spillere, samt 
måske den kritik, der blev rettet af 
en dansk spiller over turneringens 
tilrettelæggelse, hvad der efter min 
mening var på sin plads.

I stedet blev der på foranledning 
a f det schweiziske forbund arrangeret 
en turnering, der blev kaldt Cup der 
Nationen med deltagelse a f landshol
dene fra Belgien, Holland, Tyskland, 
Østrig og  Schweiz. Frankrig, der og 
så var tilmeldt, meldte fra  i sidste 
øjeblik. Denne turnering blev lavet 
som en styrkeprøve mellem de oven
for nævnte lande, da man regner 
med, at ingen af disse lande kan gøre 
sig gældende i Thomas Cup, hvad 
man så pænt skrev i programmets 
indledning. Denne turnering vil for 
øvrigt blive en årligt tilbagevendende 
begivenhed, næste års turnering vil 
blive afholdt i Bonn.

Turneringen startede lørdag den 
10. marts om eftermiddagen, hvor 
følgende resultater blev opnået: Hol
land— Schweiz 8— 0, Holland— Østrig
6— 2, Tyskland— Belgien 8— 0 og 
Østrig— Schweiz 7— 1.

Søndag formiddag spillede Østrig 
mod Belgien om 3die og  4de pladsen, 
hvor Østrig vandt 7— 1 og  dermed 
reddede sig en 3die plads. Om efter
middagen spilledes så finalen mel
lem Tyskland og Holland, som endte 
med en klar sejr til førstnævnte 8— 0, 
Tyskland var dermed vinder af den 
første turnering a f denne art uden at 
have måttet afgive en eneste kamp.

Der er for mig ingen tvivl om, at 
Tyskland også i årene fremover vil 
være vindere a f Cup der Nationen, de 
andre deltagere når slet ikke at kom 
me på højde med dette unge mand
skab, som frem for alt har en blæn
dende kondition parret med en ukue
lig sejrsvilje.

PER NIELSEN.

U d e  e lle r  h je m m e  . . . n å r h y g g e  

skal s k a b e s , e r  d e t  H E E R IN G  d e r  

skæ n kes . D en  e r  likø ren  fo r  den  

g o d e  s m a g , e t  e k s k lu s iv t u d try k  

fo r  D e re s  k e n d s k a b  t i l  likør. 

D e t  e r  H E E R I N G  m an  fo r e træ k 

k e r . . . o g s å  n å r  d e r  e r  g æ s te r .

-man hilser i.

H EERING!
L I K Ø R  bør al t id  serveres af kølet !
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T I  V l / N D N E  L A N D S K A M P E  P A  ST R I B E

Den 12. landskamp mellem England 
og Danmark fandt sted mandag den
19. marts i Cheltenham, en by med 
ca. 65.000 indbyggere et par hundre
de kilometer fra London i nærheden 
af Wales. Landskampen vandtes af 
Danmark 5— 2, og sejren var faktisk 
et jubilæum, idet vi hermed har vun
det de sidste ti landskampe på stribe.

Nægtes skal det ikke, at vi på tu 
ren til Cheltenham var lidt ærger
lige over, at vi skulle tage den lange 
tur (sm å tre timer med tog), men 
nu bagefter er vi kun glade herover, 
for den lokale ledelse havde lagt et 
kæmpearbejde i arrangementet, der 
klappede på minutter, og  vi mødte 
kun venlighed fra alle, vi kom i fo r 
bindelse med.

Matchen spilledes i Town Hall, e f 
ter spillernes udsagn et a f de bedre 
spillesteder, de har været ude for i 
England, selv om lyset ikke var det 
allerbedste. Man havde i den store 
sal 1000 siddepladser, der alle var 
udsolgt een måned forud, og så på 
stod arrangørerne endda, at de let 
kunne have solgt dobbelt så mange 
billetter, hvis de kunne have skaffet 
tilstrækkelig mange pladser.

☆
Poul-Erik Nielsen, der havde kva 

ler med sin ryg, måtte i Cheltenham 
til kiropraktor, der gav ham et par 
behandlinger, og selv om disse hjalp 
godt, besluttede vi ikke at tage nogen 
chancer, og Poul-Erik erstattedes af 
henholdsvis Jørgen Hammergaard 
Hansen (mixed double) og  Knud-Age 
Nielsen (herre double).

Som et lille bevis på den venlighed, 
der blev os til del, skal nævnes, at 
føromtalte kiropraktor ikke ønskede

honorar, men i stedet udtalte sin glæ 
de over at have haft lejlighed til at 
hjælpe os.

☆
Efter fælles indmarch, præsenta

tion a f spillere og  de respektive na
tionalmelodier fik  Knud-Age Nielsen 
og P. J. Waddell æren af at åbne 
ballet. Første sæt blev ualmindelig 
spændende, idet Knud-Age først fik 
det halet hjem med cifrene 18— 17. 
Derimod var der ikke meget tilbage 
i Waddell til 2. sæt, som blev vundet 
så sikkert som 15— 3. En god start. 

☆
Uden egentlig at spille sig ud vandt 

Erland Kops herefter 1. herre single 
over C. T. Coates 15— 6, 15— 4.

Noget overraskende måtte vor 1. 
herre double, Finn Kobberø & Jørgen 
Hammergaard Hansen brugte tre sæt 
til at besejre A . D. Jordan & P. J. 
Waddell. Lyset bragte en overgang 
Hammergaard Hansen helt ud af 
slag, men i afgørende sæt var der på 
intet tidspunkt tvivl om udfaldet. 15 
— 11, 10— 15, 15—4.

☆
Også i 2. herre double måtte man 

igennem tre sæt. Det danske par var 
Erland Kops & Knud-Age Nielsen, og 
det var tydeligt, at de to danskere 
havde en del besvær med at finde ud 
af sammenspillet. A t så Knud-Age et 
par gange blev dømt for overhånds
server, gjorde det ikke bedre. Knud- 
Age var tydeligt ikke enig med serve
dommeren og var helt rystet. Mod
standerne var H. T. Findlay & R. J. 
Mills, der spillede en fornuftig double. 
Den danske sejr blev så kneben som 
15— 12, 6— 15, 18— 16. Ikke noget un
der, at publikum var henrykte.

Begejstringen blev endnu større 
under dame doublen, der vandtes af 
England ved U. H. Smith & G. W. 
Barrand 18— 17, 15— 11. Sidstnævnte 
dame var på forhånd ukendt for de 
danske spillere, men viste sig at være 
en aldeles glimrende netspillerske. 
Hendes serv var et helt kapitel for 
sig selv. Den kan ikke beskrives, men 
skal ses. Som tallene viser, gjorde 
Ulla Rasmussen og  Karin Jørgensen 
god modstand, men Ursula Smiths rå 
styrke afgjorde kampen til englæn
dernes fordel.

■*

Den anden engelske sejr faldt i 1. 
mixed double, hvor Iris Rogers & 
A. D. Jordan vandt over Inge Birgit 
Anker Hansen & Jørgen Hammer
gaard Hansen 15— 7, 15— 13. Det dan
ske par havde svært ved at finde det 
rette sammenspil frem, handicappet 
som de var af ikke tidligere at have 
spillet sammen.

☆

Endelig gjorde Ulla Rasmussen & 
Finn Kobberø det til 5— 2, da de i a f 
tenens sidste kamp besejrede G. W. 
Barrand & H. T. Findlay 15— 8, 15— 3 
i en kamp, hvor der aldrig var tvivl 
om udfaldet.

☆

Da kampene først var færdige ved 
midnat, blev det sent, før vi kunne 
gå til bords til den sene banket, hvor 
det danske hold fik overrakt B A E ’s 
emblemer. Det blev unægtelig noget 
sent, før vi vendte tilbage til Hotel 
Carlton for at få  en smule søvn inden 
tilbageturen til London.

Poul Pedersen.

Y ST A D - SP ELEN

Til dette års Ystad-Spelen var in
viteret seks danske spillere, nemlig 
Kirsten Dahl og  Annette Rye, SIF, 
samt Erland Kops, KBK, Henning 
Borch, ABC, Knud-Age Nielsen og 
Poul-Erik Nielsen, SIF. På grund af 
sygdom måtte Kirsten Dahl og Hen
ning Borch imidlertid sende afbud, 
hvorefter Ulla Rasmussen, KBK, og 
Klaus Kaagaard, SIF, trådte ind.

Herre single
I denne række startede Klaus Kaa

gaard med at vinde i to sæt over en 
ukendt svensker, men tabte derefter 
lidt uventet til den talentfulde, unge 
Rolf Hansson, 13— 15, 15— 7, 15— 8.

Erland Kops, som ikke havde spil
let i ugen efter sine triumfer i All- 
Englandsmesterskaberne, startede no
get usikkert i sin første kamp. Han

mødte den ikke helt unge Knut Malm 
green, „gam m el“ svensk landsholds
spiller, og fik kun noteret fire points 
på sin pointtavle for første sæt, men 
tog så uden besvær de to næste med 
15— 2, 15— 6.

I semifinalen mødte Erland Rolf 
Hansson, og  også her måtte han ud 
i tre sæt, førend sejren var hjemme, 
15— 12, 10— 15, 15— 8.
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Knud-Age Nielsen, som var seedet 
i den anden halvdel, havde ulige let
tere ved at nå finalen, idet han vandt 
sin første kamp 15— 1, 15— 6 over 
A . Olsson, Malmø, og  den næste over 
Bo Hansson, ligeledes med cifrene 
15— 1, 15—6.

I finalen kom jo  så denne sæsons 
største sensation indenfor dansk bad 
minton, idet Knud-Age slog Erland 
i en strålende kamp. Første sæt be 
gyndte med en solid føring til Knud- 
Age på 10— 3; som så ofte før lykke
des det imidlertid Erland at indhente 
et stort forspring og  gå forbi, 15— 11. 
Også i andet sæt tog Knud-Age fø 
ringen, som han holdt sættet ud, 15 
— 11. Erland havde tilsyneladende 
svært ved at finde sig selv, og  uden 
større sværdslag skiftede Knud-Age 
banehalvdel med en føring på 8— 1. 
Ved stillingen 1— 10 begyndte Erland 
igen at få  greb om spillet, og  der 
fulgte nu nogle utrolig hårde og ud
marvende dueller, som resulterede i, 
at Erland langsomt „åd“ sig ind på 
sin modstander, først 6— 11, så 8— 13 
og derefter 12— 13. På Erlands korte 
serv ved denne stilling returnerede 
„Grønært“  kort, hvorefter bolden tril 
lede ned ad nettet på den for Knud- 
Age heldige side. Så servede Knud- 
Age ved 13— 12, og  den påfølgende 
duel indeholdt en helt usandsynlig 
flot „rally“ , hvor Knud-Age „lå “ i 
alle banens fire hjørner, men alligevel 
nåede at samle Erlands kanonsmashes 
op, hvorefter Erland til slut slog bol
den ud over baglinien, 14— 12. Også 
på matchbolden var der en hidsig 
duel, som Knud-Age imidlertid vandt, 
og sensationen var dermed en realitet.

Hvorfor tabte Erland?

Tja, selv en verdensmester og  en 
„superman“ som Erland må jo finde 
sig i at „afreagere“ efter AU-Eng- 
landsmesterskabernes strabadser, og 
Erland spillede naturligvis ikke så 
stærkt som i London. Endvidere vold-

r ^
Y STAD-VINDERE 

1962

Hs: Knud-Age Nielsen, SIF 
ds: Eva Petter sson, YBK 
hd: Erland Kops, KBK, & 

Poul-Erik Nielsen, SIF 
dd: Ulla Rasmussen, KBK, & 

Annette Rye, SIF 
md: Erland Kops &

Ulla Rasmussen, KBK.

V_______________J

te lyset alle de danske spillere, men 
tilsyneladende især Erland, store kva 
ler, idet man på den ene side a f ba 
nen havde væsentligt sværere ved at 
se bolden end på den anden side. Men 
når dette er sagt, må det indrømmes 
Knud-Age, at han spillede sin bedste 
kamp siden hans glansperiode i sæ
sonen 1958|59. Erland spillede nemlig 
langt fra  dårligt, men Knud-Ages bol
de —  og da især hans dropshots —  
lå vældig godt, og  samtidig havde 
han det fornødne held —  og  uden 
held slår man nu ikke Erland. I tredie 
sæt havde Knud-Age således fire bol
de på netkanten, heraf to i slutnin
gen, d.v.s. fra stillingen 11— 8 og 
fremefter. Kampen var alt ialt en 
strålende gang „fjerbold“ , som de —  
ganske vist ikke særlig mange —  
tilskuere gang på gang honorerede 
med kraftigt bifald.

Dame single
Oven på denne ene kamp faldt tur

neringens øvrige kampe jo  noget mat 
ud. I dame single havde vi sat næsen 
op efter en slutsejr til Ulla Rasmus
sen, som dog i finalen måtte bøje sig 
for den 19-årige svenske mester, Eva 
Pettersson, Ystad, som tilsyneladende 
har krammet på Ulla, 12— 9, 11— 7.

Annette Rye vandt sine to første 
kampe, først over Ann Christina Ro- 
senqvist, 11— 3, 11— 9, og så over Be
rit Andersson, 11— 9, 11— 0, men måt

te så bøje sig for Eva Pettersson i 
semifinalen, 11— 7, 11— 0.

Endelig kan nævnes, at Ulla vandt 
sin indledende kamp stort, medens 
hun i semifinalen måtte afgive første 
sæt til den svenske landsholdsspiller 
Lisbeth Friberg, 4— 11, 11— 1, 11— 1.

Herre double
I  denne række var der en dansk 

finale, som Erland & Poul-Erik vandt 
over Klaus Kaagaard & Knud-Age i 
en ikke særlig sindsoprivende kamp, 
15— 8, 15— 10.

I semifinalen havde Erland & Poul- 
Erik haft en temmelig let kamp, me
dens Klaus & Knud-Age måtte spille 
tre sæt med Kjeld Persson & Rolf 
Hansson, 18— 14, 6— 15, 15— 8.

Dame double
Også her blev det dansk sejr, idet 

Ulla & Annette uden større besvær 
vandt rækken. I finalen mødte de 
Eva Pettersson & Lisbeth Friberg, 
15— 9, 15— 11.

Mixed double
Endelig vandtes mixed double af 

det for tilfældet dannede par Erland 
& Ulla, som i finalen slog Annette & 
Poul-Erik i en ret underholdende og 
spændende kamp, 7— 15, 15— 7, 15—
11. Det mest bemærkelsesværdige ved 
kampen var vel næsten, at Ulla & 
Erland, godt støttet af fru Fortuna, 
indhentede et forspring på 0— 9 i tre 
die sæt og altså kun afgav yderligere 
to points i dette sæt.

■ir

Som altid blev de danske spillere 
godt behandlet og vel beværtet af 
Thorvald „Susse“ Larsson og hans 
hjælpere, og vi vil gerne benytte le j 
ligheden til her at sige tak for en 
dejlig week-end i Ystad. Vi håber, at 
der fortsat vil indløbe invitation til 
danske spillere om at deltage i 
Ystad-Spelen.

PEN.

JU B I L Æ U M S T U R N E R I N Q  I V O R D I N Ç B O R Q

For 14. gang afholdt Vordingborg 
Badminton Klub i år sin åbne turne
ring, og  denne gang som en jubi
læumsturnering, idet det den 17. 
august er 25 år siden, der blev stiftet 
en badmintonklub her i Gåsebyen. I 
lighed med tidligere år var anmeldel
sen stor, men kvaliteten var imidler

tid ikke på højde med, hvad vi tidli
gere har set med undtagelse a f gan 
ske få  spillere. Der blev afviklet ca. 
150 kampe i C-rækken og ca. 140 
kampe i A-rækken.

C-rækken.
Herre single, der var turneringens
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største med ialt 67 deltagere, blev 
domineret a f juniordanmarksmeste
ren Svend Andersen, ABC. Svend An 
dersen vandt finalen over juniorsjæl- 
landsmesteren, Palle Lyngsgaard, 
Holbæk, så sikkert som 15— 0, 15—  
12.

Dame single med 12 deltagere gik 
til Lis Jensen, Roskilde, der i finalen 
besejrede Ingelise Jensen, Køge, 11—  
3, 11— 4.

Herre doublen med 41 deltagere tog 
Svend Andersen sig også af, idet han 
sammen med Freddy Hersild, KBT, 
vandt finalen over Bent Nielsen & 
Ole Mortensen, Slangerup, der vel 
nok var turneringens store overra 
skelse, med 15— 13, 15— 8.

Dame doublen med 12 deltagere gik 
til Bente Christiansen & Inge Nielsen, 
Hammer, der i finalen vandt over In 
gelise Jensen & Lis Winther, Køge, 
15—-11, 11— 15, 15— 4. Tredie gang 
er lykkens gang, det må Bente og 
Inge sige, idet de har været i finalen 
i de sidste tre år.

A-rækken.
Herre single med 54 deltagere 

vandtes a f Bo Kjærgaard, CBK, der 
trods dårlig fod ret „sm ertefrit“  gik 
igennem i øverste halvdel, for at vin
de semifinalen over sin doublemak
ker, Svend Andersen, ABC, 15— 13, 
15— 3. I den nederste halvdel havde 
Jørgen Herlevsen, ABC, der af og  til

måtte ud i sin fulde længde, noget 
mere besvær, ikke mindst i semifina
len mod sjællandsmesteren Torben K. 
Rasmussen, Lillerød, men da først 
tempoet kom op i det plan, der pas
sede ham, var Torben knækket, 18—  
16, 12— 15, 15— 5. I finalen havde Bo 
Kjærgaard uventet let spil mod Jør
gen Herlevsen, men mon ikke også 
Jørgen sparede sig til doublen; Bo 
sejrede med 15— 8, 15— 3.

I dame single med 21 deltagere 
gik ynglingedanmarksmesteren Ellen 
Carstensen, Nykøbing F., sikker til 
finalen efter at have vundet semifi
nalen over Lone Funck-Olsen, CBK,
11— 3, 11— 7. I  nederste halvdel skete 
den overraskelse, at Lonny Funch, 
KBK, besejrede Lene Andersen, VBC, 
i semifinalen, 11— 6, 11— 7, og  Lonny 
fortsatte triumfen ved efter klogt, 
stærkt og  varierende spil at besejre 
Ellen Carstensen i finalen med 11— 4,
4— 11, 11— 4.

Poul Petersen, ØBK, & Jørgen Her
levsen, ABC, var det dominerende par 
i herre double, hvor der var 34 delta
gere. Deres indledende kampe vand
tes ret let, ligesom semifinalen mod 
Poul Andersen & Erik Jørgensen, 
VBK, hurtigt var overstået, 15— 8, 
15— 5 .1 den nedeste halvdel var jævn 
byrdigheden en del større, idet det 
seedede par J. Rex Madsen & Mogens 
Miliner, KBT, sendte afbud på grund 
af sygdom. Semifinalen vandt Vagn

Hansen & Carsten Saunte, Smash, i 
en spændende kamp over Ole Krog- 
dahl & Niels Elling, BBK, med 15—  
17, 15— 12, 15— 12. Finalen vandt 
Poul Petersen & Jørgen Herlevsen 
over Vagn Hansen & Carsten Saunte 
med et hurtigt og pågående spil, 15 
— 10, 17— 14.

Lene Andersen & Kirsten Rasmus
sen, VBC, var i dame doublen med 
15 deltagere deres konkurrenter over
legne, og de vandt semifinalen over 
Lone Funck-Olsen & B. Blytmann, 
CBK, 17— 15, 15— 9. I den nederste 
halvdel overraskede Grethe Nielsen, 
Hammer, & Elwi Andersen, Nykøbing
S., ved at besejre det seedede par 
Lonny Funch, KBK, & Britta Søren
sen, KBT, i semifinalen 17— 14, 15—  
11, men i finalen var der intet at stil 
le op mod det velspillende VBC-par, 
der vandt 15— 9, 15— 9.

Mixed doublen med 22 deltagere gik 
let til Poul Petersen, ØBK, & Kirsten 
Rasmussen, VBC, der slog Ole Han
sen & Inger Janlø, BBK, i semifina
len, 15— 3, 15— 6, for derpå at gøre 
det a f med Torben K. Rasmussen, Lil
lerød, og Ellen Carstensen, Nykøbing
F., i finalen 15— 8, 15— 11. Torben og 
Ellen havde i semifinalen besejret 
Vagn Hansen & Lone Pedersen, 
Smash, 15— 8, 11— 15, 15— 4.

E. R.

A L L - E N Q L A N D  F O R  5 2 . Q A N Q

I  dagene fra  21.— 24. marts afhold 
tes atter All-Englandsmesterskaber- 
ne, og  denne gang med et større an
tal deltagende danskere end tidligere. 
Det samlede antal anmeldelser var da 
også det hidtil største, nogen „A ll- 
England“ har kunnet opvise, hvilket 
foranledigede, at den forudgående 
kvalifikationsturnering kunne opvise 
stærkere deltagere end tidligere. Vor 
bekendt fra  „Østen-stævnet“ i fe 
bruar, mexikaneren Faustro måtte 
således kvalificere sig, før man ville 
anerkende anmeldelsen.

Spillestedet var det samme som 
forudgående år, nemlig The Empire 
Pool and Sports Arena, Wembley. 
Tilskuerantallet var vel nogenlunde 
det samme som sidste år, ca. 1— 2000 
de første aftener og ca. 5000 til se- 
mifinaler og  finaler.

Selvom en af de første gangs del
tagende danskere ikke lod til at kun
ne se forskel på arrangementet i 
England og  en provinsturnering i

Danmark, så kan det ligegodt stadig 
imponere en aldrende spiller som mig, 
at der er underholdning af flyvende 
duer, mens man spiller. Antallet af 
disse, der har fast tilholdssted i hal
len, var udvidet til tre, der på grund 
af kulden var meget „hjem m e“ .

Arrangementet var som altid per
fekt, hvad angår tilrettelæggelse og 
afvikling af kampene. Ingen vil her 
have nogen mulighed for at komme 
for sent, uden at det vil foranledige, 
at „lyset slukkes“ . Antallet af dom 
mere og  linievogtere virker stadig 
lige imponerende. Skal der indvendes 
noget imod selve arrangementet, så 
må det være dette, at man endnu en
gang ændrer i programmet, efter at 
lodtrækningen er foretaget og  offent 
liggjort. Det er ganske latterligt, at 
man kan finde en spiller i den ene
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Erland Kops med pokalen, han vandt til ejendom. Ved siden ses modstanderen Charoen Wattanasin fra Thailand.
(Fot. Pol.).

halvdel i det foreløbige program og 
i den anden halvdel i det endelige, li 
gesom der vist heller ikke findes no
gen regel, der fortæller, i hvilken 
halvdel man skal placere et par, der 
er „plukket“ sammen af to enlige 
spillere fra  hver sin halvdel.

Skal vi „plette“ på englændernes 

tilrettelæggelse, så må også vi tage 
imod „pletter“ , når en a f vore o ffi 
cielle repræsentanter blandt spillerne 
til trods for nogen engelskkundskab 
og til trods for, at det var hende for 
talt, at man ikke må optræde i træ 
ningstøj eller aftage dette på banerne, 
alligevel gør det. Det kan synes lat
terligt, at man kræver det, men når 
reglen er kendt, så er det op til spil
leren, om hun vil deltage. Een ting 
er sikkert, kampen bliver ikke spil
let, med mindre reglen bliver over
holdt.

Danske deltagere var foruden 
landsholdet, Inge Birgit Anker Han
sen, Karin Jørgensen, Ulla Rasmus
sen, Jørgen Hammergaard Hansen, 
Finn Kobberø, Erland Kops og  Poul- 
Erik Nielsen, følgende (der fo r 

modentlig deltog for egen regn ing): 
Kirsten Dahl, Anni Hammergaard 
Hansen, Ann Hessel, Tonny Holst- 
Christensen, Bjørn Holst-Christensen, 

Bo Kjærgaard samt Jørgen Morten 
sen, der var udsendt a f Gentleman
klubben i ABC. Holdledere var Poul 
Pedersen og  DBF’s formand.

Som det sikkert er alle badminton
interesserede bekendt, så var dansk 
badminton atter i år den domineren
de faktor, da regnskabet skulle gø 
res op. Ud af 16 finaledeltagere var 
de 10 danskere, og vi vandt 3% af 
5 mesterskaber, mens det tilovers
blevne gik til USA.

Herre single.
A f deltagerne i denne række må 

naturligvis særlig fremhæves Erland 
Kops, der ved at genvinde sin titel 
for alvor i „rang“ kom på højde med 
Eddie Choong og  W ong Peng Soon, 
der også fire gange har været me
stre i denne række. Med al sin kon 
centration om denne række og uden 
på noget tidspunkt at være i over
hængende fare for at miste grebet om 
mesterskabet, vandt Erland det tro 
fæ, der var udsat i denne række, til 
ejendom.

En anden bemærkelsesværdig ind
sats blev gjort af Finn Kobberø, der 
denne gang tabte allerede i 1. omgang 
til englænderen C. T. Coates, der om 
end han spiller solidt, ikke på noget 
tidspunkt tidligere har kunnet true 
Finn.

De eneste to danskere (foruden 
Erland), der overlevede 1. runde, var 
Jørgen Mortensen og Bjørn Holst- 
Christensen, der begge vandt over 
svenske spillere, inden de i 2. om 
gang kom til kort over for deres 
modstandere.

Seedningen fortalte os, at ledelsen 
ventede en finale mellem to i All- 
England hidtil ubesejrede deltagere, 
Tan Joe Hok, Indonesien, og vor E r 
land Kops. Oon Chong Teik, useedet 
og i denne sæson egentlig uden de 
helt store singleresultater, satte alle
rede i 2. omgang en bom for disse 
drømme ved at besejre Tan Joe Hok.
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All-Englandsmestrene i dame double, Tonny Holst-Christensen og Judy 
Hashman, USA. (Fot. B T).

Selv om Tan Joe Hok tydeligvis ik 
ke mere var den energiske dreng i 
toptræning, vi så for nogle år tilbage, 
så var det Oon Chong Teiks intelli
gente spil, der fratog Tan Joe Hok 
muligheden for gennem nogle indle
dende runder at spille sig i form.

A t Oon senere tabte til finalisten 
Charoen Wattanasin, var egentlig ik 
ke den store overraskelse. Wattana
sin har i den forløbne sæson opnået 
sine hidtil bedste resultater under sit 
ophold i Europa, væsentlig på grund 
af flittigere træning. Blandt andet 
vandt han World-Invitationsturnerin-

gen i Skotland med finalesejr over 
Ferry Sonneville 15— 3, 15— 3. Ferry 
var i år den eneste, der var i stand 
til at tage sæt fra  Erland Kops.

Dame single.
Var Erland dominerende i herre 

single, var Judy Hashman (Devlin) 
det ikke mindre i damernes single. 
Hun vandt for 6. gang denne række 
og har ikke afgivet noget sæt på sin 
vej til denne titel under de sidste 
tre All-Englandsmesterskaber.

A f vore deltagende piger var to 
behæftet med den ære at være blandt 
de seedede. Ulla og Karin, der var

disse beærede personer, kunne imid
lertid slet ikke leve op til, hvad man 
forventede af dem og  bekræftede 
egentlig kun den formodning, at dan
ske singlepiger efterhånden ikke har 
international standard. Den jævnbyr
dighed, der i denne sæson har været, 
medens Tonny Holst-Christensen og 
Hanne Jensen har holdt en pause, be
tegner standarden —  på det jævne 
—  på det jævne.

Tonny Holst-Christensen deltog for 
at spille sig ind og kom ligesom sø
strene Ulla og Karin til kvartfinalen. 
Tonny gjorde navnlig i 1. omgang alt 
for at komme ud af banen hurtigst 
muligt, idet hun ikke afgav noget 
point i sin første kamp. Tonny tabte 
til sin dame double makker Judy 
Hashman med 11—4, 11— 1 uden at 
gøre det helt store for at få  flere 
points. Efter ti måneders pause og 
otte ugers træning var det en ganske 
fin figur at gøre.

Karins kvartfinalenederlag var til 
en energisk, men tydeligvis forvirret 
A. M. Bairstow, som i tredie sæt hur
tigt løb fra  Karin.

Ulla kunne ikke klare finalisten, 
den træningsivrige Ursula Smith, der 
otte dage før havde tabt til Tonny i 
Skotland. Da først Ursula begyndte 
at skifte mellem lange og korte bol
de, var Ulla fortabt.

Det var lidt overraskende, at Kir
sten Dahl intet kunne stille op over
for Iris Rogers, og at Ann Hessel ik 
ke kunne vinde over A. Larman.

Finalen, der som refereret var et 
opgør mellem Judy Hashman og  Ur
sula Smith, blev kort. Judy var på 
alle punkter en bedre spiller end mod
standeren og spiller bedre, jo  bedre 
modstanden bliver.

Chan Narong Ratanasaengsuang, Thailand. (Fot. Berig. Tid.).
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Tak, i lige måde.
Jørgen Hammergaard Hansen og 

Finn Kobberø. (Fot. Pol.).

Herre double.
Endnu et trofæ blev vundet til 

ejendom, da Finn Kobberø og  Jørgen 
Hammergaard Hansen havde vundet 
finalen over Narong Bhornchima og 
R. Kanchanaraphi fra Thailand. E f 
ter en ret solid føring i første sæt var 
det, som om Finn mistede koncentra
tionen. Måske skyldtes det, at hans 
bukser revnede fra  nederst og  om 
trent til øverst. Den forstående dom 
mer gav Finn tilladelse til at skifte 
mellem første og andet sæt, dog un
derrettede han gennem højttaleren til
skuerne om grunden til afbrydelsen. 
Den mumlen, der gik gennem til
skuerne ved denne orientering, blev 
ikke mindre i omfang, da Finn atter 
indfandt sig, denne gang i et par 
shorts, der tilsyneladende var „malet 
på“ . Finn befandt sig tilsyneladende 
godt efter pausen, og aldeles glimren
de støttet af Jørgen, der i England 
altid spiller godt, vandt de i over
legen stil andet sæt og dermed sam 
men deres 4. mesterskab.

I de indledende runder havde Finn 
og Jørgen flere kampe med sæt spil
let i afslappet tempo, således at de 
måtte op på både ombolde og  tre 
sæt, uden at de dog var i fare for at 
tabe nogen kamp.

Det var derimod det andet par, vi 
havde sat vor lid til, Poul-Erik Niel
sen og  Erland Kops, hver gang de

var på banen. De får minsandten 
kamp ud af det. Alt bliver løftet, så 
ledes at modstanderne får utallige 
chancer for at smashe bolden død. 
Efter at være kommet gennem de to 
første omgange med sejrscifre på 
2— 15, 15— 5, 15— 12 og 17— 15, 17—  
15, gik det galt i kvartfinalen mod 
A. D. Jordan og  P. J. Waddell fra 
England. Nå, nu bliver vanskelighe
derne jo  ikke mindre for parret ved, 
at Erland tydelig viser sit mishag 
over, at Poul-Erik hele tiden løfter 
bolden —  for omgående at gøre det 
samme, hvis bolden kommer til ham 
selv. En endog særdeles stor single
spiller er Erland, men klogere end 
Poul-Erik i doublespillet, det er han 
nu ikke.

Det iøvrigt udmærkede engelske 
par, Poul-Erik og  Erland tabte til, 
gjorde deres bedste i semifinalen for 
at bringe et engelsk par igennem til 
finalen, men heldet svigtede, da chan
cen var der i 1. sæt.

A f øvrige danskere i denne række 
tabte Jørgen Mortensen og Bo Kjær- 
gaard som ventet til de topseedede 
thailændere i 1. omgang, mens Bjørn 
Holst-Christensen, der spillede sam 
men med Dick Hashman i 2. omgang, 
tabte til Jordan og Waddell.

Dame double.
Selvom man vil være tilbøjelig til 

at give Judy Hashman mest af æren 
for hendes og Tonnys sejr i denne 
række, så skal der nu mere end en 
almindelig spiller til at gøre Tonny 
det kunststykke efter at blive All- 
Englandsmester for første gang med 
kun otte ugers træning og to turne
ringer bag sig. Det, at makkeren er 
meget bedre end en selv, betyder jo

ALL-ENGLANDSM ESTRE
1962

Hs: Erland Kops, KBK 
ds: Judy Hashman, USA 
hd: Finn Kobberø & Jørgen 

Hammergaard Hansen,
KBK

dd: Judy Hashman, USA, & 
Tonny Holst-Christensen, 
ABC

md: Finn Kobberø &
Ulla Rasmussen, KBK

V_________________ J
ikke mindre arbejde for den „svage“ , 
såfremt modstanderne finder ud af 
styrkeforholdet. En overanstrengt 
muskel i det ene ben, der nødvendig
gjorde daglige lægebesøg, gjorde jo 
ikke chancen større. A t Tonny og 
Judy så havde fået det næstbedste 
par i deres halvdel, så de kun med 
nød og næppe nåede frem  til finalen, 
forringer jo  ikke Tonnys indsats.

Al ære og respekt fo r  Ulla og  Ka 
rin, der sammen danner et godt par, 
og honnør for at de nåede finalen 
første gang, de var med til disse me
sterskaber, men i finalen nåede de 
ikke Judy og Tonny til ankelsokker
ne i styrke. Der var på intet tids
punkt optræk til, at søstrene kunne 
true vinderne, hvad resultatet jo  og 
så taler sit tydelige sprog om.

A f andre danskere var Kirsten 
Dahl og  Ann Hessel, der tabte i 2. 
omgang efter en jættedyst til A. D. 
Gilchrist og  B. Holborn.

(Læs videre side 14)

The Empire Pool and Sports Arena, Wembley.
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D H - T U R N E R I N G E N

F I N A L E N  I 2. D I V I S I O N

DH-turneringen sluttede med kam 
pene i 2. division søndag den 18. 
marts, og  afslutningen blev, som vi 
tidligere har spået, den, at VBC vandt 
divisionen og fra næste sæson igen 
vil være at finde i 1. division, medens 
LB igen må rykke tilbage til sjæl
landsserien og sandsynligvis afløses 
a f ØBK, der har vist meget stærkt 
spil i de første kampe i kvalifika 
tionsturneringen.

Afslutningsdagen bragte ellers den 
kæmpeoverraskelse, at VBC i sin sid
ste match mod AB måtte indkassere 
et nederlag på 6— 7, iøvrigt det eneste 
klubben har lidt i denne sæson.

KMB sørgede selv for at klare sin 
forbliven i divisionen, idet de vandt 
en stor sejr på 10— 3 over ABC, Aal
borg, og  dermed kom bort fra  sidste
pladsen.

LB kæmpede energisk i matchen 
mod NBK, der kun formåede at vinde 
så knebent som 7— 6, så det har sik 
kert været med spænding, man har 
afventet dette resultat i Aalborg, idet 
LB ved en eventuel sejr havde hen
vist ABC til sidstepladsen.

I den sidste match vandt CBK over 
BBK med 8— 5, hvilket bevirkede, at 
de to klubber byttede plads i den 
endelige stilling.

r  ^
KBK V A N D T  D H  

O B K  R Y K K E R  N ED  

V B C  R Y K K E R  O P  

LB R Y K K E R  U D  

O G  Ø B K  E LLE R  

SBK R Y K K E R  IN D

V______________J

*

B B K  -  C B K  5 - 8

Opgøret den 18/3 mellem divisions
holdene fra  BBK og CBK i hallen på 
Sallingvej havde ingen betydning for 
bp- eller nedrykning i 2. division. 
Desværre var denne kendsgerning ty 
deligt at spore i nogle spilleres præ 
stationer, hvorved flere matcher fik 
et overraskende forløb. Ikke mange 
havde f.eks. ventet, at Per Gerner, 
CBK, ville være i stand til at slå Carl 
Friis, BBK, og  heller ikke, at Gre
gers Ussing, CBK, efter en stærk 
start med vundet 1. sæt så aldeles 
ville lade sig slå ud a f stilen af en 
energisk spillende og  konditions
stærk Ole Hansen, BBK.

1. D I V I S I O N

A B C G B K K B K O B K S I F T R I T O N

A B C — 7-6 5-8 6-7 4-9 9-4

G B K 6-7. — 4-9 8-5 6-7 6-7

K B K 8-5 9-4 — 11-2 9-4 12-1

O B K 7-6 5-8 2-11 — 4-9 5-8

S I F 9-4 7-6 4-9 9-4 — 9-4

T R I T O N 4-9 7-6 1-12 8-5 4-9 —

1 D I V I S I O N

HS
V  t

D S
V  t

H D
V  t

D D
V t

M D
V  t

IA L T
V  t Points

1. K. B. K 11 9 10 0 9 6 9 1 10 0 49 16 5

2. S. I. F. 16 4 4 6 13 2 3 7 2 8 38 27 4

3. A. B. C 15 5 1 9 9 6 2 8 4 6 31 34 2

4. T R I T O N 6 14 5 5 5 10 4 6 4 6 24 41 2

5. G. B. K 8 12 4 6 4 11 8 2 6 4 30 35 1

6. O. B. K . 4 16 6 4 5 10 4 6 4 6 23 42 1

Det kom derimod ikke som nogen 
overraskelse, at CBK hjemførte den 
endelige sejr med 8— 5 og  derved pla 
cerede sig lige foran BBK i divisi
onen.

De enkelte resultater viser i en 
klar linie, at BBK har sin store styr
ke i double kampene, men mangler 
klasse i sine singler. Til gengæld gør 
det omvendte forhold sig gældende 
hos CBK. D og er begge disse mand
skaber så unge, at de gennem fornuf
tig træning vil kunne opnå de mang
lende færdigheder, således at begge 
klubber med sindsro kan imødese næ
ste sæson.

T eo.

HS: Frank Lunddm—Bo Kjærgaard, o— 
15, 3—15. Ole Hansen—Gregers Ussing, 4— 
15, 18—15, 15—7. Ole Krogdahl—Steen Mad
sen», 15—9, 8—15, 7—15. Carl Friis—Per Ger
ner, 0—15, 15—12, 1—15.

DS: Ruth Keller—Lisbeth von Barne- 
kow, 10—12, 4—11. Vibeke Frimodt—Lone 
Funck Olsen, 12—10, 10—12, 1—11.

HD: Erling Dige & Carl Friis—Bo K jæ r 
gaard & Arne Saietz, 7—15, 10—15. Ole 
Hansen & Frank Lundån—Gregers Ussing 
& Ole Ib Andersen, 15—9, 15—7. Ole Ny- 
gaard & Ole Krogdahl—Per Gerner & 
Steen Madsen, 15—7, 10—15, 15—9.

DD: Grethe Petersen & Inger Janlø— 
Lisbeth von Bam ekow  & Lone Funck Ol
sen, 7—15, 4—15. Ruth Keller & Vibeke 
Frim odt—Annemarie Rasmussen & Birgit 
Blytmann, 15—9, 12—15, 9—15.

MD: Erling Dige & Inger Janlø—Arne 
Saietz & Birgit Blytmann, 15—12, 15—11. 
Ole Nygaard & Grethe Petersen—Ole Ib 
Andersen & Annemarie Rasmussen, 15—4, 
15—5.

K M B - A B C ,  A a l b o r g ,  1 0 - 3

Tja, forstå det, hvo der kan, men 
atter en gang lykkedes det os at red
de livet. D og skal det straks indrøm
mes, at ABC var svært uheldige at 
møde ti KM B’ere med en i denne 
sæson hidtil uset sejrsvilje.

1. mixed gik klart til KMB, hvor
imod Bent Drejer og Lisbeth Anders- 
son overraskede ved at tage sig af 
2’den i en hård tre sæts kamp, hvor 
resultatet var uvidst næsten til det 
sidste.

I dame singlerne nåede spillet må
ske ikke de store højder, men til gen-
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gæld var der spænding for alle pen
gene. Nu vandt ABC dem begge, og 
stillingen var 2— 2.

1. herre single måtte desværre a f 
brydes straks i begyndelsen af andet 
sæt, da Carl-Otto måtte opgive på 
grund af fibersprængning i ryggen. 
Skade kun, thi Torben Qwist og  C-O 
havde haft et virkelig godt første 
sæt. De resterende singler gik alle til 
KMB, omend det var overraskende, 
at Per Marcussen kunne hale en sing
le hjem i tre sæt over Erik Nielsen.

Med en føring på 5— 3 før doub
lerne øjnede KMB chancen, og piger
ne hentede med to vundne dame 
doubler det magiske 7-tal hjem til 
KMB, men Sonja Cederholm og Dor
the Meldgaard bed hårdt fra  sig mod 
Ruth og  Anja.

De tre herre doubler gik alle til 
KMB, men det havde ikke været 
ufortjent, om Torben Qwist og Poul 
E. Pedersen havde taget Bent og Fre 
des skalp i to sæt. Dog, sidstnævnte 
red stormen af og  tog  sikkert 3. sæt.

Efter fem nervepirrende minutter 
i telefonen til Nykøbing kunne begge 
hold begive sig til tredie halvleg med 
ro i sindene.

lau.

HS: Carl-Otto Madsen—Torben Qwist, 
8—15, w.o. Erik Kirsbo—Poul Erik Peder 
sen, 15—5, 15—3. Frede Dandelsenr—Ole 
Lottrup, 15—6, 15—3. Per Marcussen—Erik 
Nielsen, 15—8, 13—15, 15—3.

DS: Anja Sørensen—Sonja Cederholm, 
11—5, 6—11, 10—12. Gerda Klausen—Ally 
Kristensen, 8—11, 11—12.

HD: Frede Danielsen & Bent Drejer— 
Torben Qwist & Poul Erik Pedersen, 6— 
15, 17—16, 15—7. Per Marcussen & Tonny 
Ruth—Bjarne Jensen & Ove Christian
sen, 15—6, 15—3. Leif Christensen & Erik 
Kirsbo—Ole Lottrup & Erik Nielsen, 15— 
7, 9—15, 15—12.

DD: Anja Sørensen & Ruth Buus—Son
ja  Cederholm & Dorthe Meldgaard', 17— 
14, 15—11. Gerda Klausen & Lisbeth An- 
derssonr—Alily Kristensen & Bente Chri
stiansen, 15—13, 15—5.

MD: Tonny Ruth & Ruth Buus—Bjarne 
Jensen & Dorthe Meldgaard', 15—9, 15—6. 
Bent D rejer & Lisbeth Andiersson—Ove 
Christiansen & Bente Christiansen, 15—8, 
4—15, 15—11.

A B - V B C  7 - 6

Det må vel —  trods mange andre 
„ingredienser“ , hvorom der berettes 
andetsteds —  betegnes som „slut
spurtens“ største overraskelse, at år
husholdet —  selv med reserve for 
Benny Rasmussen —  var i stand til 
at tilføje det allerede oprykningssik 

rede VBC-hold turneringens eneste 
nederlag og  dermed —  vel forståeligt 
—  dryppe lidt malurt i opryknings
glæden. Det skal med det samme 
fastslås, at sejren ingenlunde må til
skrives heldet, men alene den kends
gerning, at et måske noget „reak 
tionsbetonet“ VBC-hold mødte en 
modstander, der var „sat op“ , netop 
for at gøre en virkelig indsats og 
dermed eliminere al tvivl —  hvorom 
der flere gange i dette blads spalter 
mere eller mindre åbenlyst har væ 
ret polimiseret —  om hvilket hold, 
der virkelig var divisionens næst
bedste. løvrigt en andenplads vi her 
i Arhus betragter som en „halv“ di
visionssejr —  i hvert tilfælde sålæn
ge, vi er klar over ikke at have 1. 
divisionsformat.

Da matchen således ikke havde no
gen egentlig betydning for op- eller 
nedrykning, men alene udkæmpedes 
på „ærens m ark“ —  kunne alle spil
lere gå til kampene uden nerver, og 
det kendetegnede da også de fleste 
a f de tretten kampe, at der blev spil
let frigjort og  ind imellem vist me
gen god badminton.

Vi var indstillet på, at hvad der 
ville tilkomme os i de kampe, hvori 
spindesiden var impliceret, ville blive 
modtaget med „kyshånd“ —  og det 
var derfor en stor og glædelig over
raskelse, at Jonna Poulsen efter en

energimættet præstation var i stand 
til at besejre Lene Andersen, der jo  
ved flere lejligheder har taget kam 
pen op mod „de store“ i 1. dame sing
le. A t VBC’eren måske ikke spillede 
helt op til sin standard, kan vel lige 
så godt tilskrives det faktum, at man 
nu en gang ikke spiller bedre, end 
modstanderen tillader det, som no
gen som helst anden forklaring. Den
ne sejr „lunede“  jo  og  bødede lidt på 
den kendsgerning, at Kaj Duch i 3. 
herre single kun var i stand til at 
opnå eet og  fire points mod Finn 
Stender. Her havde vi ventet noget 
andet!

Men hvorom alting er, så blev det 
talmæssige resultat efter de ti første 
kampe som „beregnet“ 6— 4-føring 
til VBC, —  og  herre doublerne så
ledes udslagsgivende for det endelige 
resultat —  og hvilket resultat! Ikke 
mindst efter Jan Buus Larsen —  selv 
med anvendelse af „hyggelig“ slud
der og snak —  noget hasarderede 
taktik at forsøge at indhente Fl. 
Steen Sørensens forspring på 13— 3 
i tredie sæt af 2. herre single og  der
med slide unødig hårdt på den i for 
vejen ikke for gode kondition, „vur 
derede“ vi 3. herre double til sejr, 
det samme gjorde vi med 2. herre 
double —  også det slog til, men at vi 
så skulle være i stand til at vinde
1. herre double, hvor Ole Norby rem 

2. D I V I S IO N

A B A B C B B K C B K K M B I . B N B K V B  C

A B — 11-2 10-3 5-8 12-1 8-5 5-8 7-6

A B C 2-11 - 5-8 7-6 3-10 8-5 6-7 2-11

B B K 3-10 8-5 — 5-8 10-3 7-6 5-8 4-9

C B K 8-5 6-7 8-5 — 9-4 8-5 4-9 2-11

K M B 1-12 10-3 3-10 4-9 — 5-8 11-2 4-9

L B 5-8 5-8 6-7 5-8 8-5 — 6-7 3-10

N B K 8-5 7-6 8-5 9-4 2-11 7-6 — 4-9

V B C 6-7 11-2 9-4 11-2 9-4 10-3 9-4 —

2. D I V I S I O N

HS
V  t

D S
V  t

HD
V  t

D D
V  t

M D
V  t

I A L T
V  t Points

1, V. B. C. 20 8 13 1 8 13 12 2 12 2 65 26 6

2. A. B. 19 9 10 4 14 7 7 7 8 6 58 33 5

3. N. B. K. 7 21 5 9 17 4 7 7 9 5 45 46 5

4. C. B. K. 14 14 9 5 7 14 11 3 4 10 45 46 4

5. B. B. K. 11 17 4 10 12 9 7 7 8 6 42 49 3

6. K. M. B. 10 18 5 9 9 12 6 8 8 6 38 53 2

7. A. B. C. 12 16 7 7 5 16 5 9 4 10 33 58 2

8. L. B. 19 9 3 11 12 9 1 13 3 11 38 53 1
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placerede Benny Rasmussen i mak
kerskabet med Erling Boye, havde vi 
ikke på forhånd drømt om. Imidler
tid forstod Ole Norby at gribe denne 
chance, og  ikke mindst hans over
raskende gode indsats bevirkede, at 
denne match kom op i et højere plan 
end forudset. Alle fire implicerede 
spillere kæmpede på livet løs, og den 
meget spændende og velspillede 
kamp, der henrev tilskuerne, resul
terede i en århussejr med cifrene 15 
— 10, 9— 15, 15— 12, og  dermed hold
sejren på 7— 6. En dejlig sejr, ikke 
mindst fordi den viste, at der er godt 
stof i de to unge spillere Fl. Rosen
vinge og  Ole Norby, som begge havde 
væsentlig betydning for matchens ud
fald.

W.

HS: Erling Boye Rasmussen'—Carl Bag- 
ge, 15—3, 15—10. Flemming Steen Søren 
sen—Jan Buus Larsen, 15—9, 9—15, 15—13. 
Kaj Duch-^Finn Stender, 1—15, 4—15.
Flemming Rosenvinge—Jørgen Barfoed', 
15—5, 15—3.

DS: Jonna Poulsen—Lene Andersen, 11 
—8, 5—11, 11—7. Inge Trap Nielsen—Inger 
Emgelbert Petersen, 5—11, 11—12.

H D: Erling Boye Rasmussen & Ole Nor
by—Carl Bagge & Ole Fryd'ensbjerg, 15— 
13, 9—15, 15—12. Flemming Steen Sørensen 
& Kaj Duch—Jørgen Barfoed' & Finn 
Stender, 15—13, 15—7. Flemming Rosenvin 
ge & H. J. H jort—Jan Buus Larsen & 
Bjarne Jørgensen, 15—6, 18—16.

DD: Inge Trap Nielsen & Edel Spure— 
Kirsten Thom dahl & Inger Engelbert 
Petersen, 3—15, 1—15. Jonna Poulsen & 
Lis Hansen—Lene Andersen & Kirsten 
Rasmussen, 10—15, 13—18.

MD: Ole N orby & Edel Spure—Ole Fry 
dens!) jerg  & Kirsten Thomdahl, 4—15, 10 
—15. H. J. H jort & Lis Hansen—Bjarne 
Jørgensen & Kirsten Rasmussen, 15—10, 
9—15, 8—15.

N B K - L B  7 - 6

Trods savnet af de to uovervinde
lige doublespecialister Ebbe Udsen og 
Willy Meier var man i NBK indstillet 
på at afslutte sæsonen med en sejr 
over Lillerød, hvilket efter beregnin 
gen skulle medføre en andenplads i 
turneringen.

Sejr blev det —  med yderste knibe
ri, —  men andenpladsen lykkedes det 
ikke at erobre på grund af Århus’

overraskende sejr over Valby, men 
alligevel ser man tilbage på denne 
turnering med tilfredshed, idet såvel 
Erik Lejre og Ellen Carstensen som 
Mogens Svensson og Jens Olsen alle 
er spillere, der kan bygges videre på, 
og  som sammen med den lidt ældre 
garde skulle kunne sikre klubben et 
godt og slagkraftigt hold til næste 
sæson.

Det var med beklagelse, man send
te det godt og  fair spillende hold fra 
Lillerød ud af divisionen —  så meget 
mere som det ikke forekom  at være 
årets svageste hold. —  For en gangs 
skyld var det N BK ’s kvindeside, der 
sikrede sejren ved at vinde 5 a f 6 
kampe, hvori der var impliceret da
mer, medens det kun blev til NBK- 
sejr i to a f de rene herre kampe, —  
nemlig de to sidste herre doubler.

Overraskende for NBK var det, at 
Torben Rasmussen og  Olaf Nyeng 
i første herre double kunne besejre 
Hans Ove Nissen og  Svend Hansen, 
der var helt på hælene i tredie sæt.

På den anden side var det en mand
folkepræstation a f de to unge debu
tanter Mogens Svensson og  Jens Ol
sen at vinde matchens sidste og a f 
gørende kamp mod Hans Hansen og 
Flemming Jørgensen, hvor de levede 
helt op til de traditioner, der er skabt 
a f klubbens mange fine herre double
par gennem årene, —  en indsats der 
må betyde, at de bliver meget van
skelige at komme uden om, når hol
det skal sættes til næste sæson.

BV.

HS: Svend Hansen—Arne Jørgensen, 5 
—15, 2—15. Erik Lejre—Torben K jæ rulff- 
Rasmussen, 4—15, 15—9, 4—15. Mogens 
Svensson—Hugo Fris, 14—17, 15—10, 9—15. 
Jens Olsen—Flemming Jørgensen, 6—15, 
9—15.

DS: Ellen Carstensen—Birgit Hansen, 
11—1, 11—1. Gudrun Dam—Lene Petersen, 
0—11, 6—11.

HD: Hans Ove Nissen & Svend; Han
sen—Torben Kjærulff-Rasmussen & Olaf 
Nyeng, 6—15, 15—10, 4—15. Erik Lejre & 
Franz Krag—Arne Jørgensen & Hugo 
Fris, 7—15, 15—9, 15—6. Jens Olsen & M o
gens Svensson—Hans Hansen & Flemming 
Jørgensen, 15—10, 11—15, 18—15.

DD: Karen M øller & Ulla Jørgensen— 
Birthe Hansen & Kirsten Mortensen, 15— 
1, 15—4. Ellen Carstensen & Gudrun Dam 
—Birgit Hansen & Lene Petersen, 15—6, 
15—8.

MD: Franz Krag & Karen Møller—Hans 
Hansen & Birthe Hansen, 15—10, 8—15, 15 
—2. Hans Ove Nissen & Ulla Jørgensen 
—Olaf Nyeng & Kirsten Mortensen, 15—8, 
15—8.

A L L - E N Q L A N D

(Fortsat fra  side 11)

Mixed double.
En typisk dansk kategori, der med 

den rette seedning kunne have bragt 
fire danske par i semifinalen. løvrigt 
var forudsigelserne, seedningen, i 
denne række helt ved siden af. Fem 
af de otte seedede var ude af tur
neringen, da anden omgang var spil
let, deraf tre efter deres første kamp. 
Nu skal der nu også mere end al
mindelig ukendskab til den kategoris 
deltagere til at seede Erland Kops 
og partner flere år i træk, når man 
ved, at han 100 pct. koncentrerer sig 
om sin single. Helt ved siden af var 
det også at tro, at W. Tyre og  McCoig 
kunne nå til finalen og at topseede 
dem, når Inge Birgit og Poul-Erik 
kun kunne tilkomme en 3.— 4. seed
ning.

Nok om det. Finn ved en del mere 
om dette spil end alle andre, og  i år 
vandt han sammen med Ulla Ras 
mussen. Ligesom Tonny kan også Ul
la Rasmussen takke Judy Hashman 
for et All-Englandsmesterskab, idet 
Judy havde sagt nej tak til at spille 
med Finn og  ikke som meddelt om 
vendt. Ulla gjorde sin pligt ved at 
støtte Finn på rette måde og  fik  alt
så allerede ved første optræden i 
W embley to finaler og een sejr. Uden 
at afgive sæt undervejs, men ved at 
komme i vanskeligheder i finalen 
imod Poul-Erik og Inge Birgit vandt 
Finn sit 5. mesterskab i denne kate
gori og er stadigvæk betydelig stær
kere spillende end de øvrige deltagere.

Jørgen og  Anni Hammer gaard 
Hansen, der i semifinalen tabte til 
Finn og  Ulla, sluttede denne sæson 
på nydelig vis ved denne placering. 
De vil uden tvivl i år atter indtage 
en plads i øverste ende a f årets rang 
liste, når den kommer til sommer.

Det bør vel også bemærkes, at 
Poul-Erik og Inge Birgit tydeligvis 
som ventet a f de fleste, med undta
gelse a f turneringsledelsen, viste sig 
som en værdig nr. 2.

Tonny og  Bjørn Holst-Christensen 
nåede for tredie gang i træk til kvart
finalen uden at have haft ledelsens 
bevågenhed.

Pressen.
Inden afslutningen af dette referat 

vil jeg  ikke undlade at nævne en 
mærkbar stigning i interessen blandt
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A L L - E N G L A N D  M E S T E R S K A B E R  T I L  D A N M A R Ksportspressen, der giver sig udslag 
i stadig voksende repræsentation af 
danske journalister ved disse mester
skaber, der dækker turneringen så 
godt, at arbejdet formindskes for 
mig, men samtidig „hugger“ de „små 
fje r“ , der er med til at krydre refe 
ratet.

—  57 —

N ORDSKOTLAND
15.— 17. marts afholdtes i Aberdeen 

de nordskotske mesterskaber, hvori 
deltog Tonny og Bjørn Holst-Chri- 
stensen, førstnævnte for at forberede 
sig til All-Englandsmesterskaberne. 
De to spillere, der flere gange tidli
gere har været deltagere i denne tur
nering, deltog efter invitation fra 
Scotland gennem DBF.

Tonny og Judy Hashman fortsatte 
deres samarbejde fra  Tyskland, et 
sammenspil, der gennem tre turnerin
ger bragte tre mesterskaber kulmi
nerende med det senere All-Englands- 
mesterskab.

Dame single blev som ventet vun
det a f Judy Hashman,herre single af 
Oon Chong Jin over Oon Chong Teik. 
Sammen vandt de herre doublen, og 
mixed double gik til Pritchard & Jor
dan.

I en holdkamp på turneringens før 
ste aften slog Tonny Holst-Christen- 
sen Ursula Smith meget stort i to 
sæt.

Desværre gav tre kampe den første 
aften og fem hver a f de påfølgende 
aftener Tonny så meget besvær med 
sit ene ben, at kun en dygtig læge 
reddede hende fra at scratche i All- 
Englandsmesterskaberne.

urs.

FRANKRIG
Herre single i de åbne, franske 

mesterskaber blev vundet a f Charoen 
Wattanasin fra Thailand, der i f i 
nalen slog Finn Kobberø 15— 4, 18—
13. Kobberø havde spillet sig frem til 
finalen ved sejre over schweizeren 
Giroud 15— 3, 15— 2, englænderen J. 
E. Nichols 15— 9, 15— 0 og  malayen
H. C. Lee 15— 5, 15— 3.

Men der blev alligevel to mester
skaber til Finn Kobberø. Sammen 
med Danmarks turistchef i Frankrig, 
Bent Nielsen, sikrede han sig herre 
doublen ved i finalen at slå det dansk-

HS
Preben Dabelsteen ..................
Børge Frederiksen ..................
Jørg. Hammergaard Hansen ..
Poul Holm ..............................
Finn Kobberø .........................
Erland Kops ..........................  4
Tage Madsen .........................  1
Poul-Erik Nielsen ..................
Jørn Skaarup .......................... 1
Tonny Ahm .............................
Ruth Dalsgård .......................
Anni Hammergaard Hansen ..
Inge Birgit Anker Hansen ...
Tonny Holst-Christensen ......
Aase Schiøtt Jacobsen ..........
Ulla Rasmussen ......................
Kirsten Thorndahl ..................
Marie Ussing .........................
Ialt ...........................................  6

thailandske par Thorkild Hansen & 
Charoen Wattanasin 18— 16, 1— 15, 
15— 4.

Også mixed double sikrede Finn 
Kobberø sig. Her havde han allieret 
sig med Miss Tan Gaik Bee fra  Ma
laya, og det dansk-malayiske par 
slog Charoen Wattanasin og  Miss Ve 
ronica Brock 15— 3, 15— 2.

Bitten Bent Nielsen og Tan Gaik 
Bee erobrede dame doublen ved sejr 
over den hollandsk-britiske kombina
tion J. Kemp & Veronica Brock.

ARBEJDE ADLER
Det sker, man bliver vred på an

dres vegne. Det er sket for mig i for 
bindelse med omtalen af Knud-Åge 
Nielsens sejr i Ystadspelen over Er
land Kops. Jeg ved, at Erland ikke 
behøver nogen undskyldning for at 
tabe. Jeg er overbevist om, at han har 
gjort, hvad han kunne for at vinde, 
og  på et eller andet tidspunkt skal 
man jo  tabe. For hver kamp kom 
mer man nederlaget nærmere.

Det, der harmer mig, er at se, at 
den væsentlige grund til Erlands ne
derlag til Knud-Åge, ifølge avisen, 
er den, at Erland har haft for meget 
arbejde, af hvilken grund hans fo r 
ældre såmænd har frarådet ham at 
stille op.

A k ja, —  herr journalist. Vi er så 
mænd en hel del badmintonspillere, 
der har fast arbejde hele året, betaler 
rejse- og  opholdsudgifter og alligevel 
stiller op til „afbankning“ . Men må
ske kunne vi alle blive verdensmestre, 
hvis vi holdt op med at arbejde og lod 
os understøtte på forskellig vis.

For en god ordens skyld skal jeg 
oplyse, at Knud-Åge er i arbejde hver

DS HD DD MD Ialt
2 2
1 1
4 4
1 4 5
5 5 10
1 5
1 2
2 1 3
1 1 3

2 6 4 12
1 1
1 1

1 1
1 1

2 1 3
1 1

1 5 5 11
2 2
7 18 15 22 68

dag, fra  det tidspunkt en travl jour 
nalist ved et formiddagsblad går i 
seng, til sen aften, uden at hans for 
ældre af den grund fraråder ham at 
stille op i turneringer.

Bjørn Holst-Christensen.

SMÅ FJER

ACHILLES-KLUBBEN
Et stygt uheld ramte Heather 

Ward, den tidligere All-Englandsme- 
ster i dame single, da hun i sin kamp 
imod den senere finalist Ursula 
Smith sprængte achillessenen. Hea
ther førte på det tidspunkt 7— 1 i 3. 
sæt og lignede en vinder.

Ved dette uheld frelstes ledelsen 
for en del bekymringer. Heather til 
hører en religion, der forbyder hende 
at spille fra  solnedgang fredag til 
solnedgang lørdag, hvilket under alle 
omstændigheder ville have medført, 
at hun måtte sige nej til at spille f i 
nale.

CANADA
Indoneseren Ferry Sonneville vandt 

det canadiske singlemesterskab, idet 
han i finalen slog amerikaneren Jim 
Poole med 17— 16, 17— 18, 15— 9.

Herre doublen gik til USA, hvor 
Jim Poole og Bob William gjorde det 
af med Ferry Sonneville og hans ca 
nadiske medspiller Jim Carnwath 15 
— 6, 15— 8.

Vor svenske ven Berndt Dahlberg 
o g , canadieren Dorothy Tinline vandt
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mixed doublen med en sejr over det 
canadiske par Bert Fergus og Jean 
Bardsley 15— 6, 15— 8.

HOLLAND
Otte drenge og fire piger fra 

Skovshoved med Hans Henrik Svend
sen som leder gæster i dagene 18.—
23. april den hollandske klub Duin- 
wijk, Haarlem, for at spille et par 
ungdoms-klubmatcher.

H Æ DER
Den danske turistchef i Paris, 

Bent Nielsen, har ved en festlighed 
i Racing Club i Paris modtaget denne 
klubs højeste udmærkelse, guldpla- 
quetten „Meilleur Racing-man“ .

KOPS —  TOPS

Igen gik Dannebrog 
til tops
for  verdens bedste:
Erland Kops, 
trods Wattanasins 
kongestøtte,
fik  Kops All Englands 
største „bøtte“ .

(Phil. og  Bramming 
i Politiken)

ÆRESMEDLEM
Finn Kobberø nød den sjældne ære 

—  efter sin og Jørgen Hammer- 
gaard Hansen’s sejr i herre double i 
All-Englandsmesterskaberne —  at 
blive udnævnt til æresmedlem for det 
kommende år a f Wimbledon Squash
and Badminton Club med alle de pri
vilegier, et sådant æresmedlemsskab 
medfører.

ALTID PLACERET
Inge Birgit Anker Hansen har som 

bekendt deltaget i mange All-Eng-

landsmesterskaber, men aldrig uden 
at spille sig frem til finalen i mixed 
double, som hun forøvrigt vandt 
i 1960 med Poul-Erik Nielsen som 
makker.

SVIPSER
Indonesiens radio og  TV havde —  

fortæller BT —  sendt reportere den 
lange vej til London for at dække 
All-Englandsmesterskaberne. Repor
terne havde optaget Tan Joe Hoks 
første singlekamp og havde allerede 
sendt deres film  afsted, da det viste 
sig, at Østens store navn blev slået 
ud. Fejltagelsen var katastrofal, men 
indoneserne klarede kendeligt op, for 
di veteranen Ferry Sonneville spillede 
op til sit allerbedste og  kom i en for 
Østens seere ønskekamp —  som alt
så heller ikke gav bonus.

UBER CUP
Den tredie Uber-Cup turnering, der 

skal afvikles i sæsonen 1962j63, har 
foreløbig fået anmeldelser fra  Hong 
Kong, Indien, Thailand og  Indone
sien, der alle spiller i den asiatiske 
zone. Endvidere fra  Australien og 
New Zealand, der er tilmeldt den 
australasiatiske zone. Den europæiske 
zone omfatter England, Irland og 
Skotland, idet hverken Sverige eller 
Danmark denne gang har ønsket at

deltage. Hvad den amerikanske zone 
angår, da udløber anmeldelsesfristen 
først den 15. juni. USA er som be
kendt titelindehaver, så her kan der 
kun blive tale om Canada.

PSEUDONYM
Hvis din far forbyder dig at spille 

badminton, mens du studerer i et 
fremmed land, og du er bange for at 
vinde turneringen eller se dit navn 
nævnt i referatet af turneringen, så 
skal du bare stille op under et nyt 
navn. Det gør man nemlig i All-Eng- 
land. Mr. „M ichael“ .

H JÆ LP TIL USA
På baggrund af den interesse, den 

danske presse igen i år viste All- 
Englandsmesterskaberne —  tre a f de 
store danske blade havde således ud
sendte medarbejdere i London, me
dens et fjerde blev dækket a f sin 
derboende korrespondent —  ja, så 
forbavses man en smule over at høre, 
at vi fra  USA straks efter mester
skabernes afslutning modtog et: 
„Help, help, vor avis bragte i mor
ges: Judy Devlin def. miss Smith of 
England —  and that was all, no 
score or the rest“ . —  Vi har sendt 
ham en bunke udklip. Til gengæld 
dækker han USA’s internationale me
sterskaber for os.

A  Magazine that covers the world

No enthusiast can do without

The Badminton Gazette
Edited by H. A. E. SCHEELE 

Six issues are published from  October to April 
32 pages per issue, well illustrated 

Reports from  all over the world 
It keeps you informed

The Badminton Gazette is the official organ of the 
Badminton Association o f England 

and also
the official outlet for Internationel Badminton Federation news

The annual post-free subscription for the 6 issues is 
15 shillings sterling or U. S. A . dollars 2,25 

which should be sent to 
THE BADMINTON GAZETTE 

Churchstow, CHISLEHURST, Kent, England
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SPIL OG KÆ RLIGHED
Flere ægtepar søgte at erobre All- 

Englandsmesterskabet i mixed doub
le, således Anni og Jørgen Hammer- 
gaard Hansen, Bjørn og  Tonny Holst- 
Christensen, Ferry og  Vonny Sonne- 
ville og  Judy og  G. C. K. Hashman. 
Ingen af dem nåede som bekendt det 
eftertragtede mål. Og er der noget 
at sige dertil, man kan nu en gang 
ikke være heldig både i spil og i kær
lighed, og så overlader vi forøvrigt 
til delikventerne selv at afgøre, hvem 
der har været mest heldig.

PRESSE
Vi har „klippet“  et stykke ud, som 

Berlingske Tidende bragte mandagen 
efter All-Englandsmesterskaberne, 
det lyder:

Med god grund går man herhjem 
me og  tror, at All-Englandsmester
skaberne i badminton er en verdens
begivenhed i London. Det burde det 
faktisk være, men sådan er det slet 
ikke. Da vi i går gav os for at un
dersøge, hvad så stort et blad som 
Daily Mail havde at fortælle om den
ne badmintonbegivenhed, fandt vi un
der oversigten „Sporten i dag“ fø l 
gende pompøse rubrik:
„Badminton —  All-England Cham- 

pionships (Empire Pool, Wembley, 
2.0)."

Referat a f semifinalerne var der 
ikke og  en omtale a f lørdagens slut
kampe slet ikke.

PA  KAN T
En af Englands mest kendte dom 

mere, Ray Shardloe, skulle have dømt 
i den semifinale, Erland Kops spillede. 
Han stod imidlertid udenfor som en 
af de mest ivrige tilskuere. Det blev 
nemlig ham forbudt at dømme kam 
pen, og  grunden var, at dommeren 
havde indgået et væddemål, der kun
ne indbringe ham ikke mindre end
2.000 danske kroner, hvis Kops blev 
verdensmester igen.

Dommeren kom fra  Kent County 
Badminton Association, der havde 
arrangeret et kæmpevæddemål ved 
verdensmesterskaberne. Overskuddet 
skulle gå til fordel for opførelse af 
badmintonhaller i Kent, og  det er den 
eneste grund til, at man accepterede 
„poker“ i forbindelse med denne vig 
tige idrætskonkurrence.

Det viste sig, at langt de fleste 
engelske ledere havde tillid til indo
neseren Tan Joe Hok, og  Kendt-dom 

merens andel blev uventet stor. Han 
havde allerede sikret sig 20 engelske 
pund —  ca. 400 kr. —  fordi Kops 
vandt kvartfinalen. Efter et kvit-el- 
ler-dobbelt-system øgedes chancen til 
50 pund ved semifinalen, hvilket 
Kent-dommeren gik ind på, ligesom 
han besluttede sig til at „gå  videre“ 
til finalen, hvis Kops vandt.

100 pund er den endelige pris —  
ikke underligt, at Ray Shardloe var 
spændt på finalen og  med glæde gav 
afkald på at dømme flere a f den 
danske verdensmesters kampe.

REKORD
Jørgen Hammergaard Hansen lig 

ger inde med verdensrekorden i Tho
mas Cup kampe, idet han har del
taget i ikke færre end 17 sådanne. 
Desuden har han dansk rekord i 
landsholdskampe, hvor han er oppe 
på 35.

M ADS-P
Mads P-turneringen er nu færdig 

spillet, og det blev denne gang KBK, 
der sejrede med en vinderprocent på 
74.

Sidste års vinder og hjemtager af 
den 5. Mads P-pokal, SIF, blev denne 
gang kun nr. 3, idet klubben blev 
slået af CBK, der er i stærk frem 
gang.

Den nye klub i turneringen, KMB, 
hævdede sig overraskende smukt i 
turneringen ved at blive nr. 4 med 
samme antal vundne kampe som 
GBK.

ABC prøvede for første gang at 
komme på jumbopladsen, men dens 
tid kommer vel igen engang.

Der spilles nu om en hel ny Mads 
P.-pokal. Den er indkøbt, og  KBK 
vil således være den første klub, der 
får sit navn på den.

N YT MEDLEM
Badminton vinder mere og  mere 

indpas. Nu har også Korean Badmin
ton Association ansøgt om optagelse 
i IBF.

USA
Under bladets ombrydning indløb 

resultaterne fra  de amerikanske in
ternationale mesterskaber, der blev 
afviklet i Lebanon, Pa., den 4.— 7. 
april.

I den ene semifinale i herre single 
slog Tan Joe Hok Berndt Dahlberg 
15— 9, 5— 15, 15— 4, medens Ferry

Sonneville i den anden gjorde det af 
med Jim Poole 14— 17, 15— 11, 15— 7. 
Finalen vandt Sonneville med 17— 15, 
18— 17.

I dame single slog Judy Hashman, 
USA, i den ene semifinale G. Folin- 
shee, Canada, 11— 4, 11— 0, medens
M. Steward gjorde det af med M. 
Shedd, Canada, 11— 6, 5— 11, 11— 9. 
Judy Hashman sikrede sig —  selv 
følgelig —  mesterskabet med tallene
11— 9, 11— 2.

Wynn Rogers & Joe Alston slog 
Berndt Dahlberg & H. Moody, Cana
da, 10— 15, 15— 5, 15— 4, medens Fer 
ry Sonneville & Tan Joe Hok i den 
anden semifinale gjorde det af med 
Jim Poole & Bobby Williams, 15— 11 
15— 6. Finalen vandtes overraskende 
af Rogers & Alston 15— 12, 7— 15, 
15— 6.

Dame double vandtes a f Judy 
Hashman og den tidligere All-Eng- 
landsmester i mixed double Patsy 

Stephens over Ethel Marshall & Bea 
Masman 15— 10, 15— 2.

Wynn Rogers & Judy Hashman 

hjembragte mixed double mesterska
bet ved at slå Joe Alston & Helen 
Tibbett 15— 7, 15— 4.

Hans Røgind, der „dækker“ ameri
kanske begivenheder for os, slutter 
af med at sende en masse hilsener 

til alle danske venner, og Helen Tib- 
betts fø jer en hilsen til.

HVEM E R  HVEM ?

Vi indrømmer det straks, det ser 
lidt fjollet ud at bringe teksten på en 
side og billedet på en anden, men bla 
dets ombrydning har gjort, at vi har 
måttet benytte os af denne ikke helt 

almindelig fremgangsmåde. Fotogra 
fiet på side 23 viser øverst det jydske 
mesterhold fra Triton Aalborg, nem 

lig fra  venstre: Peter Sørensen, Grete 
Ferløv, Finn Nielsen, Annie Morild, 
Carsten Morild, Else Madsen, Jørgen 

Brix Steby, Else Burmester, Svend 
Thomsen og Egon Christensen.

Nederst finder De jyllandsseriens 
vindere: Palle Simonsen, Lis Yde 

Nielsen, Thyge Nikolajsen, Anni Bøn
nelykke, Jarl Christensen og Sven 
Hageman.

Og så håber vi iøvrigt på læsernes 
absolution i dette tilfælde.
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K Ø B E N H A V N S  B A D M I N T O N  K R E D S

ÅRSMØDE
Københavns Badminton Kreds a f 

holdt den 26. marts sit årlige repræ 
sentantskabsmøde.

Med Carl Jensen som en god og 
myndig dirigent forløb mødet i den 
sædvanlige gode ånd.

De aflagte beretninger blev alle 
godkendt, a f formandens beretning 
bemærkedes, at medlemstallet var 
steget en lille smule, det var senior
tallet, der var steget, medens junior
tallet var gået lidt tilbage.

Til spilleudvalgsformandens beret
ning udtrykte klubberne tilfredshed 
med, at det var lykkedes at arrangere 
holdtumeringen, så den var færdig 
spillet inden 1. april, hvilket vil blive 
forsøgt igen i den kommende sæson.

Kassereren forelagde regnskabet, 
der udviste et mindre overskud, og 
efter nogle enkelte bemærkninger 
blev dette også godkendt.

Laurits Hansen blev genvalgt til 
næstformand, ligesom der var gen
valg af Erling Dige, der trak sin be
slutning tilbage om at gå af, Carl 
Johan Christiansen og Gerhard Løb- 
ner-Olesen.

Ligeledes var der genvalg a f besty 
relsessuppleanten som revisorer og 
revisorsuppleanten.

N y formand:
Badmintonklubben af 1936 har skif

tet formand til: Poul Balschmidt, 
Johnstrupsalle 6, tlf. 85 05 87.

N y spilleudvalgsformand:
Gentofte Badminton Klub har skif

tet spilleudvalgsformand til: Ole Jen
sen, Furesøparkvej 11, Virum, telefon 
84 81 82.

OLD BOYS
Københavnsmesterskaberne for old 

boys blev spillet den 13. og  15. marts. 
Den fremgang, der havde været sid
ste år i antallet a f anmeldelser, blev 
desværre ikke fortsat, tværtimod 
faldt anmeldelserne med 10, således 
at der ialt kun blev 37 anmeldelser 
til fire rækker, det må vist siges at 
være lovligt lidt.

Vi må håbe, at klubberne til næste 
år vil agitere noget mere for disse 
mesterskaber, ellers risikerer vi, de 
efterhånden svinder ind til det bare 
ingenting.

Herre double A  blev vundet a f Carl 
Frøhlke & Tage Madsen, SIF, efter 
en glimrende finalekamp med Gunnar 
Jørgensen, VBC, & Oscar Larsen, 
SMASH, 11— 15, 15— 4, 15— 4. —  
SIF’erne fik  hermed revanche for 
sidste års nederlag.

I semifinalen vandt vinderne over 
Erik Friis & Kurt Møller, KBK, 15—  
8, 15— 8, medens taberne besejrede 
Jørgen Bjerregaard & Arne Huss, 
SMASH, 15— 1, 15— 6.

Herre double B blev en gevinst for 
Orla Hansen & Egon Petersen, KBT, 
der noget overraskende besejrede 
Erik Brenting & Henning Højbjerre, 
BBK, i finalen, 15— 7, 17— 15, de fle 
ste havde vist sat deres lid til sidst
nævnte par, men det er jo  rart en 
gang imellem, at det ikke går, som 
præsten prædiker.

Vinderne besejrede i semifinalen 
Børge Herlevsen, KMB, & Ib Larsen, 
KBK, 15— 6, 15— 5, medens taberne 
havde deres besvær med Børge Han
sen, SMASH, & Emil Rasmussen, 
HBC, 12— 15, 15— 10, 15— 5.

Dame doublen blev en triumf for 
brønshøjparret Merete Frederiksen & 
Astrid Friis Hedegaard, der i finalen 
besejrede Etly Winsløw & Anne-Lise 
Pommergaard, GBK, 15— 7, 17— 16, 
kun i andet sæt var der nogen spæn
ding.

Resultaterne i semifinalerne blev, 
at vinderne slog Kirsten Kock Mo
gensen & Esther Huss, SMASH, 15—  
7, 18— 17, medens taberne vandt over 
Gurli Christensen & Ebba Juelkert, 
KBK, 15— 12, 15— 1.

Oscar Larsen, SMASH, genvandt 
sin titel i mixed double, dog med en 
anden makker end sidste år, det var 
i år Inger Sørensen, KFB. Finalen 
blev vundet over Frank Nielsen & 
Grethe Halkjær, GSB, 15— 13, 15— 8, 
efter en udmærket kamp.

Vinderne vandt let i semifinalen 
over Erik Friis & Gurli Christensen, 
KBK, 15— 1, 15— 8, medens taberne 
havde en hård tresæts kamp med 
Arne Huss & Kirsten Kock Mogen
sen, SMASH, 12— 15, 15— 4, 15— 11.

HOLDTURNERINGEN
3. serie

KBK 3— KVIK 1 ....... 7— 13

4. serie
FBK 2— P l 1 .............  6— 14
GSB 2— ABC 2 ..........  14—  6

5. serie
CBK 2— KBT 3 .........  9— 11
KFB 2— GSB 3 .........  8— 12
ØBK 2— LBK 2 ..........  20—  0
SMASH 3— VBC 2 ......  16—  4

6. serie
HBC 2— BK 36-2 ........ 19—  1
KBT 4— BBK 3 ...........  14—  6
SIF 2— SMASH 4 ........ 19—  1
SI 1— POINT 1 ............  6— 14

7. serie
RBC 1— KVIK 2 ......... 8— 12
BC 37-2— HBC 3 ........ 12—  8
DROP 1—GSB 4 ........ 14—  6
KBK 4— KBT 5 ...........  20—  0

8. serie
BBK 4— HBC 4 ............  3— 17
DI 1— ARGO 1 ...........  10— 10
KMB 3— ØBK 3 ............  8— 12
RBC 2— USG 1 ............  2— 18

10. serie
HBC 5— BK 36-3 ......... 3— 5
P l 2— KFB 3 ................  7— 1
VBC 3— POINT 2 ......... 3— 5

Jun. 1. serie
ABC— CBK ..................  7—  9
GBK— KBK 1 ................  3— 13
SIF— KBT ....................  7—  9

Jun. 2. serie
ØBK— KBK 2 ................  3— 13
LBK 1— SMASH .......... 5— 11
BBK— HBC ...................  11—  5

Jun. 3. serie
BC 37— FBK ................  6— 10
LBK 2— KFB ................  7— 9
GSB— KMB 2 ...............  15—  1

Puslinge
SIF— CBK ......................  9— 7
KBK— GBK ...................  10—  6

O.B. 1. serie
BK 36-1— ABC ............  16—  0
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M ads P.-resultater pr. 1/4 1962

A B C CBK G B K K B K K M B SIF V. T. P lac.

ABC 3-17 5-15 3-17 9-11 7-13 27 73 6

C B K 17-3 9-11 6-14 15-5 13-7 60 40 2

G B K 15-5 11-9 5-15 9-11 8-12 48 52 5

K B K 17-3 14-(> 15-5 14-6 14-6 74 26 1

K M B 11-9 5-15 11-9 6-14 9-11 42 58 4

SIF 13-7 7-13 12-8 6-14 11-9 49 51 3

GSB— BC 37 ................  14—  2
HBC— KBT .................. 8— 8
KBK— SMASH 1 .......  3— 13

O.B. 2. serie
BK 42— BBK .... 3— 5
BK 36-2— KMB . .. w.o. 8— 0
RBK— SI ........... .. w.o. 0— 8
ØBK— SMASH . .. w.o. 8— 0

Vi bringer nedenfor den endelige 
stilling i holdturneringen.

1. serie
1. ØBK 1 ............. 14 110— 30
2 KBT 1 .. 11 SS--  52
3. SMASH 1 ...... 10 92—  48
4. KBK 1 ............ 7 74—  66
5. ABC 1 ............. 5 68—  72
6. VBC 1 ............ 4 48—  92
7. GBK 1 ............ 3 53—  87
8. LBK 1 ............. 2 27--113

2. serie
1. SIF 1 .............. 14 100—  40
2. KBK 2 ............ 10 79—  61
3. HBC 1 ............ 10 75—  65
4. KMB 1 ............ 8 71—  69
5. GSB 1 ............ 6 68—  72
6. KFB 1 ............ 4 69—  71
7. SMASH 2 ...... 4 64—  76
8. FBK 1 ............ 0 34— 106

3. serie
4. BBK 1 ............ 14 112—  28
2. KVIK 1 .......... 11 80—  60
3. CBK 1 ............. 8 88—  52
4. BK 36-1 ......... 8 75—  65
5. KBT 2 ............. 6 70—  70
6. GBK 2 ............. 5 55—  85
7. KBK 3 ............. 2 43—  97
8. KMB 2 ............ 2 37— 103

4. serie
1. BBK 2 ............. 14 100—  40
2. GSB 2 ............. 12 103—  37
3. BC 37-1 ........... 8 90—  50
4. P l  1 ................ 6 73—  67
5. GBK 3 ............. 6 51—  89
6. ABC 2 ............. 4 58—  82
7. FBK 2 ............. 4 43—  97
8. RBK 1 ............. 2 42—  98

5. serie

1. KBT 3 ............. 14 102—  38
2. SMASH 3 ...... 12 98—  42

3. ØBK 2 ............. 8 86—  54
4. CBK 2 ............. 6 80—  60
5. VBC 2 ............. 6 73—  67
6. GSB 3 ............. 6 62—  78
7. LBK 2 ..............  4 36— 104
8. KFB 2 ..............  0 23— 117

6. serie
1. HBC 2 ............. 14 113—  27
2. BK 36-2 ......... 10 81—  59
3. SIF 2 ............. 8 84—  56
4. KBT 4 ............. 8 69—  71
5. POINT 1 ......... 6 73—  67
6. BBK 3 ............. 6 63—  77
7. SMASH 4 ...... 4 45—  95
8. SI 1 ................ 0 32— 108

7. serie
1. KBK 4 ............ 12 101—  39
2. KVIK 2 .......... 12 89—  51
3. HBC 3 ............. 10 96—  44
4. RBC 1 ............ 7 75—  65
5. DROP 1 ......... 5 61—  79
6. BC 37-2 .......... 4 54—  86
7. GSB 4 ............. 4 52—  88
8. KBT 5 ............. 2 32— 108

8. serie
1. USG 1 ............. 14 112—  28
2. HBC 4 ............ 12 108—  32
3. BBK 4 ............. 9 72—  68
4. DI 1 ................ 7 82—  58
5. ØBK 3 ............. 6 54—  86
6. ARGO 1 ......... 5 65—  75
7. KMB 3 ............. 2 29— 111
8. RBC 2 ............. 1 38— 102

10. serie
1. BK 36-3 ......... 8 26—  14
2. P l 2 ................ 8 25—  15
3. HBC 5 ............. 6 23—  17
4. POINT 2 ......... 6 22—  18
5. VBC 3 ............. 2 15—  25
6. KFB 3 ............. 0 9—  31

Jun. 1. serie
1. KBK 1 ............. 10 61—  19
2. CBK ................ 8 45—  35
3. KBT ................ 5 39—  41
4. SIF .................. 4 38—  42
5. ABC ................ 2 30—  50
6. GBK ................ 1 27—  53

Jun. 2. serie
1. KBK 2 ............. 12 73—  23
2. KMB 1 ............. 10 75—  21
3. BBK ................ 8 61—  35

4. HBC ............... 6 49— 47
5. SMASH .......... 4 34— 62
6. LBK 1 ........... 2 26— 70
7. ØBK ............... 0 18— 78

Jun. 3. serie
1. GSB ............... 14 96— 16
2. FBK ............... 12 79— 33
3. KMB 2 ........... 9 53— 59
4. KFB ............... 9 50— 62
5. VBC ............... 6 53— 59
6. BC 37 ........... 3 49— 63
7. LBK 2 ........... 2 34— 78
8. RBC ............... 1 34— 78

Puslinge
1. KBK ............. 12 69— 27
2. GBK ............ 8 64— 32
3. CBK ............. 37— 59
4. SIF .............. 2 22— 74

0 . B. 1. serie
1. SMASH 1 ....... 14 90—  22
2. BK 36-1 ........ 12 83—  29
3. GSB ............... 9 74—  38
4. KBK ............... 8 66—  46
5. KBT ................ 6 55—  57
6. HBC ................ 5 35—  77
7. BC 37 ............ 2 26—  86
8. ABC ................ 0 19—  93

0 . B. 2. serie
1. BBK ................ 14 53— 3
2. BK 42 ............ 10 41— 15
3. SI .................... 10 39— 17
4. ØBK ................ 9 37— 19
5. SMASH 2 ....... 6 21— 35
6. BK 36-2 ......... 3 17— 39
7. KMB ............... 3 11— 45
8. RBK ................ 1 5— 51

ENGLAND— SVERIGE
Landskampen mellem Sverige og 

England, der blev spillet den 26. 
marts i Stoke-on-Trent, blev vundet 
af sidstnævnte med 4— 3.
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F Y N S  B A D M I N T O N  K R E D S

ÅRSMØDET
Kun 15 af FBKr’s 68 klubber var 

mødt ved kredsens årsmøde den 11. 
februar, og mødet, der forløb meget 
fredeligt, blev overstået på mindre 
end to timer. OBK’s formand, Sven 
Krusaa, var mødets dirigent.

A f formanden P. W est Simonsens 
beretning fremgik det, at man ikke 
ser alt for optimistisk på fremtiden. 
Medlemsfremgangen er nu standset, 
og  hvad værre er: Rent spillemæssigt 
er det begyndt at gå ned ad bakke. 
Såvel i toppen som i bredden savner 
fynsk badminton kvalitet, og da man 
lider stærkt under mangel på instruk
tører, er der intet, der tyder på, at 
dette forhold ændres i en nær frem 
tid.

Er det således så som så med 
standarden, kan man glæde sig over, 
at interessen er i stadig stigen. Til 
samtlige turneringer har der været 
rekorddeltagelse, og det ser ud til, at 
det for et par år siden indførte bøde
system nu bærer frugt.

Der er ikke noget at sige til, at 
ingen havde bemærkninger at knytte 
til det flotte regnskab, der blev frem 
lagt a f Erik Jørgensen, Kerteminde. 
Kredsens regnskab for 1961 viste et 
overskud på kr. 2.486,20, og  formuen 
pr. 1. januar 1962 var på kr. 12.168,95. 
Da det ikke er bestyrelsens mening 
at puge penge sammen, har man be
sluttet at yde rentefri lån til klub
ber, der mangler penge til dommesti
ge, tællekasser, etc.

Med baggrund i driftsregnskabet er 
der ikke noget at sige til, at besty 
relsen foreslog uændret kontingent, 
hvilket vedtoges efter, at dirigenten 
havde henstillet til bestyrelsen at 
overveje en forhøjelse, hvis provenu 
kunne anvendes til intensiveret in
struktionsarbejde, til løsning a f dom 
merspørgsmålet og  andre lignende 
formål.

Valgene kom man hurtigt over, 
idet samtlige, der var på valg, gen 
valgtes. I spilleudvalget, der vælges 
a f bestyrelsen, fik  man dog et nyt

navn, idet Kr. Larsen afløser Otto 
Egedal Rasmussen, der flytter til K ø 
benhavn. Kr. Larsen er identisk med 
den tidligere formand for Vestjydsk 
Badminton Distrikt.

P.-P.

N Y FORMAND I OBK
På Odense Badminton Klubs gene

ralforsamling den 14. marts trak så 
vel formanden, Sven Krusaa, som 
spilleudvalgsformanden, Walther Gar- 
bers, sig tilbage. Som ny formand 
valgtes den tidligere KBK’er, direktør 
Erik Adamsen, mens Kr. Larsen ny 
valgtes til bestyrelsen, der senere 
konstituerer sig.

Sven Krusaa, der har været fo r 
mand for OBK igennem 11 år og  har 
en stor del af æren for, at OBK i dag 
er halejer, blev genstand for stor hyl
dest og  fik overrakt klubbens æres- 
emblem.

P.-P.

S J Æ L L A N D S  B A D M I N T O N  K R E D S

Ungdomsmatcher: SBKr.— KBKr.
Foruden de to eksisterende ung

domsmatcher mod LFBKr. og Skåne 
BF. er der nu også indledt et sam 
arbejde mellem Sjælland og  Køben
havn. Resultatet a f dette samarbej
de er blevet, at der hvert år spilles 
en junior- og  en puslinge-match. 
Matcherne skal spilles i april måned, 
men desværre har det været umuligt 
at få  matcherne arrangeret i dette 
tidsrum i år. Der er derfor opnået 
enighed om at spille matcherne søn
dag den 13. maj kl. 10,00 i Lillerød.

Matcherne spilles som holdmatcher 
således: Juniorer spiller 13 kampe 
med 6 herrer og  4 damer, medens 
puslinge spiller 9 kampe med 4 dren
ge og  2 piger.

Da matcherne jo  i år spilles lidt 
uden for sæsonen, opfordres spillere, 
som eventuelt kan komme i betragt

ning ved udtagelsen af holdene, til at 
holde deres træning vedlige i videst 
muligt omfang, da denne opgave så 
afgjort bliver streng for de sjælland
ske spillere.

J. P.

Turneringen for ikke-halejende.
Søndag den 11. marts spilledes slut

kampene i de to rækker, som denne 
turnering endnu spilles i, og  vindere 
blev:

Gruppe 1:
Hs: Sven Hansen, Frederikssund 
ds: Tove Andersen, Tuse Næs 
hd: Lars Østergaard & Sven Han

sen, Frederikssund 
dd: Grethe Madsen & Ellen Rasmus

sen, Herlufsholm
md: Ole Mortensen & Birgit Axelsen, 

Slangerup.

Gruppe 2:
Hs: Henning Albrechtsen, Taastrup 
ds: Else Jepsen, Hundested 
hd: Finn Madsen & Aage Jørgensen, 

Rørvig
dd: Lis Hansen & Else Jepsen, Hun

dested
md: Egon Jensen & Lissi Jensen, 

Rørvig.
Trods et stort antal spilleres ude

lukkelse fra  denne turnering viser 
der sig stadig en altfor stor forskel 
på spillestyrken spillerne imellem, og 
det vil sikkert blive nødvendigt at fo 
retage endnu skarpere sortering af 
de deltagende.

J. P.

Holdturneringen
Søndag den 18. marts spilledes i 

Sorø finalerne i kredsens holdturne
ring, og  da matchen om sjællands-
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mesterskabet i holdkamp for seniorer 
afvikledes lørdag den 24. marts i Lil
lerød mellem Lillerød og  Hillerød, 
blev der sat punktum for turneringens 
622 matcher =  5118 kampe, og fø l 
gende klubber blev sjællandsmestre i 
holdkamp:

Seniorer: Lillerød.
Juniorer: Hillerød.
Puslinge: Hillerød.
Old-boys: Næstved.

Vindere af de forskellige serier blev 
følgende klubber:

1. serie: Hillerød
2. serie: Nykøbing
3. serie: Holte
4. serie: Frederikssund
5. serie: Helsinge
6. serie: Hørsholm-Rungsted 3.

Selv om Roskilde ikke opnåede no
gen førstepladser, er der al mulig 
grund til at fremhæve klubbens re 

sultater her i turneringen, idet klub
ben sluttede på 2. pladsen i 1. og  3. 
serie samt i old-boys og endvidere 
blev puljevinder i 4., 5. og  6. serie 
samt i puslingerækken, fint klaret af 
den fremadstræbende klub.

Men også Nykøbing bør fremhæ 
ves, idet klubben, som i år rykkede 
op i 2. serie, vandt denne og  blev 
nr. 2 i de øvrige serier, den startede 
i, nemlig 4. og 6. serie. J. P.

BK J Y L L A N D S  B A D M I N T O N  K R E D S

N o rd p u lje : k . p .  sæt J Y L L A N D S S E R I E N  p r .  1 5 / 3  1 9 6 2
1. T r iton  I I  ............ 5 5 45— 10 J ^  1

2. H jø r r in g  ............  5 4 36— 19

3. R an d ers ............. 5 3 25— 30 N O R D - P U L J E
4. A a rh u s  II  ........  5 2 23— 32

5. A B C  II  .............. 5 1 20— 35

6. S k a g en  ..............  5 0 16— 39
T r ito n

II
A. B .C . 

I l
H jø rr in g Skagen B a n d e rs A a rh u s

11

S y d p u ljen : T r ito n  II — 1 0 -1 7-4 1 0 -1 7 - 4 11—0

1. H orsen s ............. 5 5 36— 19 A B C II 1— 10 — 3 - 8 6 - 5 5 — 6 5— 6
VCjlC ............. O Tt OZ

3. G ra asten  ............ 5 3 31— 24 H jø rr in g 4— 7 8 - 3 — 9 - 2 8 - 3 7— 4

4. F re d e ric ia  ......... 5 1 26— 29 Skagen 1 -1 0 5 - 6 2— 9 — 5 - 6 3 - 8
5. K o ld in g  .............. 5 1 25— 30 „  ,

6. H ern in g  ............. 5 1 1 5 - 4 0  R a " derS
4 - 7 6 - 5 3 - 8 6 - 5 — 6 - 5

A a rh u s II 0 -1 1 6 - 5 4 - 7 8 - 3 5 - 6 —

O LO Q - P O K A LEN  
Q I K  T IL I K A ST

Slutkampene om „Glog-pokalen“ 
blev spillet i badmintonhallen i A r 
hus søndag den 18. marts. I den ene 
semifinale slog Ikast H øjbjerg med
5—  0, og  i den anden gjorde Lindholm 
det a f med Vester Nebel 4— 1. Fina
len vandtes af Ikast med 5— 0.

I mødet mellem H øjbjerg og  Ikast 
blev resultaterne således (H øjbjerg 
nævnt først):

John Larsen— Svend Brixen 15— 9,
4— 15, 10— 15. Ole Bork— Knud Pe 
dersen 11— 15, 10— 15. John Larsen 
& Ole Bork— Svend Brixen & Knud 
Pedersen 15— 11, 11— 15, 12— 15. Ole 
Bork— Svend Brixen 3— 11, w.o. SB. 
John Larsen— Knud Pedersen 0— 15,
6—  15.

Matchen mellem Lindholm og Ve 
ster Nebel gav følgende tal (Lind
holm nævnt først):

Bent Andersen— Erling Svendsen
6— 15, 11— 15. Peter Gadegaard— Hu
go Hansen 15— 10, 15— 2. Bent An-

S Y D - P U L J E

G råsten K o ld in g V ejle F 'red er ic ia H ern in g H o  r se n s

G råsten — 7— 4 2 - 9 6 - 5 11 — 0 5 - 6

K o ld in g 4 — 7 — 4— 7 4 - 7 8— 3 5— 6

Vejle 9 — 2 7— 4 — 6 — 5 7 - 4 3 - 8

F red eric ia 5 - 6 7 - 4 5— 6 — 5 — 6 4— 7

H ern in g 0 - 1 1 3 - 8 4 - 7 6 — 5 — 2 - 9

H o rse n s 6 - 5 6 - 5 8 - 3 7 - 4 — 9 - 2

T U R N E R I N Q  O M  O P R Y K N I N Q  T I L  „ JY L L A N D S S E R I E N "

A. Til oprykning i nordpuljen:
1. Badmintonklubben „Olympia“ , ) Vinder:

Øster Hurup .............................. ) Øster Hurup
2. Ikast foren. Sportsklubbers ) med 7— 4.

badmintonafdeling ....................  )
B. Til oprykning i sydpuljen:

1. Esbjerg Badminton Klub ....................................... . ) Vinder:
2. Sønderborg Badminton Klub ... ) Vinder: ) Esbjerg
3. H øjbjerg Badminton Klub ......  ) H øjbjerg ) med 7—4

) med 6— 5 )

Det bliver således de to puljevindere „Olym pia“ , Øster Hurup, og  Esbjerg Bad
minton Klub, der kommer til at spille i jyllandsserien fra sæsonen 1962/63.
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INDIVIDUELLE M ESTERSKABER
Oversigt over antallet af deltagere i de forskellige rækker i sæsonen 1961— 62.

Mesterrækken 
1. serie 2. serie

A-rækken 
1. serie 2. serie

B-rækken 
1. serie 2. serie

C-rækken 
1. serie 2. serie

Oldi-
boys

Yng
linge

Junio
rer

Pus
linge

Ialt

Herre single . .. 26 41 65 50 110 185 26 47 23 102 147 105 927

Dame single . .. 11 17 21 11 34 37 6 14 8 62 59 35 315

Herre double . 
(par)

.. 13 22 35 23 52 80 11 20 15 45 61 21 398

Dame double . 5 10 11 5 15 16 3 7 7 25 26 8 138

(par)

Mixed double . .. 8 22 27 15 38 31 6 9 11 32 27 12 238

(par)

Ialt ............... .. 63 112 159 104 249 349 52 97 64 266 320 181 2016

dersen & Peter Gadegaard— Erling 
Svendsen & Hugo Hansen 15— 5, 15 
— 5. Peter Gadegaard— Erling Svend
sen 15— 4, 15— 1. Bent Andersen— 
Hugo Svendsen 15— 2, 15— 2.

Finaletallene så således ud (Ikast 
nævnt fø r s t ) :

Knud Pedersen— Peter Gadegaard 
17— 14, 15— 10. Svend Brixen— Bent 
Andersen 15— 2, 15— 10. Knud Pe 
dersen & Svend Brixen— Peter Gade
gaard & Bent Andersen 15— 5, 15— 8. 
Knud Pedersen— Bent Andersen 15—  
11, 15— 7. Svend Brixen— Peter Gade
gaard 15— 9, 15— 6.

A-RÆ K K EN
Jydske mesterskaber for A-rækken 

og  A-rækken II blev spillet i Vejle 
Badmintonhal den 25. marts 1962, og 
følgende blev mestre:

A-rækken
Hs: Poul Lester, Triton, ds: Inger 

Jette Sørensen, Hjørring, hd: Palle 
Simonsen, Triton, & Ole Lottrup, 
ABC, dd: Birthe Krakow & Inger M. 
Hansen, Triton, md: Annalise Kra 
kow & Palle Simonsen, Triton.

A-rækken II
Hs: Per Eriksen, Bedsted, ds: Lise 

Lotte Lauridsen, Hurup, hd: Hans J. 
Johannesen & Per Eriksen, Bedsted, 
dd: Inger Kristensen & Tove Frand
sen, Hobro, md: Lise Lotte Laurid
sen & Bent Steffensen, Hurup.

NORD-SYD
Torsdag den 23. marts blev finale 

opgøret mellem Jyllands Badminton 
Kreds nord- og  sydpuljes vindere spil

let i Aalborg. Sydpuljens vinder var 
Horsens Badminton Klub, medens 
nordpuljens vinder var TRITON’s 2. 
hold. TRITON vandt matchen med 
resultatet 8— 3, holdføreren Lis Yde 
Nielsen fik  overrakt vandrepokalen 
for opbevaring i det kommende år. 

☆
Samme dag spilledes om det jydske 

mesterskab for hold, og  i denne 
match mødtes Aarhus Badminton
klubs 1. hold med TRITON’s 1. hold. 
TRITON var så ubeskedne ved på 
hjemmebane at besejre det tilrejsen 
de hold med 13— 0. Kun to kampe gik 
over tre sæt, og  det må bemærkes, 
at Flemming Steen Sørensen, A ar 
hus, drev Carsten Morild ud i tre 
sæt. Den anden 3-sætter var i mixed 
double, hvor Jørgen Brix Steby & 
Annie Morild slog Erling Boye & Jon
na Poulsen, og  således fik  hævn over 
nederlaget til aarhusparret ved de 
jydske mesterskaber i Kolding.

Det vindende holds drivende kraft, 
Jørgen Brix Steby, fik  ved en lille 
sammenkomst efter matchen over
rakt den af Jyllands Badminton 
Kreds udsatte vandrepokal for hold 
mesterskabet, medens samtlige spil
lere fik  en erindringsgave til ejen 
dom.

V. D.

>

NORDJYDSK
Ved de a f Nordjydsk Badminton 

Distrikt afholdte distriktsmesterska
ber den 11. marts i Hjørring og  Sæby 
blev følgende distriktsmestre kåre 
de:

A-rækkens serie 1 (halspillende klub
ber) :

HS: Poul Lester, Triton. DS: Inger- 
Jette Sørensen, Hjørring BK. HD: 
Palle Simonsen, Triton, & Ole Lot 
trup, ABC. DD: Birthe Krakow & In 
ger Marie Hansen, Triton. MD: Palle 
Simonsen & Annelise Krakow, Tri
ton.

A-rækkens serie 2 (ikke-halspillende 
k lubber):

HS: Verner Pedersen, Langholt
BK. DS: Tove Frandsen, Hobro BK. 
HD: Laurits Hassing & Steen Kjeld 
sen, Mou BK. DD: Inger Kristensen 
& Edith Andersen, Langholt BK. M D : 
Verner Pedersen & Inger Kristensen. 
Langholt BK.

B-rækkens serie 1 (halspillende klub
ber) :

HS: Frits Gade, Olympia, Øster 
Hurup. DS: Grethe Schiønning, Fre 
derikshavn BK. HD: Frits Gade & 
Birger Sørensen, Olympia, Øster Hu
rup. DD: Ruth Bach Pedersen & Ka 
ren Margrethe Nielsen, Triton. MD: 
Mogens Laumand & Karen Margrethe 
Nielsen, Triton.

B-rækkens serie 2 (ikke-halspillende 
k lubber):

HS: Verner Johansen, Langholt
BK. DS: Doris Christensen, Fjellerad 
BK. HD: Børge Hyldgaard & Villy 
Rasmussen, Aars BK. DD: Doris 
Christensen & Karen Jørgensen, F jel 
lerad BK. MD: Gunnar Christensen 
& Doris Christensen, Fjellerad BK.

Der blev spillet ialt 100 kampe i 
H jørring og  101 kampe i Sæby, inden 
mestrene var fundet. Vinderne af A- 
rækkens serie 1 og 2 går videre til 
de jydske mesterskaber i Vejle.

VD
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K V A  L I  F l  K A T I O N S  K A M P

Olympia, Øster-Hurup, spillede 
søndag den 4. marts i Aarhus Bad

mintonhal mod Ikast BK. om retten 
til fra  næste sæson at deltage i jy l- 
landsseriens nordpulje.

Det bemærkelsesværdige er, at 
Øster-Hurup kun er en meget lille 

landsby, ca. 800— 900 indbyggere. Vi 
har vor egen lille 2-baners hal med 
omklædningsrum, klublokaler, køk 
ken og hvad dertil hører. Denne hal 

byggede vi i 1950 fuldstændig ved 
egen hjælp, og den har siden været 
samlingsstedet for byens ungdom. 

Klubben har igennem årene formået 
at erobre flere jydske mesterskaber. 
Men det går jo  her som i alle andre 
mindre byer, vi har kun rådighed 
over spillere, til de er 17 til 18 år, så 
rejser de ud, da der slet ingen mu
ligheder er for dem. Derfor er det 

også en præstation af vort hold, der 
er ganske ungt, fem  af spillerne er 
mellem 16 og 18 år, og vor første

dame er fyldt 40 år, at spille sig op 
i jyllandsserien. Nu bliver det inter
essant at se, om holdet kan klare sig 
der, vi håber det, især da klubben 
til næste sæson kan fejre sit 25 års 
beståen.

Det var derfor med forventning og 
spænding, vi rejste til Aarhus.

Ikastspillerne er jo  nok mere ru 
tinerede end vore, idet de før har del
taget i jyllandsserien; men vore 
plejer ikke at forære noget væk, der 
bliver gået til „vaflerne“, og  sådan 
også denne gang. Vi vandt 7— 4, og 
resultatet a f de forskellige kampe 
blev med Ikast nævnt først følgende:

Svend Brixen— Frits Gade 17— 14, 
15— 7. Knud Eli Pedersen— Birger 
Sørensen 15— 9, 11— 15, 12— 15. Bir 
ger Fenger— Niels Jørn Kjærsgaard
13— 18, 5— 15. Poul E. Trane— Palle
B. Larsen 12— 15, 9— 15.

Inga Pedersen— Bitten Larsen 11—  
8, 11— 8. Bodil Sørensen— Janni Bach
3— 11, 11— 5, 11— 7.

Sv. Brixen & K. Pedersen— Frits 
Gade & Birger Sørensen 15— 11, 5—

15, 12— 15. B. Fenger & Poul E. Tra 
ne— Palle B. Larsen & Niels J. K jærs 
gaard 8— 15, 7— 15.

Inga Pedersen & Bodil Sørensen—  
Bitten Larsen & Janni Bach 12— 15, 
17— 18.

Inga Pedersen & Knud Eli Pedersen 
— Bitten Larsen & Frits Gade 4— 15,
5— 15. Bodil Sørensen & Svend Brixen 
— Janni Bach & Niels J. Kjærsgaard 
15— 4, 6— 15, 15— 10.

Det var en flok glade Olympia-spil- 
lere og  -tilskuere, der vendte næsen 
hjem mod Ø.-Hurup. Holdet deltog 
om aftenen i Borger- og Turistfor 
eningens store fastelavnsfest på ho
tellet og havde den store glæde, at 
byens borgmester hyldede spillerne 
og med velmente ord takkede dem for 
deres indsats og  det store arbejde, de 
havde udført i vinterens løb; han ud
talte håbet om gode resultater i klub
bens jubilæumsår og  udbragte tilsidst 
et leve for klubben. Alt i alt en god 
dag og aften for spillere og  ledere i 
den lille landsby.

E. L.

Hvem er hvem —  se side 17. (Fot.: Harry Dalby, cliché: Aalborg Amtstidende).
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EL I T EN S  N A T U R L I G E V A L G

Ketchere 
og Bolde

p ( 0 U L  l l j l

Silkegade 11 -  K«b «nH»vi^ C

Opstrengningspr iser:
Victor Imperial .............  kr. 39,00
Victor Commander .......  kr. 33,00
Victor S u p erb .................. kr. 30,00
Victor R en ow n ................. kr. 26,00
V. S. Malay ..................... kr. 39,00
V. S. Extra S U P .............. kr. 25,00
Spun-nylon........................  kr. 12,00

B a d m i n t o n u d st y r  t i l  a l l e  . . .
Den rigtige vejledning får De hos os. De rigtige kvaliteter —  de
billige priser.
Britgoods ketchere: Steelfighter m. Im p eria l..................  kr. 108,00
Metalac m. t a r m ...................................................................  kr. 84,00
Cavalier m. t a r m ..................................................................  kr. 63,00
Utility m. spun n y lo n ..........................................................  kr. 52,50
Sussex m. spun n y lo n ...........................................................  kr. 42,00
Dunlop ketchere: Maxply m. Im p eria l.............................. kr. 114,00
Maxply m. C om m ander........................................................ kr. 106,50
Blue Flash m. t a r m ............................................................  kr. 86,00
Grays ketchere: Silver Gray m. V. S.................................  kr. 114,00
Devlin m. V. S.......................................................................  kr. 108,00
Gray m. t a r m ....................................................................... kr. 78,00
Slazenger ketchere: Challenge Power m. Imperial ........  kr. 114,00
Silvershaft m. Im p eria l.............    kr. 107,50
Meteor m. t a r m .......................   kr. 77,00

Beklædning til damer og  herre.
De bedste kvaliteter —  de rigtige priser.

P O U L H O L M
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