


TI A R  T ILBAQ E

D B F’s form and, N. P. Kristensen, 
få r overrakt et æresemblem fra  Is 
lands Idræts-Forbund.

☆

Éthel Marshall genvinder det am e
rikanske m esterskab ved sejr over 
den 17-årige, rødhårede Judy Devlin 
11— 4, 12— 10, medens Dave Free- 
man vinder over Joe A lston 15— 11, 

15— 6.
☆

E fter indbydelse a f „Erste Deut
sche Badm inton Club“ afrejste et 
jydsk  hold til Bonn og  vinder 12— 4. 
P å  det jydske hold deltager bl. a. 
Finn Nielsen og  Thyge Nicolajsen, 
Thisted (nu Triton, A alborg), Erling 
Boye Rasmussen, Aarhus, Ruth Niel
sen, Gråsten, m. f  1. Thomas Christen
sen, Kolding, var „p laying captain“ . 
Den tyske presse bragte store artik 
ler om  kampene, og  „de nordiske 
boldakrobater“ var en a f overskrif 
terne.

☆

D B F’s repræsentantskabsmøde d.
19. april fik  et stilfærdigt forløb. 
Det vigtigste punkt på dagsordenen

var Fyns forslag  til nye vedtæ gter 
for DH-turneringen, men dette fo r 
slag blev forkastet med 22 stemmer 
mod 20.

SMÅ FJER

FO RM AN DEN
D B F’s form and, N. P. Kristensen, 

måtte lige efter påske en tur på 
hospitalet fo r  at gennem gå en opera 
tion. A lt forløb glat, og  form anden 
er nu i god, fremadskridende bedring.

D IF ’s Æ RESTEG N
På D B F ’s repræsentantskabsmøde 

søndag den 21. april fik  LFB K r’s kas 
serer, H. Hermansen, Nakskov, af 
D B F ’s formand, N. P. Kristensen, 
og  L F B K r’s form and, Ed. Skaarup, 
overrakt D IF ’s ærestegn fo r  hans 
store og  fortjenstfulde arbejde inden
for  idrætten på Lolland-Falster.

KRUM M ER
Der er krum m er i den lille Svend 

Andersen fra  ABC. Ved klubbens me
sterskaber gjorde han det først a f 
med Jørgen Mortensen og  sidenhen

med danmarksmesteren Henning 
Borch. En trestjernet præstation.

K B K
Ved K B K ’s klubmesterskaber var 

der også en lille sensation. Her slog 
E lo Hansen i finalen i herre single 
Finn Kobberø og  blev derved klub 
mester.

SVERIGESM ESTERSKABER
Svenska Badmintonforbundet har 

afviklet sine sverigesmesterskaber 
fo r  1962— 63 med følgende resultater:

H S: Bertil Glans, Halmstad— Olle 
Andersson, MAI, 18— 14, 15— 6.

D S: Gunilla Dahlström , A IK — Eva 
Petersson, Ystad, 12— 10, 3— 11, 
12— 9.

H D: Bertil Glans & Berndt Dahl- 
berg, Halm stad/M AI—-Göran W ahl- 
qvist & Bengt-Ake Jönsson, Smash, 
15— 10, 18— 15.

D D: Gunilla Dahlström  & Berit 
Andersson, A IK /M A I— Anne-Christi 
ne Rosenqvist & Lisbeth Friberg, Au- 
ra/Drive, 15— 8, 18— 14.

M D : Göran W ahlqvist & Eva Pe 
tersson, Sm ash/Ystad— Bengt-Ake
Jönsson & Anita Thorstensson, 
Smash, 15— 9, 12— 15, 15— 12.

CARLTON  PLASTIC CARLTON
Vejl. uds.pris kr. 1,10 (incl. om s.) IN TE R N A TIO N A L N YLON

Vejl. uds.pris kr. 2,20 (incl. om s.)
CARLTON
COLLEGE N YLON
Vejl. uds.pris kr. 1,75 (incl. om s.)
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B ed a k tion :

K n u d  L u n a e  (ansvarshavende),
P. Andersensvej 3, København F. 
Telf. Gothåb 8019 (efter kl. 17). 
Giro 286 77.

I b  L a r s e n ,

B orgbjergs vej 45, København SV. 
Telf. E va 6720 (bedst kl. 17— 18).

☆

A bonnem entstegning, 

annoncetegn ing og 

ek sp ed ition :

I b  L a r s e n .

*

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

☆
A N S K BAR C A N  F O RF F I C I E L T

Årsabonnement kr. 12,00.
16 numre.

☆

E ftertryk  kun tilladt med 
kildeangivelse.

*

T ry k :

Folketidendes Bogtrykkeri,
Søgade 4, Ringsted, tlf. 25 00.

■ir

F aste m ed arbejd ere :

Poul Pedersen, Fyn, J. P. Kristen 
sen, Sjælland, Ove E. Olsen, Lol- 
land-Falster, Henning Nielsen, 
Bornholm, Ib Henry Hansen, Ma
laya, o g  Hans Røgind, USA.

☆

M edarbejdere ved dette num m er: 

Jørgen Andersen, Kurt Møller, O. 
N yborg Nielsen, Erling Rothgart, 
Hans Henrik Svendsen.

*

In d h o ld :

D B F’s repræsentantskabsmøde 4
All-Englandsm esterskaber ...... 6
D B F ’s internationale ...............  12
K B K ’s ungdomsturnering ......  14
Vordingborgs å b n e ...................  16
Officielle meddelelser ..............  17
Jylland .......................................  19
Sjælland .....................................  20
Fyn ............................................. 20

E rland K ops —  A U -E nglandsm ester fo r  fem te  gang. 
(F o t. P o l.) .
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R EP R Æ SEN T A N T SK A B SM Ø D E

Dansk Badminton Forbund afholdt 
søndag den 21. april 1963 sit årlige 
repræsentantskabsmøde, der denne 
gang var henlagt til den nye Frede- 
riksberghal på Jens Jessensvej. Der 
var 54 stemm eberettigede til stede, 
medens 6 havde ladet sig repræsen
tere ved fuldm agt.

D B F ’s næstformand, Kurt Møller, 
bød velkommen. Som dirigent valgtes 
atter i år GBK’s formand, Carl Jen
sen, der med lune og  verve ledede 
diskussionerne, således at alle kom 
til at udtrykke det, vedkommende 
havde på hjerte, uden at man dog 
derfor kom ud i endeløse diskussi
oner.

Kurt Møller aflagde bestyrelsens 
beretning og  om talte herunder alle 
de store begivenheder, der i det fo r 
løbne år havde gået fo r  sig såvel 
uden- som indenskærs.

Stigende medlemstal
Det var med glæde —  udtalte 

næstformanden bl. a. —  man konsta 
terede en rivende frem gang i med 
lemstallet i alle landets seks kredse, 
og  totalen var pr. 1.1.1963: 32.987 
aktive (plus 1.917 passive) mod pr. 
1.1.1962: 29.308, altså en frem gang 
på ikke mindre end 3.679 aktive spil
lere. Klubantallet lå i år på 488 mod 
461 sidste år.

D B F’s æresemblem til
N. P. Kristensen

I slutningen a f sin beretning med 
delte næstformanden, at man inden
for  D B F’s ledelse havde besluttet at 
tildele D B F ’s form and, N. P. K ri
stensen, D B F ’s æresemblem som en 
lille tak fo r  det store arbejde, fo r 
manden har ydet dansk badminton 
såvel nationalt som internationalt. 
Alle tilstedeværende sluttede op om 
denne beslutning ved med taktfaste 
klapsalver at hylde formanden. N. 
P. Kristensen har siddet i D B F ’s be 
styrelse siden 1941 og har virket som 
form and siden 1950.

Ib Larsen forlader redaktionen
Desværre måtte næstformanden 

også bringe en meddelelse a f mindre 
glædelig karakter. På grund af sit 
private erhverv så Ib Larsen sig nød-

N. P. Kristensen
hædret med D B F ’s æresemblem. 

(F ot. B .T .j .

saget til at „m elde fra. som medlem 
a f redaktionen efter ti års intensivt 
arbejde. Ib Larsen, hvis arbejde in 
denfor bladet navnlig har ligget om 
kring det annoncemæssige, bliver 
svær at erstatte, og  bladudvalget le 
der nu med lys og  lygte efter en 
mand, der vil overtage job ’et. Ib Lar 
sen blev selvsagt også stærkt hyldet 
a f samtlige repræsentanter og  fik  
som  tak fo r  sit arbejde overrakt en 
sølvskål fra  DBF for de ti interessan
te år —  som han selv udtrykte det 
i sin „opsigelse“ —  har bragt få  
sorger, men mange glæder.

Ib Larsen, 
der forlader bladet.

Regnskabet
D B F ’s kasserer, Arne Bruun, fore 

lagde det reviderede regnskab til 
godkendelse, for  hvilket der blev g i 
vet decharge.

Indkomne forslag 
Kontingentforhøjelse vedtaget

På forretningsudvalgets vegne fo 
relagde næstformanden forslag om  
en kontingentforhøjelse til forbundet 
fo r  seniorer på 50 øre, d. v. s. fra  kr. 
0,75 til kr. 1,25, og  fo r  juniorer på 
25 øre, d. v. s. fra  kr. 0,50 til kr. 0,75.

Forslaget afstedkom  en del dis
kussion, men resultatet blev, at fo r 
slaget blev vedtaget med 42 stemmer 
for og  ingen imod, idet bl. a. jyllands- 
kredsens repræsentanter afholdt sig 
fra  at stemme.

Kontingentforhøjelsen træder i 
kraft fra  1.1.1964.

Andre forslag
F ra  Fyns Badminton Kreds forelå 

forslag om  ændring a f Vedtægt for 
Holdmesterskabet for  Danmark i 
badminton’s punkt 18 til:

1. division om fatter 8 klubber, der
hver med ét hold deltager i en tur 
nering, i hvilken alle hold møder alle.

Forslaget blev vedtaget med 35 
stemmer for, 23 imod, medens 2 stem 
te blankt.

Endvidere forelå fra  FBK r forslag 
om  endnu en ændring i DH-turnerin- 
gens vedtægter, nem lig punkt 39, 
der blev foreslået ændret til:

En match om fatter 12 kampe, nem 
lig  4 herre singler, 2 dame singler, 
3 herre doubler, 1 dame double og  2 
mixed doubler, til hvilken der anven
des et hold bestående a f 6 herrer og  
3 damer.

Dette forslag blev forkastet med 
38 stemmer imod, 20 for, medens 1 
stemte blankt.

Tredie og  sidste forslag fra  FBKr 
gjaldt også DH-turneringens vedtæ g
ter, hvor punkt 46, 2. stk., blev fore 
slået ændret til:

Dersom  to eller flere klubber op 
når lige mange vundne matcher, a f 
gøres rækkefølgen ved det samlede 
antal vundne kampe under turnerin 
gen, subsidiært vundne sæt.

Er stillingen lige, rangeres den 
klub øverst, der har afgivet færrest
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sæt. Er spørgsmålet stadig ikke a f 
gjort, er det kvotienten mellem vund- 
ne og  tabte kamppoints, der er a f 
gørende for ræ kkefølgen.

Forslaget blev vedtaget med 54 
stemmer for, ingen stemte imod.

Jyllands Badminton Kreds havde 
også indsendt tre forslag, der ønske
des behandlet på årsmødet.

Det første forslag gik  ud på, at der 
ydedes et tilskud til JBK r’s repræ 
sentanter ved D BF’s årsmøde.

Forslaget blev efter lidt diskus
sion frafaldet, idet man enedes om  at 
behandle det på D B F ’s som m erbesty 

relsesmøde.
Andet forslag fra  JBKr var ana 

logt med FBKr forslag 2.
JBKr’s tredie forslag drejede sig 

om  kredsenes repræsentation i fo r 
bundets bestyrelse. Motiveringen var, 
at forøget medlemstal indenfor kred 
sene burde være naturligt m edvir
kende til, at disse fik  større indfly 
delse på forbundets forskellige an

liggender.
Forslaget blev forkastet med 37 

stemmer for og 3 imod (kvalificeret 
m ajoritet nødvendig for gennem førel

sen).

SMÅ FJER

N ORDISK UNGDOM SLEJR
I sidste nummer af bladet meddel

te vi, at DBF fra  D IF  havde mod 
taget indbydelse til at sende en 
dreng og  en pige til den nordiske 
ungdomslejr, som N orges Idrettsfor- 
bund afholder på Danvik U ngdom s
skole i Drammen i dagene 3.— 9. juli.

Det blev lagt i hænderne på D B F ’s 
spilleudvalg at udpege de to, der 
skulle „repræsentere“ forbundet i 
denne ungdomslejr. Som sædvanlig 
foregik  „udpegningen“ ved lodtræk 
ning blandt de kredsvindere, der del
tog  i forbundets ynglingem esterska 

ber i single.
Fru Fortuna udtrak Flem m ing 

Jørgensen, Lillerød Badmintonklub, 
og  Ellen Carstensen, N ykøbing Fal
ster Badmintonklub.

Flemming Jørgensen erklærede sig 
straks rede til at rejse, medens Ellen 
Carstensen desværre måtte renoncere 
på at m odtage indbydelsen, da hendes 
ferie lå således, at det ikke kunne 
lade sig gøre. D IF ’s invitation blev 
derefter videregivet til nr. 2 i lod 
trækningen, Lene Olsen, Roskilde

Sidste punkt på dagsordenen, hvad 
forslag  angik, blev forelagt a f næst
form anden og  gik  ud på at åbne dø
rene fo r  pressen ved forbundets re 
præsentantskabsmøder. —  Forslaget 

blev vedtaget.

Valgene
Kurt Møller blev med akklamation 

genvalgt som næstformand for DBF, 
og  ovationerne var ikke mindre, da 
Richard Heilbo blev genvalgt til fo r 
mand fo r  spilleudvalget.

Til 1. spilleudvalgsmedlem genvalg 
tes Ole Mertz enstemmigt. Desværre 
ønskede 2. spilleudvalgsmedlem, Poul 
Pedersen, Odense, ikke genvalg. I 
hans sted indvalgtes Bent Vedsø, 
N ykøbing Falster, medens V iggo 
Dahl, Aalborg, indvalgtes som sup 

pleant.

Næstformanden rettede en tak til 
Poul Pedersen fo r  det store arbejde, 
han i de år, han havde siddet i dette 
udvalg, havde præsteret.

Til medlem a f am atør- og  ordens
udvalget genvalgtes D B F’s tidligere 
næstformand, Eduard Christensen,

Badminton Club-59, der var rejse 
klar.

Som ledere a f den danske repræ 
sentation rejser A age Feldt, DIF , og 
Inge Zangenberg, Frederiksberg Bad 

minton Klub.

NORGE
N orges Badminton Forbund har a f 

holdt mesterskaber, og  resultaterne 
blev, at Hans Sperre vandt herre

medens Erik Dehn genvalgtes som 

suppleant.
V alg a f revision: Da Erik Jørgen 

sen, Middelfart, var indtrådt i fo r 
bundets bestyrelse (i stedet for  Gud
mund Hansen, Stige, F yn ), kunne 
han ikke længere virke som den ene 
a f D B F ’s revisorer, og  i hans sted 
valgtes Erling Rothgart, V ording 
borg. Poul Anker Hansen, Køben 
havn, genvalgtes enstemmigt. Som 
revisorsuppleant valgtes Sv. W . A n 
dersen, Århus.

Bestyrelsesmøde
Umiddelbart efter repræsentant

skabsmødet afholdtes bestyrelsesm ø
de, hvor forskellige udvalg blev ned
sat.

I  forretningsudvalget indvalgtes i 
stedet fo r  Gudmund Hansen, Stige, 
Fyn, Jørgen W . Lykou, Vojens.

I stedet for  Knud Gloggengieser, 
Aarhus, der havde ønsket at ned 
lægge sit hverv som  form and for 
bladudvalget, valgtes Kurt Møller.

Sommerbestyrelsesmøde
Dette møde blev fastsat til a fhol 

delse søndag den 16. juni kl. 9,30.

singlen over Harald Nettli. Det var 

Sperres sjette single mesterskab. D a 

me singlen gik til Ragnhild Holand, 

der slog søsteren Randi. Herre double 

blev vundet a f Nettli & Corneliussen 

over Hagene & Tore Engebretsen. 

Dame doublen blev selvfølgelig vun 

det a f de to søstre Holand, og  mixed 
doublen gik  til Hans Sperre & Randi 

Holand.

U TÆ T  T A G

Isoplasticon
. . u tæt t e t a g e  . . g am le  t ag e  . . k o ld e  t a g e  . . g r im m e  t a g e  . • a lle  

a rt e r  a f  t ag e  —  t e g l , sk i f e r ,  p ap , z in k , e t e rn it  —  b e h an d le s m ed  et  

iso p last ico n  p ro d u k t , d e r  m u l ig g ø r  en  t o t a l og  v a r ig  tæ t n in g . G ra t is 

t ag k o n t ro l. G e d ig e n t  a rb e jd e .

I so p la st ico n  I n t e rn a t io n a l, H . C . A n d e r se n s Blv . 7  M l ‘ 3 7 7 3
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Når man første gang kommer til 
All-Englandsmesterskaberne, bliver 
man imponeret a f den kæmpemæssi
ge arena, the Empire Pool and Sports 
Arena, Wembley, med syv badmin 
tonbaner specielt opført til form ålet, 
hvilket klart tilkendegives a f kulden 
i hallen, som kom m er fra  den is 
bane, hvorpå trælegem et er lagt. Der 
er ikke hyggeligt i hallen, hvor man 
foruden kulden generes a f et kraftigt 
sus forårsaget a f utæthed og  rum 
mets størrelse, men disse „bagatel 
ler“ glemmes hurtigt, når publikum 
—  der er plads til cirka 9.000 —  ind
finder sig, og  navnlig når spillerne, 
gående sidst i en procession anført 
af syv officials, dommer, liniedom 
mere, servedommere m. v., indfinder 
sig. Jo, det er rigtigt: Syv officials 
til hver bane. Man bøjer sig i ærbø 
dighed for turneringskommissionen 
for dette kæmpemæssige arrange 
ment, hvor alt organisationsmæssigt 
klapper perfekt, og  en helt u forklar 
lig fornem melse —  en atm osfære a f 
en styrke og  karat, som ikke kendes 
fra  andre badmintonturneringer —  
griber én. Man sætter sig til rette 
og  afventer med spænding kam p 
handlingerne.

Som her beskrevet følte jeg  som 
holdleder for de danske spillere, og 
jeg  vil tro, førstehåndsindtrykket vil 
være nogenlunde det samme for en 
hver, der første gang er med, men 
lad m ig komme til sagen.

Onsdag 20J3-63

Jørgen Mortensen mødte i sin fø r 
ste single W. F. Havers, en a f E ng 
lands kommende storspillere, og 
vandt efter godt spil i to sæt, men 
tabte dernæst til Erland Kops, som 
i sin første kamp let havde vundet 
over A. R. Pears. Henning Borch 
vandt sin første kam p sikkert, men 
tabte overraskende i anden om gang 
til „Solens søn“ , Yoshio Kom iya fra 
Japan. Henning spillede ikke op til 
sit bedste, men var også fantastisk 
uheldig med alle de afgørende bolde 
både i 2. og  3. sæt. Havde Henning 
spillet sit vanlige offensive spil, tror 
jeg, han let havde vundet, men Hen-

ALL-EN G LAN D SM ESTRE 
1963

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

Ham m ergaard Hansen,
KBK

dd: Judy Hashman, USA, &
Sue Peard, Irland 

md: Finn Kobberø &
Ulla Rasmussen, KBK

ning lukkede sig inde i et „kram p 
agtigt“ defensivt spil uden snært. 
Finn Kobberø fik  w.o. i første kamp 
og  vandt nr. 2 over Lee Kin Tat. 
Hans Henrik Svendsen vandt sine to 
første kampe efter godt og  sikkert 
spil, og  det samme gjorde Knud Aage 
Nielsen, som  uheldigvis for  Bo Kjær- 
gaard mødte denne i første runde.

*

Ulla Rasmussen og  Karin Jørgen 
sen klarede uden alt fo r  stort be 
svær, som ventet, de indledende to 
runder, og  det samme form åede Ben 
te Flindt, medens Inger Kjærgaard 
efter at have besejret B. M. Parish 
tabte til Iris Rogers. Anne Flindt 
startede godt, men tabte sin første

kamp, og  samme skæbne led Annette 
Rye.

☆

I m ixed double vandt Finn Kobberø 
& Ulla Rasmussen planmæssigt de to 
første kampe, medens Poul-Erik Niel
sen & Annette Rye uventet måtte 
„lade livet“ i første om gang mod 
W . Havers & Iris Rogers. Der var 
dog spænding om  udfaldet a f den 
sidste kamp, og  selv om Annette 
ikke har samme styrke som Poul- 
Eriks sædvanlige mixed-makker, 
skulle der ikke m eget til, før  sejren 
havde været hjemme, og  så tror jeg, 
en god placering havde været mulig. 
Hans Henrik Svendsen & Anne Flindt 
vandt først to kampe over modstan 
dere a f acceptabel styrke, men tabte 
i tredie runde til ægteparret Hash 
man efter en 3-sætskamp. Parrets 
gode sammenspil fra  de første kampe 
gik  helt i stå i tredie sæt, hvor de 
aldrig fik  noget greb om  spillet.

Jørgen Hammergaard Hansen & 
Bente Flindt vandt de indledende 
runder efter tilfredsstillende spil, 
navnlig Bente imponerede. Henning 
Borch & Miss Charles viste udmær
ket mixed-spil, og  efter to sejre tab 
te de i en lige 3-sætskamp til Jørgen 
& Bente. Bo K jæ rgaard & Inger 
K jæ rgaard mødte i første runde Finn 
& Ulla, og igen ærgrede man sig 
over, at danske hold stødte sammen. 
Endelig tabte Knud A age Nielsen & 
Mrs. M cCoig efter god indsats til et 
stærkt engelsk par.
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Torsdag %l]3-63

Hans Henrik Svendsen var dagens 
oplevelse i sin singlekamp m od Chan- 
narong Ratanasaengsuang, som i fø r 
ste sæt førte 10— 0, hvorefter Hans 
Henrik efter perfekt spil kom  foran
13— 12, men tabte kampen 18— 16, 
15— 5. Channarong havde forinden 
mødet med Hans Henrik slået Finn 
overbevisende i to sæt. Der er stof 
i Hans Henrik til en storspiller. R e 
gelm æssig træning og  deraf følgen 
de bedre fysik  parret med et intelli 
gent og  effektivt spil, som han fo r 
mår det uden tilstrækkelig træning, 
kan give de helt store resultater. 
Det er helt op til dig selv, Hans Hen 
rik, hvor langt du vil nå.

Erland Kops var i sin tredie kam p 
mod vor bekendt, Sangob Rattanu- 
sorn, i vanskeligheder for første og 
sidste gang under disse mesterskaber. 
Første sæt blev tabt, efter at Erland 
havde ført 14— 7, og  efter et nogen 
lunde andet sæt, som vandtes 15— 9, 
klarede tredie sæt med 15— 10, men 
igen var Erland ved at sætte en sik 
ker føring  på 12— 4 over styr. A l 

vorligt bange nåede jeg  dog ikke at 
blive. Dertil er Erland for stor en 
spiller.

Knud A age Nielsen viste stærkt og 
fe jlfr it spil mod Oon Chong Jin, som 
i tredie sæt blev „løbet ned“ , selv 
om  Oon Chong forsøgte at trække 
tiden ud —  mere end je g  som dom 
mer ville tillade —  da konditionen 
slap op.

tV

I herre double vandt Finn & Jør 
gen let de indledende runder, men 
med bange anelser så je g  frem  til 
fortsættelsen, da Jørgen havde fået 
„hold i ryggen “ . Et besøg på hospi
talet, hvor Jørgen efter eget udsagn 
blev radbrækket, hjalp dog noget. 
Erland og  Poul-Erik, der viste stærkt 
spil, kom  ikke på større indledende 
opgaver, medens Jørgen Mortensen 
& Henning Borch måtte benytte hele 
deres kunnen —  og  det gjorde de

godt —  fo r  at klare Lee Kin Tat & 
Ponnampalam. Jørgen & Henning er 
et doublepar, der kan bygges på, 
men af og  til kan en slags forvirrelse 
præge deres spil, men det må let 
kunne afskaffes ved mange kampe.

Hans Henrik & Bo K jæ rgaard tab 
te i to sæt, men efter omspil i første 
sæt, til Channarong & Sangob. Hans 
Henrik bekræftede de muligheder, 
han har for at blive topspiller.

☆
Karin Jørgensen & Ulla Rasm us

sen viste godt spil i de første runder, 
som de let ■—  trods gode modstandere 
—  vandt, alle i to sæt. Bente & Anne 
Flindt tabte til de topseedede Hash
man & Peard, og  det er der jo  ikke 
noget usædvanligt i. Hvor m eget par 
ret er værd i international sammen
hæng, er det svært at udtalte sig om 
efter denne kamp. Inger K jæ rgaard 
& Annette R ye vandt efter udmær
ket spil over Miss Frost & Mrs. Kirk- 
wood, men tabte derefter til de seede
de Mrs. Parr & Miss Pritchard.

*
Jørgen Ham m ergaard Hansen og

På vej til All-Englandsm esterskaberne. Øverst Finn Kobberø. Fra venstre Jørgen H am m ergaard Han 
sen, Karin Jørgensen, Ulla Rasmussen, Poul-Erik Nielsen, Knud A age Nielsen, Henning Borch og  Jørgen

Mortensen. (Fot. Berlingske Tidende).
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Er lan d ia

T a ’ en gammel 
sweater på 
og  lad bare 
skæ gget stå, 
nynned’ verdens
mester Kops, 
som igen gik 
helt til tops.

Phil og  Bramm ing  
i P olitik en .

Bente Flindt tabte i kvartfinalen til 
Tony Jordan & June Timperley, der 
nåede finalen. Bente klarede sig igen 
fortræ ffeligt og  overraskede, da hun 
jo  ikke tidligere har g jort m eget væ 
sen af sig i mixed, men Jørgens ryg 
plagede ham tydeligt, og  med tanker 
på herre doublen, var det nok klogt 
ikke at tage chancen.

*

Dame singlen havde jeg  nær glemt. 
Vore tre repræsentanter i kvartfina 
lerne tabte alle. Karin efter en spæn
dende og lige kamp mod Miss M. U. 
O’Sullivan, 5— 11, 11— 5, 11— 7. Ulla 
efter en —  fo r  en gang skyld —  dår 
lig  spillet kamp, hvor intet ville lyk 
kes. Miss Bairstow ’s m eget hurtige 
og  aggressive spil passede tydeligt 
slet ikke til U lla ’s stil. Bente starte 
de fint mod den stærke Ursula Smith, 
men måtte bøje sig efter føring  i fø r 
ste sæt 7— 3, med 11— 7, 11— 6.

Vi er nu nået frem  til sem ifinaler
ne, og  endnu „lever“ a f vore: To i 
herre single, to par i herre double, 
et par i dame double og  et par i 
mixed double.

F redag  22J3-63 
Sem ifinaler

Det var en skam, at Erland og 
Knud A age skulle mødes i den ene 
semifinale. Jeg tror, Knud A age hav 
de haft en særdeles god chance for 
at komme til finalen, hvis han havde 
undgået Erland. E fter at Erland i 
første sæt var kom m et bag ud, men 
havde indhentet Knud A age ved 10, 
spillede han så fin en single, som 
je g  aldrig har set ham spille før. 
Knud A age spillede ikke dårligt, men 
der var intet at stille op mod en 
Erland på toppen. Sejren blev på 
15— 10, 15— 6.

☆

Herre double opgøret mellem E r 
land & Poul-Erik og  F erry Sonne- 
ville & Tan Joe H ok blev yderst dra 
matisk, da liniedommeren i tredie 
sæt ved Erlands serv (anden serv) 
ved 9— 11 først dømte bolden god, 
men derefter, da Sonneville havde 
stillet sig op og  nedstirret ham i cir 
ka et halvt minut, pludselig slog ud 
med armene og  råbte out. Dommeren, 
der efter at have dømt 10— 11, dog 
uden at cifrene på domm erstolen 
havde nået at markere, ændrede sin 
afgørelse til 11— 9. Første serv til 
indoneserne. E fter nogen uro, hvor 
bl. a. Erland råbte på mig, men hvor 
je g  måtte oplyse ham om, at je g  ik 
ke i en individuel turnering havde 
nogen mulighed fo r  at blande m ig i 
sagen, fortsatte spillet, men nerverne

havde i den grad ophidset vore spil
lere, at koncentrationen var borte. 
Resten af sættet gik  let til modstan
derne, som vandt 8— 15, 15— 12, 15 
— 9.

Om den pågældende bold var ude 
eller ej, er for  så vidt uden betyd 
ning, men Sonnevilles reaktion var 
utilstedelig, og det samme kan siges 
om  vore spilleres efterfølgende de
monstrative optræden, men nerverne 
var jo  på højkant, og  straks efter 
kampen beklagede de deres uover
vejede handlemåde, og  efter at E r 
land havde „shaked hånds“ med Son
neville, og  turneringskomiteen havde 
beklaget, at liniedommeren „sov“ , 
ford i han havde haft for  mange kam 
pe, var den episode overstået.

Finn & Jørgen vandt i to sæt, 15—  
11, 15— 12, over Jordan & Waddell, 
der ydede fortræ ffelig  modstand. Jør 
gens ryg holdt, og  vort par spillede 
til tider m eget stærkt, men ind imel
lem usikkert.

☆
I  en strålende kamp vandt Ulla 

& Karin over Miss G. W. Barrand & 
Miss Ursula Smith 15— 8, 15— 11. 
Taktikken med ustandselig at presse 
Ursula Smith ved baglinien bar 
frugt. I  andet sæt var vore bag efter 
med 11— 7, men efter en helt fan 
tastisk bold, hvor Ursula blev drevet 
frem  og  tilbage ved baglinien 15— 20 
gange, var hun knækket, og  resten 
g ik  som en leg.

☆
Finn & Ulla måtte op på tre sæt 

mod M cCoig & O’Sullivan. Første 
sæt tabte de 15— 12, men vandt sik 
kert de to næste 15— 5, 15— 12. Finns 
høje doubleklasse og  Ullas særdeles

Empire Pool & Sports Arena.
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Channarong Ratanasaengsuang flankeret a f tvillingerne Anne Flindt (til venstre) og  Bente Flindt.
(Fot. B. T .).

effektive støtte, navnlig hendes evne 
til at slå sig fri, så Finn kunne a f 
gøre boldene, kunne modstanderne ik 
ke stille noget op imod.

☆
Det bør noteres, at der var godt

7.000 tilskuere.

Lørdag 2313-63 
Finaler

Erland Kops blev, som  alle ved, 
mester, og  aldrig er vel set en mere 
væ rdig All-England vinder. Var spil
let førsteklasses mod Knud Aage, 
var det i superklasse mod Channa
rong, der blev pisket rundt på ba 
nen. U svigelig sikker i sine drops, 
om hyggelig med hver bold, og  med 
en nærmest uhyggelig præcision hav 
de Erland kampen i sin „hule hånd“ 
fra  starten til slutningen. Jeg havde 
helt medlidenhed med Channarong, 
da Erland i andet sæt, efter at have 
udmattet sin modstander, der ellers 
ikke savner kondition, begyndte at 
smashe. Bolden var død hver gang. 
En meget flot bedrift at vinde en 
finale med 15— 7, 15— 7.

☆

Herre doublen gik også til Dan 
mark ved Finn Kobberø & Jørgen 
Hammergaard Hansen mod Ferry 
Sonneville & Tan Joe Hok. Finn & 
Jørgen spillede i perioder op til deres 
allerbedste i den bedste „killer-stil“ , 
men som i semifinalen var der svage 
perioder ind imellem. E fter at have 
tabt første sæt 15— 10, lod Jørgen 
hånt om følgerne og  gik  ind i spillet

Nu kan jeg  drive sport, cykle og 
gå i vandet på alle dage —  

takket være o.b.

betyder 

effekt iv, 

indvendig

beskyt telse 

f ra  fø rste dag

O plev m illioner a f kvinders be 
frielse: at fø le  sig fri og  aktiv 
trods de sløje dage! G å  over til 
o.b. —  den  m oderne, helt umær
kelige, i n d v e n d i g e  beskyttelse. D e 
glem m er ethvert ubehag ved de 
sløje dage! Intet hæm m er Deres 
bevægelser, intet forråder D em .

T o størrelser:
o.b. normal og o.b. plus.

V ejledn in g  m ed hver pakke!

S å  l i d t  s k a l  d e r  t i l  . . .  .

o.b. fylder intet i tasken!
Sterilt indpakket i cellofan!

Skift til bedre hygiejne og  større 
velvære end nogensinde før  —  
skift til o.b. N U !

A/S MEDICINALCO
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Lørdag den 23. marts var så absolut Danmarks dag i London, hvor hr. og  fru 
Ingmann vandt den europæiske m usik-grand-prix, og  hvor vore badminton
spillere hjem førte tre verdensmesterskaber.

Den  nedenstående tek s t  på 
O tto F ran ckers  indsm igrende

m elodi er  ik k e  den, 
der b lev  sunget i BBC, m en  da 
tek s ten  jo  næppe har ha ft 
s tø r re  indflydelse på resu lta te t, 
kunne man Uge så god t have  
ers ta tte t  den m ed det fø lg en d e :

☆
E t solstrejf i en ketsjer, 
et lille vindkys a f en bold, 
og  dommeren forkynder, 
at spillet begynder, 
og  stolt vi os holdt.
E t sølvpift fra  en tilskuer, 
en svag tagfatlyd fra  et net, 
en susen ved øren ’ •—•
Returner den fo r  Søren!
V i er li’e ved at vinde et sæt!

Dugvåd banen ligger, 
linievogt’ren går til ro.
Om den bold out eller ikk ’ er 
det er spillets risiko . . .

O g os to, hvad med os to ?  
ja, hvordan går det 
mon dig og  m ig?
Jeg smasher og  smasher 
og  dasker og  plasker, 
men overrasker det d ig?
H vorfor løb den bold sin vej ?

Kom  igen —  kom  igen —  
kom  igen, du min seedede ven —  
Kom  igen —  kom  igen!
Hvis du ønsker det, klarer vi den. 
Kom  —  længer’ frem m e, alt

kan der ske.
VM  er hjemme! Ingen derhjemme 
skal ad os le!

Du min seedede ven!
M ogens Dam  og  O tto  F . 
i B erlin gske A ftenavis.

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 K

HS DS HD DD MD Ialt
Preben Dabelsteen ................... 2 2
Børge Frederiksen ................... 1 1
Jørg. Ham m ergaard Hansen ... 5 5
Poul Holm ................................. 1 4 5
Finn Kobberø ........................... 6 6 12
Erland Kops ............................. 5 1 6
Tage Madsen ........................... 1 1 2
Poul-Erik Nielsen .................... 2 1 3
Jørn Skaarup ........................... 1 1 1 3
Tonny Ahm  .............................. 2 6 4 12
Ruth Dalsgård ......................... 1 1
Anni Ham m ergaard Hansen ... 1 1
Inge Birgit Anker Hansen ... 1 1
Tonny Holst-Christensen ....... 1 1
Aase Schiøtt Jacobsen .......... 2 1 3
Ulla Rasmussen ....................... 2 2
Kirsten Thorndahl ................... 1 5 5 11
Marie U ssing ........................... 2 2

Ialt ............................................. 7 7 20 15 24 73
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Finn Kobberø og  Ulla Rasmussen, der vandt mixed double. 

(F ot. P ol.).

uden hensyn til sin endnu ikke helt 

raske ryg, og  med Finns vanlige e f 

fektivitet skulle dette bære frugt.

Sejren blev på 10— 15, 15— 4, 15— 7. 

Det irriterede iøvrigt at se Tan Joe 
H ok forgæves påkalde højere m ag 
ters bistand, eller hvad meningen nu 
var med „krukkeriet“ , når en bold 

blev skiftet.
☆

Dame doublen gik  desværre vor 
næse forbi. Ulla & Karin mødte sø 
strene Judy Hashman & Sue Peard, 
som  vandt 15— 5, 15— 9, og  således 
fik  revanche for nederlaget i H am 
burg. Vore spilleres taktik var som 
i semifinalen og  som mod Judy og 
Sue i Hamburg at „k øre“ Judy i bag 
grunden. En overgang i andet sæt så 
det ud til at skulle lykkes, men Judy 
klarede krisen og  kom stærkt igen 
godt støttet a f søsterens effektive 
indgriben ved nettet. Trods den til 
syneladende sikre sejr tror jeg, at 
vore var nærmere sejren, end cifrene 
kunne tyde på.

☆

Finalesejren i m ixed double, Finn 
& Ulla over Jordan & Timperley, 
blev på to sæt, 15— 8, 15— 12. Finn & 
U lla spillede bedre end i semifinalen, 
selv om  Ulla nogle gange praktise 
rede dame double spil, hvad jeg  dog 
gerne tilgiver hende, da hun kun kan 
klare sig fri a f et pres og  navnlig 
slå sig fri på høje bolde, og  hvad skal 
dog den stakkels pige gøre, når Finn 
er frem m e og  tryller ved nettet. Finn 
var stærk og  fræ k i sit spil som sæd
vanligt, og Ulla var en fortræ ffelig  
makker.

*
Endelig mødte Erland & Poul-Erik 

i kampen om trediepladsen i herre 
double Jordan & Waddell, som vandt 
i to  sæt. Vore spillere kunne ikke op 
arbejde nogen større interesse for 
dette opgør, og  efter det passerede 
er det vel ret naturligt. Englænderne 
spillede godt og  vore fulgte udmær
ket med, men uden „gnist“ vinder 
man ikke over Englands stærkeste 
herre double.

H vis vi skal holde os i toppen . . .
Resultatet a f All-Englandsm ester- 

skaberne 1963 må siges at være helt 
tilfredsstillende, men der er grund 
til at notere sig, at vi, bortset fra  
Erlands sejr, havde større vanskelig 
heder end tidligere med at vinde.

Uden system atisk træning, parret 
med konditionstræning under en eller 
anden passende form , tror jeg  det i

1964 bliver endnu sværere. Konkur
rencen vokser og  for at vinde kræves 
toptrænede spillere, det samme som 
forlanges for at have chancen for at 

triumfere i Thomas Cup.
Lad os håbe, at de bestræbelser, 

der sættes ind for at få  et slagkraf 
tigt hold til Thomas Cup, må bære 
frugt. Materialet er helt a fg jort til 
stede, men væsentlig bedre fysisk  
træningstilstand er en nødvendighed, 
specielt for  at kunne vinde under 
uvante forhold.

Jeg tror fuldt og  fast på, at vore 
spillere kan vinde Thom as Cup. A ll- 
England 1963 var det første led i fo r 

beredelserne.
Sluttelig en tak til alle spillerne 

for en dejlig tur.
Ku rt Møller.

*

Det var Erland K ops’ femte og

fjerde-gang-i-træ k-All-Englands-sing- 

le-mesterskab.

Finn Kobberø hjem bragte sit tolvte 
All-Englandsm esterskab og  tangerede 

Tonny A hm 's rekord.

Jørgen Hammergaard Hansen hav 
de sit fjerde og  Ulla Rasmussen sit 
andet All-Englandsmesterskab med 

hjem i kufferten.

A f de 85 All-Englandsm estre, der 
har været siden anden verdenskrig, 
tegner Danmark sig for  41 '/2.

Judy (Devlin) Hashman vandt for 
syvende gang All-Englandsmester- 
skabet i single og  passerede dermed 
sin far, der „kun“  har vundet single 
mesterskabet seks gange.
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C A N A D A  - D A N M A R K  - T H A I L A N D

Dansk Badm inton Forbunds inter
nationale invitationsturnering er in 
tet mindre end en generalprøve på 
de uofficielle verdensmesterskaber i 
W em bley, skrev et a f de københavn 
ske morgenblade. O g der var ikke 
så ganske lidt om  snakken. Der var 
dog en stor og  iøjnefaldende forskel. 
Medens Empire Pool & Sports Arena 
i W em bley under All-Englandsm e- 
sterskaberne som  regel er fyld t med 
tilskuere fra  gulv og  om trent så 
langt op ad siderne, som øjet ræ k 
ker, var tilfældet —  navnlig ikke ved 
finalerne i Idrætshuset torsdag den
14. marts —  ikke det samme. Der 
var desværre nogle store, ubesatte 
pletter, og  det var en skam både for 
arrangørerne, der havde investeret 
mange penge i stævnet, og  fo r  spil
lerne, der ydede deres bedste.

N år man tænker på den malstrøm 
a f tilskuere, der sidste år gled gen 
nem tælleapparaterne i Idrætshuset 
ved D B F ’s „Østenstævne“ , forstår 
man ikke rigtigt, at tilskuerne denne 
gang svigtede så totalt. Program m et 
i år bød på lige så interessante nav 
ne, som  stævnet i fjor.

Thailands to bedste, hvoraf den 
ene, Channarong Ratanasaengsuang, 
jo  efterhånden er ved at blive en 
gam m el kending her i landet, og 
Sangob Rannanusorn, der i år har 
vundet det thailandske mesterskab.

Fra Canada kom  W ayne McDonnel, 
der fo r  tiden er nr. 1 på den canadi
ske rangliste og  indehaver single 
mesterskabet derovre. Endvidere 
Jim  Carnwath, to gange med på det

canadiske Thomas Cup hold og f i 
nalist mod McDonnel.

Men herrens veje er jo  uransage
lige og  tilskuernes ikke mindre, i 
alle tilfælde kneb det som  nævnt for 
tilskuerne at finde vejen både til 
Frederiksberghallen og  til Idrætshu
set. Lad så være, at kampene blev 
sendt over TV  og  sikkert har været 
overværet a f alle badminton-seere 
landet over; en fyldt sal giver nu et 
festligt præg over et stævne.

Indledende kam pe

W ayne McDonnell og  Hans Hen
rik Svendsen åbnede stævnet på den 
ene bane, medens Jim Carnwath og 
Jørgen Mortensen spillede op på den 
anden.

Canadieren var en rigtig  „m øver“ , 
der gik efter alle bolde, hvorhen 
Hans Henrik Svendsen end sendte 
dem, men han var lidt fo r  stor en 
mundfuld fo r  Hans Henrik, der måt
te strække våben med tallene 4— 15, 
8— 15.

Den anden canadier, Jim Carnwath, 
var en helt anden type, nærmest lidt 
nonchalent i sin spillefacon. Han 
startede stort imod Jørgen Morten
sen og  førte i en håndevending så 
stort som 12— 4, men Jørgen Morten
sen var ganske uimponeret, støt og 
roligt arbejdede han sig ind på ca 
nadierens forspring, nåede ham og 
sikrede sig sættet med 15— 12. Men 
canadieren var åbenbart ikke slået 
endnu, i andet sæt fulgtes spillerne 
pænt ad til å  11, så satte Jørgen Mor
tensen ind med en god fin ish og  sik 
rede sig sættet 15— 11.

Tom Christensen gjorde sig selv 
følgelig ingen forhåbninger om  at 
skulle kunne likvidere Erland Kops, 
men han strittede godt im od og  lod 
ikke Erland få  sejren uden sværd
slag, 15— 9, 15— 12 til Erland Kops, 
som derpå gjorde det a f med Jørgen 
Mortensen 15— 3, 15— 8.

Knud A age Nielsen fik  hævn for 
sine nederlag til danmarksmesteren 
Henning Borch. I  en velspillet kamp 
og  med tallene 15— 9, 15— 12 sikrede 
han sig mødet med W ayne McDon 
nell, der som ventet ikke voldte ham 
større kvaler. Det blev 15— 8, 15— 7.

★

Carsten Morild & Jørgen Brix Ste- 
by slog overbevisende de to canadiere

Channarong Ratanasaengsuang og  Knud A age Nielsen. 
(Fot. Ekstrabladet).
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så stort som 15— 3, 15— 2, og  Per 

W alsøe & Bo K jæ rgaard Nielsen fik  

3 og  5 mod Channarong Ratanasa- 

engsuang & Sangob Rattanusorn.

Finn Kobberø & Jørgen Ham mer- 

gaard Hansen tog  i første sæt lidt 

løst på tingene im od Carsten Morild 

& Jørgen Brix Steby, men så var det 

også slut, det blev 12— 15, 15— 4, 

15— 1.

H åbet om et rent dansk opgør i 

herre double finalen bristede, da E r 

land Kops og Poul-Erik Nielsen tabte 

til de to thailændere med 18— 16, 15 

■—5. Thailændernes sammenspil var 

helt perfekt, medens det danske gik  

i stykker i andet sæt.

A fslu ttend e kam pe

Her mødtes i den ene semifinale 

Channarong og  Knud Aage, og  det 

blev en opslidende kamp, der gik 

over tre sæt, hvor vægtskålen fo r  

den sags skyld lige så godt kunne 

gå  til den ene som til den anden side. 

Nu vippede den altså til thailænde

rens side. 8— 15, 15— 5, 18— 15. Mere 

lige kan det vel næppe blive.

Uden at spille sig ud affærdigede 

Erland Kops sin gam le våbendrager

fra bangkokdagene, den lille Sangob 

Rattanusorn. En god kamp, hvor 

man ikke et øjeblik var i tvivl om 

udfaldet. 15— 7, 15— 6.

Ind imellem de „program m æ ssige“ 
kampe fik  man lejlighed til at se den 

lille, sym patiske Svend Andersen, 

ABC, i en opvisningsm atch mod ca 

nadieren W ayne McDonnell. Hele sa 

len trykkede tom m elfingre for Svend 

Andersen, men det hjalp alligevel ik 

ke. Canadieren vandt med 17— 14, 

12— 15, 17— 15.

Doublefinalen mellem de to thai

lændere og  Finn Kobberø & Jørgen 

Hammergaard Hansen blev ikke den 

store „gyser“ , dertil var danskerne 

for godt sammenspillede. 15— 11, 15 

— 10 til Finn og  Jørgen.

Aftenens storkam p var finalen i 

herre single mellem Channarong Ra- 

tanasaengsuang og  Erland Kops, 

hvor man beundrede thailænderens 

kattesmidige spil og  Erlands eminen

te overblik i alle kampens faser. Ik 

ke en eneste gang lod Erland sig  rive 

med til at afgøre bolden, før  alt var, 

som han ønskede, og  først da satte 

han sin kanonsmash ind, og den gav 

bonus så godt som hver gang. 15—  

10, 15— 4 taler sit tydelige sprog.

SMÅ FJER

Det norske badminton forbund 
har på sit årsmøde den 9. april bl. a. 
valgt ny formand, Torbjørn Lolland. 
Som næstformand sidder i ledelsen 
Per Corneliussen, som kasserer Ivar 
Kokkinn, som sekretær Tordis Hane
borg og  som bestyrelsesmedlemmer 
Kåre Samuelsen, A sbjørn A lvæ r og 
E jvind Larsen.

☆

Syv a f N orges bedste spillere har 
været en tur i Tyskland, hvor de 
hentede sig et forsvarligt nederlag 
på 8— 3.

☆

Deutscher Badminton-Verband ar 
rangerer den 13.— 14. juli en ung 
domsturnering, hvortil man har ind 
budt spillere fra  Holland, Belgien, 
Frankrig, Schweiz, Østrig. Imidlertid 
meldte sidstnævnte fra, og  i stedet 
har man nu indbudt 4 drenge og  2 
piger plus 2 ledere fra  Danmark. 
D B F har netop m odtaget indbydel
sen og  videregivet den til kredsene; 
hvem af disse, der er interesseret, 
kan vi endnu ikke fortæ lle noget om. 
Tidspunktet er jo  lige midt i den dan 
ske højsommer, hvor de fleste har 
lagt ketcheren på hylden.

Hans Henrik Svendsen (forrest) & Bo K jæ rgaard Nielsen i kamp mod Thailands to bedste.
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U N Q D O M S T U R N E R I N g  I K B K

K B K ’s store internationale ung
domsturnering i dagene før påske 
bliver stadig mere og  mere inter
national. O g det er klart, det er den 
vej, turneringen må gå  fo r  allerede 
nu at give vore unge talenter chan 
cen for at møde de spillere, de som 
seniores kan risikere at møde i lands
kampe og  i All-Englandsmesterska- 

berne.

Det er også et kolossalt forarbej 
de, der er g jort for  netop at samle 
et internationalt felt. Juniorlederen 
Johan Svensson har været i forbin 
delse med næsten alle europæiske 
badmintonnationer, og  det blev til 
deltagere fra  Tyskland og  Sverige. 
Man må håbe, det til næste år er 
muligt også at se engelske og  hol 
landske talenter på KBKs bane.

Over 200 spillere medvirkede i den 
vel tilrettelagte turnering, og  der 
blev vist spil a f en m eget høj klasse.

Fra de indledende kampe om ons
dagen kan af overraskelser nævnes, 
at Carsten Møller, OBK, slog dan

marksmesteren Ole Nielsen, KMB, 
med 5— 11, 12— 10, 11— 2, og  at de 
tyske piger, Gudrun Ziebold og  Ma- 
rieluise W ackerow  spillede m eget 
stærkt og  nåede helt frem  til sem ifi 
nalerne gennem overraskende sejre.

Torsdagen startedes med kvart 
finaler i juniorrækken og derefter 
med semifinaler i alle rækker. Fra 
semifinalekampene mindes man en 
vanvittig hård kamp mellem Marian 
ne Svensson, KBK, og  Marieluise, 
Tyskland. Den danske pige vandt 
med 11— 6, 12— 10, men det tog  så 
hårdt på hendes kræfter, at hun i 
finalen trods godt spil påny blev 
slået a f Pernille Mølgaard Hansen, 

GBK, med 11— 4, 9— 11, 1— 11.
I drengenes juniorrække vandt 

Flem m ing Juul Nielsen, GBK, med 
11— 2, 11— 2 over Jørgen Jensen, Hil

lerød.

Juniordoublen for piger vandtes af 
Marianne Svensson & Judy Funch, 
KBK, med 15— 12, 15— 5 over Helle 
Strømann, SIF, og  Pernille Mølgaard 
Hansen, GBK.

Drengenes juniordouble vandtes af 
Sven Reinhold & A sger Bonnichsen, 
Lillerød, over Knud Jørgen Nielsen 
& Ole Nielsen, KMB, med 15— 5, 

15— 11.
Puslinge single fo r  piger vandtes 

a f Lone Sørensen, GBK, med 11— 1, 
11— 2 over Bente Jeppesen, ØBK, 
mens drengenes single vandtes af 
Sv. Erik Bjerregaard, Horsens, over 
B jørn Aagaard, CBK, med 12— 11, 

11— 4.
Juniorernes mixed double gik til 

Pernille Mølgaard Hansen, GBK, & 
A sger Bonnichsen, Lillerød, der med 
cifrene 15— 6, 15— 12 vandt over Ma
rianne Svensson, KBK, &  Sven Rein
hold, Lillerød.

★

E fter finalerne takkede KBKs ju 
niorleder, Johan Svensson, samtlige 
spillere, der havde deltaget, og ud
delte de mange pokaler til vinderne. 
Finn Kobberø og  Erland Kops havde 
hver skænket to pokaler til turne-

Fire a f stævnets søde piger. F ra  venstre Marianne Svensson, Gudrun Ziebold og  Marieluise W ackerow , 
Tyskland, samt Pernille M ølgaard Hansen. (Fot. Politiken).
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ringen, og  de uddeltes til vinderne 

i de to rækker. Pokalerne for god op 

førsel gik til Preben Boesen, Holte, 
Allan Riisberg, HBC, Karen Søren 
sen, GBK, og  desuden uddeltes en 
flidspræmie til B irgitte Madsen, 
KBK.

Jan o g  N iels.

R E S U L T A T E R  

J U N I O R  

H e r r e  s in g le

Kvartfinaler: Carsten Møller, OBK,—
Jørgen Jensen, HB, 11—9, 10—12, 2—11. 
Niels Lundgreen, K B K ,—Tage Nielsen, 
Skagen, 8—11, 5— 11. Knud Jørgen Niel
sen, KMB,—Carsten Sylvest, CBK, 6—11, 
11—7, 8—11. Flem m ing Juul Nielsen,
GBK,—Sven Reinhold, LB, 12—9, 6—11, 
11—9.

Semifinaler: Jensen—Nielsen, 11—8, 12 
—9. Sylvest—Juul Nielsen, 11—6, 2—11, 
8—11.

Finale: Jensen—Juul Nielsen, 2—11,
2—11.

D a m e  s in g le

Kvartfinaler: Pernille Mølgaard Han 
sen, GBK,—Inge Carstensen, NBK, 11—1, 
11—2. Birgitte Madsen, K BK ,— Gudrun 
Ziebold, Tyskland, 5—11, 5—11. Marieluise 
W ackerow, Tyskland,—Sussie Brøndum, 
KBK, 11—0, 11—6. Gerda Stockholm, OBK, 
—Marianne Svensson, KBK, 2—11, 5—11.

Semifinaler: Mølgaard Hansen—Zie 
bold, 11—1, 11—2. W ackerow—Svensson, 
6—11, 10—12.

Finale: Mølgaard Hansen—Svensson,
4—11, 11—9, 11—1.

H e r r e  d o u b le

Kvartfinaler: Knud Jørgen Nielsen &

Ole Nielsen, KMB,—Anders Troels Jen
sen, TRITON, & Søren Sickmann, Vejle, 
15—7, 15—6. Preben Myhre & Søren W il- 
landsen, HB,—Tage Nielsen & Poul Niel
sen, Skagen, 15— 11, 16—17, 15— 12. Man
fred Merz & Roland Maywald, Tyskland, 
—Carsten Sylvest & Michael Sonne, CBK, 
17—14, 15—12. Bo W engberg & B. San- 
dell, Malmø,—Sven Reinhold & Asger 
Bonnichsen, LB, 7—15, 6—15.

Semifinaler: Nielsen & Nielsen—Myhre 
& Willandsen, 15—3, 15—4. Merz & May
wald—Reinhold & Bonnichsen, 1—15, 7 
—15.

Finale: Nielsen & Nielsen—Reinhold & 
Bonnichsen, 5—15, 11—15.

Dame double
Kvartfinaler: Helle Strømann, SIF, & 

Pernille M ølgaard Hansen, GBK,—Karen 
Sonne & Bente Nielsen, KBT, 15—6, 15—8. 
Gerda Stockholm & Jette K. Sørensen, 
OBK,—Marieluise W ackerow & Gudrun 
Ziebold, Tyskland, 16—17, 7—15. Sussie 
Brøndum, KBK, & Inge Carstensen, NBK, 
—Aase Graner, GBK, & Irene Faurschou, 
SIF, 15—1, 15—13. Lotte Berendt, T R I 
TON, & Kirsten Andersen, ABC, Ålborg, 
—Marianne Svensson & Judy Funch, 
KBK, 1—15, 4—15.

Sem ifinaler: Strømann & Mølgaard
Hansen—W ackerow & Ziebold, 15—11, 18 
—15. Brøndum & Carstensen—Svensson & 
Funch, 7—15, 10—15.

F inale: Strømann & Mølgaard Hansen 
—Svensson & Funch, 12—15, 5—15.

M ixed double
Kvartfinaler: Sven Reinhold, LB, &

Marianne Svensson, KBK ,—Torsten Berg 
& Inge-Lise Petersen, HB, 15—8, 15—2. 
Knud Jørgen Nielsen, KMB, & Judy 
Funch, KBK,—Flemming Juul Nielsen, 
GBK, & Helle Strømann, SIF, 6—15, 10— 
15. Roland Maywald & Marieluise W acke
row, Tyskland,—Asger Bonnichsen, LB, & 
Pernille Mølgaard Hansen, GBK, 7—15,
12—15. Ole Nielsen & Lisbeth Svendsen, 
KMB, uden kamp.

Semifinaler: Reinhold & Svensson—
Juul Nielsen & Strømann, 15—5, 15—7. 
Bonnichsen & Mølgaard Hansen—Nielsen 
& Svendsen, 15—9, 15—5.

Finale: Reinhold & Svensson—Bonnich
sen & Mølgaard Hansen, 6—15, 12—15.

PUSLINGE
Herre single

Kvartfinaler: Niels Reill, K øge,—Svend 
Erik Bjerregaard, Horsens, 4—11, 0—11. 
Allan Riisberg, HBC,—Jens Sørensen, 
GBK, 12—10, 7—11, 12—11. Ulrik Madsen, 
GBK,—Preben Boesen, Holte, 11—3, 11—9. 
Niels Bruun, HB,—Bjørn Aagaard, CBK, 
3—11, 6—11.

Semifinaler: Bjerregaard—Riisberg, 12
—11, 11—3. Madsen—Aagaard, 4—11, 7—11.

Finale: Bjerregaard—Aagaard, 12—11,
11—4.

Dame single
Kvartfinaler: Lotte Berendt, TRITON, 

—Kirsten Damm, SMASH, 11—4, 11—4. 
Birthe Linneballe, GBK,—Bente Jeppe
sen, ØBK, 2—11, 5—11. Karen Sørensen, 
GBK,—Dorthe Kirkeskov, KBK, 11—4, 11 
—0. Lis Larsen, K BT,—Lone Sørensen, 
GBK, 1—11, 2—11.

Semifinaler: Berendt—Jeppesen, 8—11,
3—11. Sørensen—Sørensen, 4—11, 4—11.

Finale: Jeppesen—Sørensen, 1—11, 2—11.
Henning B orch og  hans banemand, japaneren Yoshio Komiya. 

(Fot. B. T .).
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V O R D I N Q BO RQ  Å BN E

I  lighed med tidligere år indbød 

V ordingborg Badminton Klub også i 
år til klubbens åbne turnering i A - 
og  C-rækken samt old boys rækken, 
der var med i år som en slags prøve, 
idet man ville se, om  der var tilslut 
ning til en sådan turnering her i 

gåsebyen.
Det var endnu engang m orsom t at 

være med til at tilrettelægge en så 
stor turnering, og  m orsom t er det 
også at se den forandring, der er 
sket med denne turnering i de ca. 
15 år, klubben har afholdt denne. Fra 
en lille efterm iddagsturnering til en 
turnering over to week-end’er med 
spillere fra  det meste a f landet, hvor 
vi tidligere kun havde spillere fra  
den nærmeste om egn. De første par 
år havde vi også flere spillere, der 
kom  pr. cykle, men i dag sker det 
fo r  de fleste pr. bil og  flere endda 
med campingvogn.

C-rækken blev en stor overraskelse 
for vor egen klub, idet vi havde spil
lere med i de fire  finaler, og  mon ik 
ke Egon Hansen, VBK, der vandt 
singlen med 82 deltagere og  var med 
i finalen i herre double, var den stør 
ste overraskelse.
A -ræ kk en . Herre single blev som 

ventet vundet a f den nybagte yng 
lingedanmarksm ester Svend Ander
sen, ABC, der i finalen vandt over 
Flem m ing Steen Sørensen, Lillerød. 
Det var en god  og  velspillet kamp, 
men Flem m ing kunne desværre ikke 
true Svend, så vi fik  ikke den helt 
store kamp, som  mange havde sat 
næsen op efter.

Dame singlen blev en revanche 
match fra  sjællandsmesterskaberne 
mellem Elvi Høyer-Larsen, N ykøbing 
Sj., og  Lene Olsen, Roskilde. Fra 
starten kunne • man se, Lene ville re 
vanchere sig fo r  sit nederlag til Elvi, 
og  da hun sam tidig var lidt heldig 
med et par bolde i starten, blev hun 
nerverne kvit, og  sejren var en kends
gerning.

Herre doublen gav som  i mange 
tilfælde en række hårde og  velspil
lede kampe, men Tom  Christensen, 
ØBK, & Svend Andersen, ABC, var 
så a fg jort i særklasse, og  finalesej
ren over sjællandsmestrene Torben
K. Rasmussen & Flem m ing Steen Sø 
rensen, Lillerød, var aldrig truet.

I dame doublen havde Jane Husted 
& Vibeke Brisson Hansen, Hillerød, 
lidt m ere besvær med Elvi Høyer 
Larsen, N ykøbing Sj., & Grethe N iel
sen, Hammer, end ved sjællandsme
sterskabsfinalen, men hillerødparret 
vandt dog en sikker sejr.

Mixed doublen blev vundet a f Tom 
Christensen, ØBK, & Jane Husted, 
Hillerød, over Torben K. Rasmussen, 
Lillerød, & Vibeke Brisson Hansen, 
Hillerød, i finalen.

Old boys rækken, der desværre ik 
ke havde ret stor deltagelse, blev do 
mineret a f KBT.

V ordingborg b y ’s vandrepokal blev 
vundet a f VB K  med 11 points, HBK 
7%  points og  SBK 7 points.

E. R.

RESULTATER
A-R Æ K K EN
Herre single

Semifinaler: Svend Andersen, ABC,—
Arne Thorsen, KBT, 15—7, 15—0. Flem 
ming Steen Sørensen, LB,—Erik Peter 
sen, CBK, 15—8, 15—10.

Finale: Andersen—Sørensen, 15—7, 15—5.

Dame single
Semifinaler: Elvi H øyer Larsen, NSBK, 

—K etty Hansen, VBK, 11—10, 11—4. Gre
the Nielsen, H BK ,—Lene Olsen, RBC-59, 
3—11, 0—11.

Finale: H øyer Larsen—Olsen, 6—11, 11 
—7, 5—11.

Herre double
Semifinaler: Tom  Christensen, ØBK, & 

Svend Andersen, ABC,—Niels Elling & 
Ole Krogdahl, BBK, 15—11, 15—10. Bjarne 
Jørgensen & Keld Andersen, VBC,—Tor 
ben Kjærulff-Rasm ussen & Flemming 
Steen Sørensen, LB, 10—15, 5—15.

Finale: Christensen & Andersen—K jæ r 
ulff-Rasmussen & Sørensen 15—8, 15—9.

Dame double
Semifinaler: Elvi H øyer Larsen, NSBK, 

& Grethe Nielsen, H BK ,—Birgit B lyt- 
mann & Annette von Barnekow, CBK, 
15—11, 15—8. Jytte Eriksen & Helle Fre 
deriksen, RBC-59,—Jane Husted & Vibe 
ke Brisson Hansen, HB, 15—11, 10—15, 
2—15.

F inale: H øyer Larsen & Nielsen—H u 

sted & Brisson Hansen, 7—15, 15— 12,
11—15.

M ixed double
Semifinaler: Tom  Christensen, ØBK, & 

Jane Husted, HB,—Arne Saietz, CBK, & 
Kirsten Carlsen, LBK, 15—7, 15—11. Niels 
Jensen, LBK , & Annette von Barnekow, 
CBK,—Torben Kjærulff-Rasmussen, LB, 
& Vibeke Brisson Hansen, HB, 13—15, 
11—15.

F inale: Christensen & Husted—K jæ r 
ulff-Rasm ussen & Brisson Hansen, 15— 
11, 18—15.

C-RÆ KKEN 
Herre single

Semifinaler: Egon Hansen, V B K ,—Pre
ben Sørensen, SIF, 15—12, 15—9. Ove An
dersen, SBK,—Leif Møller, SB, 15—3, 4— 
15, 12—15.

Finale: Hansen—Møller, 15—3, 6—15,
17—15.

Dame single
Sem ifinaler: Inge-Lise Jensen, K B.—

Vibeke Bang, SBK, 4—11, 9—11. Lene 
Staalgaard, K B,—Elly Balschmidt, BK36, 
11—6, 11—3.

Finale: Bang—Staalgaard, 11— 4, 12—10.

Herre double
Sem ifinaler: Flemming Bergqvist &

Bent Skotte, H I,—Ove Andersen & Kaj 
Pedersen, SBK, 11—15, 8—15. Finn Van- 
mann & Frank Jensen, LBK,—W illy  Jen
sen & Egon Hansen, VBK, 18—16, 8—15,
13—15.

Finale: Andersen & Pedersen— Jensen 
& Hansen, 15—11, 13—18, 15— 12.

Dame double
Semifinaler: Inger Andersen & Anni

Petersen, SB,—Birgit Nordstrøm & M. 
Ludvigsen, VBK, 17—18, 15—4, 6—15. Inge- 
Lise Jensen & Lene Staalgaard, K B,— 
Else Gade & Nina Larsen, SMASH, 9— 
15, 15—11, 15—8.

Finale: Nordstrøm & Ludvigsen— Jensen 
& Staalgaard, 17—14, 10—15, 15—11.

Mixed double
Sem ifinaler: Bent Heiden & Hanne

Boldt, H R B K ,—Ole Sommer & Anni Pe 
tersen, SB, 15—4, 13—18, 15—6. W illy  Jen
sen & Inger Lykke, VBK,—Knud Hansen 
& Anne Thomsen, NIF, 15—4, 15—9.

Finale: Heiden & Boldt—Jensen & Lyk 
ke, 15—8, 10—15, 15—8.
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O F F I C I E L L E  M E D D E L E L S E R
B ladet ( Badm inton)  anvendes tillig e som  o ffic ie lt  organ  fo r  forbundet, så ledes  

a t enhver  m eddelelse, d er a f  forbundet udsendes gennem  bladet, ska l b etrag tes  

som  komm ende alle vedkomm ende til kundskab. (D B F ’s love, § 7 ) .

Instruktørkursus.

Som i 1961 vil D B F også i år a f 
holde instruktørkursus på Den jyske 
Idrætsskole, Vejle, fo r  eventuelt in
teresserede.

Kursuset afholdes i dagene fra 
søndag den 4. til søndag den 11. 
august 1963, idet de to  søndage an 
vendes til henholdsvis hen- og  hjem 
rejsen.

Kursuset vil på grundlag af de 
modtagne anmeldelser blive opdelt i 
tre klasser, nem lig: En klasse for 
klubinstruktører (1. klasse), en klas 
se for kredsinstruktører (2. klasse) 
og  en klasse for forbundsinstruktører 
(3. klasse).

Optagelse på kursuset er betinget 
af, at de anmeldte til 1. klasse har 
bestået et kursus under vedkom m en 
de kreds, til 2. klasse har deltaget i 
og  bestået D B F ’s 1. klasse og  til 3. 
klasse har deltaget i og  bestået 
D B F’s 2. klasse.

D B F ’s spilleudvalg, under hvis le 
delse kursuset afholdes, har bem yn 
digelse til i ganske særlige tilfælde 
at dispensere fra  de nævnte optagel
sesbetingelser, hvis der fra  vedkom 
mende kreds indsendes særlig m otive 
ring herfor.

Det forudsættes, at kredsen kun 
anmelder deltagere, om  hvem man 
med nogenlunde sikkerhed ved, at 
de er i besiddelse a f de rette person 
lige egenskaber og  gerne vil gøre et 
arbejde i kredsene og  klubberne e f 
ter at have m odtaget uddannelsen.

Kursuset vil kom m e til at omfatte 
maksimalt 32 deltagere, og  efter 
modtagelsen af ansøgningerne forde 
ler DBF pladserne i forhold til kred 
senes medlemstal. Såfrem t en kreds 
ikke optager sin deltagerkvota, vil 
tiloversblevne pladser blive besat med 
ansøgere fra  andre kredse.

Ansøgninger med angivelse a f an 
søgernes fulde navn, fødselsdato, n øj 
agtige postadresse, eventuelle tele
fonnumre samt navn på den klub, 
hvoraf ansøgeren er medlem, indsen
des gennem klub og  kreds (evt. di 
strikt) til D B F’s sekretariat. Kredse 
ne bedes medsende en fortegnelse 
med ansøgernes navne i den række 
følge, hvorefter man ønsker ansøger 

ne optaget på kursuset. Ansøgninger 
skal være DBF i hænde senest den 
1. juni 1963.

Meddelelse om  optagelse på skolen 
vil blive sendt til hver enkelt ansø 
ger snarest efter anmeldelsesfristens 
udløb, ligesom  de ansøgere, hvortil 
der eventuelt ikke er plads på kur
suset, vil få  underretning herom.

D B F betaler rejse og ophold på 
skolen for alle elever, og  iøvrigt vil 
der, så snart kursuset er tilrettelagt, 
tilgå såvel deltagerne som kredsene 
meddelelse med rejse- og opholds 
instruktioner m. v.

VI K IP PE B  MED FLAGET

H. A . E. Scheele.

Der har været mange mærkedage 
i løbet a f sæsonen, men en af de 
største —  internationalt set —  bliver 
onsdag den 29. juni, hvor sekretæren 
over alle sekretærer, H. A. E. Schee- 
le, kan fe jre  sit 25 års jubilæum for 
sin tilknytning til The International 
Badminton Federation, London.

M eget vand er løbet i stranden, og 
m ange „no shots“ er blevet slået, si
den Scheele for  fem ogtyve år siden 
blev knyttet til IB F, men også man 
ge store opgaver er blevet løst i det
te kvarte sekel, og  fo r  dem alle gæ l
der det, at Scheele „har haft en fin 
ger med i spillet“ .

Med en let om skrivning af Mogens 
Lorentzen kunne vi passende for 
Scheele synge:

„H an har venner alle steder, 
der vil modta’ ham med hæder“ , 

for  få  indenfor international badm in 
ton er vel mere skattet end H. A. E. 
Scheele, 4, Madeira Avenue, Bromley, 
Kent. Han vil opleve det onsdag den 
29. juni.

TJngdoms-elitekursus.
D en  jy s k e  Id ræ tssko le .

Som i 1961 vil DBF i år afholde et 
ungdoms-elitekursus med deltagere 
fra  Jylland, F yn  og  København.

Tiden fo r  kursuset er fastsat til 
dagene fra  søndag den 4. til torsdag 
den 8. august 1963, idet første og  sid 
ste dato anvendes som hen- og  hjem - 
rejsedatoer.

Der vil blive pladser for ialt 40 
deltagere, hvoraf 6 pladser i henhold 
til aftale med de pågældende landes 
forbund i første om gang reserveres 
deltagere fra  Finland, N orge og, Sve 
rige.

De øvrige 34 pladser fordeles med 
20 til Jylland, 7 til Fyn og  7 til K ø 
benhavn.

Såfrem t de reserverede 6 pladser 
ikke bliver besat, vil de blive fordelt 
til de 3 danske kredse, indtil disses 
deltagerantal bliver henholdsvis 24, 
8 og  8.

De 3 pågældende kredse anmodes

f

l̂ EBtØGg
j r t s n i ^

den

"Tennis og Badm intonsko

forlang den hos Deres sporLshandler!
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herefter om  inden den 1. juni 1963 

til D B F ’s sekretariat at indsende li 
ste over de unge spillere, man kunne 

tænke sig at anmelde.
Deltagerne skal være i alderen 16

__18 år, o g  det bør tilstræbes, at
pladserne besættes med halvdelen af 
hvert køn, måske med en smule over 

væ gt i drengenes favør.
Som kursusets betegnelse angiver, 

drejer det sig om et elitekursus, og  
kredsene bedes derfor drage om sorg 
for, at det bliver de bedste spillere i 
den nævnte aldersklasse, der anmel

des.
D B F betaler rejse og  ophold på 

skolen for alle elever (evt. deltagere 
fra  de øvrige nordiske lande afholder 
dog selv alle udgifter).

Anmeldelseslisterne skal indeholde 
oplysninger om  kursisternes fulde 
navn, fødselsdatq, nøjagtig  postadres
se, evt. telefonnummer samt navn på 
den klub, hvoraf pågældende er med 

lem.
I fortegnelsen anføres pigerne i en 

gruppe fø r  drengene, og  inden for 
hver gruppe bedes kursisterne anført 
i den ræ kkefølge, hvori de ønskes op 
taget på kursuset.

Så snart kursuset er tilrettelagt, 
vil der tilgå kredse, klubber og  spil
lere meddelelse med rejse- og op 
holdsinstruktioner m. v.

GAVER
Finansministeriet meddeler, at man 

i henhold til lovbekendtgørelse nr. 206 
a f 13. juni 1961 (ligningsloven) § 8 A  
har godkendt DBF som berettiget til 
i året 1963 at m odtage gaver med 
den virkning, at giverne kan fra 
trække disse ved opgørelsen af deres 
skattepligtige indkomst indenfor de i 
lovbestemmelsen fastsatte grænser.

Den meddelte godkendelse vil blive 
optaget på den førstkom m ende fo r 
tegnelse, departementet agter at o f 
fentliggøre over godkendte forenin 
ger og  institutioner.

f - M M W
F redag  den n .  maj

afholder Københavns Badminton
Kreds form andsm øde i D IF ’s lokaler.

Søndag den 9. juni

afholder Sjællands Badminton Kreds

årsm øde i København.

Søndag den 16. juni 
afholder Dansk Badminton Forbund 
sommerbestyrelsesmøde i D IF ’s lo 

kaler.

Lørdag den 29. juni 
kan H. A . E. Scheele fe jre  25 års 
jubilæum som sekretær for The In 
ternational Badminton Federation.

Tirsdag den 2. juli 
afholder The International Badmin
ton Federation „Annual General Mee

ting“ i London.

KO N TAKTSPALTEN

MÜNCHEN
Turn- und Sportsvereien Neuhau- 

sen— Nym phenburg e. V., München, 
har planlagt en tur til København 
med ankom st til hovedstaden den 12. 
juni henimod aften. Selskabet består 
a f 39 personer, hvoraf seks herrer 
og  2 damer er interesseret i at prøve 
badmintonkræfter med spillere fra  en 
københavnsk klub. Man mener, at 
spillere fra  en klubs 2. eller 3. hold 
vil være passende. Disse otte spillere 
vil være klar til at spille den 13., 14. 

eller 15. juni.
Vi har meddelt München, at klub 

ben dernede ikke skal stille alt for 
store forhåbninger, idet størsteparten 
af danske badmintonspillere ferierer 
på dette tidspunkt, men skulle der 
alligevel være interesserede, beder vi 
dem venligst skrive direkte til: Herrn 
W illy Hühmer, Holsteiner Strasse 6, 
8 München 55, Tyskland.

D IF ’s LEDEREM N EKURSU S
Dansk Idræ ts-Forbund afholder at 

ter i år lederemnekursus for 17— 20 
årige på Den jyske Idrætsskole i V ej 
le i dagene fra  den 28. juli til 4. 
august —- fortæ ller Idrætsliv —  og 
selv om  der sommeren igennem er 
mange idrætskursus rundt om i Dan
mark, er dette kursus anderledes end 
de andre. I  første række fordi der 
lægges væ gt på at få  kontakt med 
de unge kvinder og mænd, som må 
ske endnu ikke føler sig gam le nok 
til at påtage sig lederhverv, men har 
mulighed fo r  at få  den fornødne selv
tillid ved at tilbringe en uge sam 
men med jævnaldrende kammerater.

De fleste idrætsklubber har leder
mangel, men er man tilstrækkelig 
opmærksom på de unge lederemner

i foreningen? Får de den rigtige ud

dannelse, kan disse unge blive store 

aktiver for  foreningen.

Dansk Idræts-Forbunds ungdom s

udvalg læ gger væ gt på at gøre det 

kommende kursus så alsidigt som 

muligt. A f program met kan bl. a. 

nævnes:

Foreningens oprettelse —  love

Dansk idrætsorganisation

Film en i idrættens tjeneste

Den moderne ungdom og  idrætten

Idrætten og  penge

Kvinden som idrætsudøver og  leder

Idrættens forhold til radio og  TV

Idrætten og  pressen

Hvorledes bliver man en god

idrætsleder.

Desuden byder program met på prak 

tisk instruktion i forskellige idræts

grene.
Deltagerne (eller deres foreninger) 

må selv betale rejsen, men opholdet 

i V ejle betales a f Dansk Idræ ts-For 

bund. Der er plads til cirka 25 elever, 

og  anmeldelser skal sendes til Dansk 

Idræ ts-Forbunds sekretariat, Vester 

Voldgade 11, København V, senest 

den 20. juni. De anmeldte deltagere 

vil få  direkte besked om kursuspro 

grammet, mødetid og  afslutning.

SMÅ FJER

GAR H AN  OVER
Andetsteds i bladet bringer vi en 

pressemeddelelse om, at Erland Kops 

har til hensigt at etablere sig i sports 

varebranchen, men under bladets om 

brydning bringer Politiken en med 

delelse om, at Erland Kops med spæn

ding venter svar på et brev, han har 

sendt til Australien. Australiens

10.000 badmintonspillere skal have en 

træner, og  manden bliver måske  E r 

land Kops.

Bladet tilføjer, at Erland har fo r 

langt kr. 100.000 for at „g å  over“ 

plus en månedsgage på kr. 3.000 samt 

fri rejse. Kops skal være kom met i 

forbindelse med Australien via Thai

land.
Poul H olm  —  siger bladet —- fik  i 

sin tid 5.000 dollars om  året for  at 

træne med de canadiske spillere, men 

ingen overgangssum.

r
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D A N M A R K S M E S T E R S K A B E RU c T

Tro ikke, at vi har glem t dansk 

badmintons fornem ste begivenhed —  

Dansk Idræts-Forbund’s m esterska 
ber for  Danmark i badminton — . 
Hver gang, vi siden i februar har 
smækket et blad ud, har disse m e
sterskaber redet os som  en mare; 
men den rene og skære sandhed er, 
at det har knebet ganske gevaldigt 
fo r  redaktionen at få  referatet af 
disse mesterskaber skaffet a f vejen, 
og  efterhånden som  tiden går, ja, så 
. . . Vi håber imidlertid på læsernes 
absolution, men bringer for den gode 
ordens skyld og ikke mindst for  vore 
efterkom m eres skyld resultaterne fra  
mesterskaberne.

DAN M ARKSM ESTRE
1962— 63

H s: Henning Borch, ABC 
ds: Ulla Rasmussen, KBK 
hd: Finn Kobberø &

Jørgen Hammergaard 
Hansen, KBK 

dd: Karin Jørgensen & 
Ulla Rasmussen, KBK 

md: Finn Kobberø &
Anne Flindt, KBK.

RESULTATER
Herre single

Kvartfinaler: Erland Kops, K BK ,—
Bendt Rose, OBK, 15—4, 15—4. Henning 
Borch, ABC,—Søren Dalsgaard, GBK, 15 
—1, 15— 5. Hans Henrik Svendsen, SIF— 
Jørgen Mortensen, ABC, 12—15, 17—14, 
15—12. Tom  Christensen, ØBK,—Knud- 
Åge Nielsen, SIF, 10—15, 15—3, 10—15.

Semifinaler: Kops—Borch, 9—15, 3—15. 
Svendsen—Nielsen 15— 11, 7—15, 10—15.

Finale: Borch—Nielsen 15—9, 15—12.

Dame single
Kvartfinaler: Ulla Rasmussen, K B K ,— 

Ellen Carstensen, NBK, 11—-2, 12—9. In 
ger Kjærgaard, K olding,—Bente Flindt, 
KBK , 1—11, 12—10, 12—9. Hanne Ander
sen, OBK,—Karin Jørgensen, KBK, 6—11, 
11—7, 7—11. Liselotte Nielsen, OBK,— 
Annette Rye, SIF, 11—2, 11—5.

Semifinaler: Rasmussen—Kjærgaard, 10 
—12, 11—7, 12—10. Jørgensen—Nielsen, 11 
—5, 11—7.

Finale: Rasmussen—Jørgensen, 11—7,
11—8.

Herre double
Kvartfinaler: Finn K obberø & Jørgen 

Hammergaard Hansen, K B K ,—Bo K jæ r 
gaard Nielsen & Eskil Trolle, CBK, 15— 
12, 15—12. Henning Borch & Jørgen Mor
tensen, ABC,—Mogens K ølle & Søren 
Dalsgaard, GBK, 15—11, 15—2. Poul Chri
stensen & Bendt Rose, OBK,—Carsten 
Morild & Jørgen Brix Steby, TRITON, 5

Flindt & Flindt, 15—2, 15—4. Andersen 
& Kiddegaard—Jørgensen & Rasmussen, 
3—15, 2—15.

Finale: Kristiansen & W inther—Jørgen 
sen & Rasmussen, 8—15, 15—12, 6—15.

M ixed double
Kvartfinaler: Finn K obberø & Anne 

Flindt, K B K —Ole Mertz, SIF, & Birte 
Kristiansen, GBK, 15—17, 15—8, 15—8. 
Carsten Morild & Grethe Ferløv Nielsen, 
TRITON—Ole Jensen & Aase Schiøtt Ja 
cobsen, GBK, 10—15, 15—4, 6—15. Bjarne 
Andersen, ØBK, & Ulla Rasmussen, KBK 
—Erland Kops, KBK, & Agnete Varn, 
OBK, 16—18, 9—15. Henning Borch, ABC, 
& Aase Winther, GBK—Poul-Erik Nielsen, 
SIF, & Inge Birgit Anker Hansen, KBK,
9—15, 4—15.

Semifinaler: K obberø & Flindt—Jensen 
& Schiøtt Jacobsen 15—3, 15— 7. Kops & 
Varn—Nielsen & Hansen 2—15, 4—15.

Finale: K obberø & Flindt—Nielsen & 
Hansen 15—13, 18—13.

—15, 7—15. Hans Henrik Svendsen & 
Klaus Kaagaard, SIF,—Erland Kops, 
KBK, & Poul-Erik  Nielsen, SIF, 1—15, 
11—15.

Semifinaler: K obberø & Hammergaard 
Hansen—Borch & Mortensen, 18— 14, 18— 
17. Morild & Brix  Steby—Kops & Nielsen, 
9—15, 10—15.

Finale: K obberø & Hammergaard Han 
sen—Kops & Nielsen, 12—15, 15—8, 15— 4.

Dame double
Kvartfinaler: Birte Kristiansen & Aase 

Winther,GBK,—Kirsten Jensen & Aase 
Schiøtt Jacobsen, GBK, 15—8, 15—9. L is 
beth von Barnekow, CBK, & Annette Rye, 
SIF,—Anne Flindt & Bente Flindt, 11— 
15, 11—15. Lene Andersen & Kirsten Ras 
mussen, VBC,—Hanne Andersen & Hanne 
Kiddegaard, OBK, 8—15, 4—15. Lonny 
Funch & Lis Hagen Olsen, K BK ,—Karin 
Jørgensen & Ulla Rasmussen, KBK, 7— 
15, 7—15.

Semifinaler: Kristiansen &  W inther—

Ulla Rasmussen & Karin Jørgensen, KBK. (Fot. Politiken).

19



IN DIVIDU ELLE M ESTERSK ABER
An ta lle t a f d eltag ere  i de fo r sk e  

Mesterrækken A-rækken B-:
1. serie 2. serie 1. serie 2. serie 1. serie

Herre single 40 44 87 67 164

Dame single 19 15 25 16 57

Herre double (par) ... 18 21 53 37 73

Dame double (par) ... 8 12 12 13 27

Mixed double (par) ... 15 20 36 12 50

Ialt .. 100 112 213 145 371

; ræ kk er  i sæ sonen  1962/63 
een C-rækken Old Yng Juniores Pus  Ialt

!. serie 
197

1. serie 
18

2. serie 
55

boys
25

linge
137 160

linge
102 1096

39 9 19 15 64 85 49 412

85 9 21 18 50 54 25 464

19 4 6 13 24 36 13 187

47 . 7 16 20 39 36 8 306

387 47 117 91 314 371 197 2465

Årsmøde.
Jyllands Badminton Kreds har den

7. april 1963 afholdt sit årsmøde, der 
strakte sig over fem  tim er og  hvor 
formanden, Aa. Sickmann Hansen, 
Vejle, i sin beretning fortalte om  stor 
frem gang både klubmæssigt og  med 
lemsmæssigt. Der er en frem gang på 
18 klubber fra  192 til 210, og  med 
lemstallet er steget til 10.579 mod 
9.341 i f jo r ; der er i indeværende 
holdturnering blevet spillet ikke fæ r 
re end 433 kampe, hvilket er rekord 
fo r  Jyllands Badminton Kreds, des
uden kan der noteres frem gang i an 
tallet a f deltagere ved individuelle 
mesterskaber.

☆

Sickmann Hansen blev senere gen 
valgt som form and, og til bestyrelsen 
nyvalgtes Aksel Christensen, A ugu 
stenborg, der overtager pladsen efter 
W . Olsen, Over Jerstal, som  er fra 
flyttet Sønderjylland, og  endvidere
M. Bertelsen, Silkeborg, der nyvalg 
tes som distriktssekretær i stedet for 
H. Aaboe Sørensen, Silkeborg. Øv
rige valg var genvalg.

☆

Et a f punkterne på mødet var fo r 
slag om  indførelse a f dobbeltturne
ring i nord- og  sydpuljerne i holdtur
neringen ( Jyllandsserien), og  dette 

forslag blev vedtaget.
Endvidere behandledes et andet 

forslag om  opdeling a f Jylland i to 
kredse, men der faldt kun 8 stemmer 
for forslaget, medens 46 stemte imod. 
Desuden behandledes en række inter
ne forslag, og  det var disse, der trak 
tiden ud.

☆

På mødet blev oplyst, at kredsens 
form and var blevet valgt til sekretær 
for kredsen den 25. septem ber 1938 
og  således har 25 års jubilæum den 
25. september 1963.

Ved Jyllandskredsens årsmøde søn 
dag den 7. april 1963 blev følgende

valgt:

Bestyrelsen:
Form and: Socialinspektør Aa. S ick 

mann Hansen, Strandgade 9, Vejle, 

tlf. privat 384, kontor 4111.

Sekretær: samme.
N æstform and: Overassistent Arne

Krogh, Glentevej 11, Silkeborg, 
tlf. 1933 (kl. 8-16,30), privat 2875.

Kasserer: Direktionssekretær Jørgen 
W . Lykou, Valm uevej, Vojens, tlf. 
4 16 11, postgiro nr. 489 43.

Ingeniør V iggo Dahl, Otto Rudsgade 
27, Aalborg, tlf. (081) 2 77 04.

Forretningsfører Herluf Fisker, Søn 
dergade 21, Vejen, tlf. 158.

A xel Christensen, Stavensbølgade 37, 
Augustenborg, tlf. 199.

Faktor Svend A age Nielsen, Jeppe 
Aakjæ rsvej 55, Holstebro, tlf. 1379.

M. Bertelsen, Kærsgårdsvej 33, Sil

keborg, tlf. 3755.

Forretningsudvalget:
Aa. Sickmann Hansen Vejle 
(form and og  sekretær). 
Arne Krogh, Silkeborg. 
H erluf Fisker, Vejen.

Jørgen Lykou, Vojens.
V iggo Dahl, Aalborg.

Kredsens adresse, 
hvortil al post sendes: 

Socialinspektør A. Sickmann Hansen, 

Strandgade 9, Vejle, 
tlf. 384, kontor 4111.

N ye klubber.
Vestjydsk Badminton Distrikt: 

Bording Badmintonklub,
Carsten K. Andersen,
Borgergade 20, Bording, tlf. 159.

Sydjydsk Badminton Distrikt: 
A gerbæ k Badminton Klub,
V agn Stagaard, Agerbæk.

Østjydsk Badminton Distrikt: 
Engesvang Boldklub.
Form and: Svend Andersen. 
Postadresse: Svend Rønnow, 
Jernbanegade 21, Engesvang.

Adresseændring.
Formanden for Vestjydsk Badmin

ton Distrikt, Svend A age Nielsen, 
Jeppe Aakjæ rsvej 55, Holstebro, tlf. 

1379.



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

M O D  K Ø B EN H A V N

SBKr’s sidste sæsonarrangement 
var atter i år junior- og  puslinge 
matcherne mod Københavns Badmin 
ton Kreds, og lige som  sidste år vand 
tes begge matcher og  de udsatte 
bægre af københavnerne.

Matcherne var i år henlagt til Ros- 
kildehallen og  blev afviklet søndag 
den 7. april, og  a f resultaterne vil 
det ses, at de københavnske piger er 
de sjællandske piger langt overlegne, 
idet alle rene pigekam pe blev vundet 
stort a f København, medens Sjæ l
land havde et lille plus i de rene dren
gekampe med 7 sejre mod Køben 
havns 6, fordelt således: drenge sing 
le 2— 2, drenge double SBKr 2— 0, 
juniorer drenge single: 2— 2, junior 
drenge double K B K r 2— 1.

Det endelige resultat blev, at 
KBK r vandt puslingem atchen med
5— 4 og  juniormatchen med 10— 3.

Matcherne blev glimrende afviklet 
under ledelse a f Roskilde Badminton 
Club, ligesom klubben også var vært 
ved et afsluttende kaffebord, og  for 
begge dele skal roskildeklubben have 
en velment tak.

De enkelte resultater blev med 
SBKr nævnt først:

Puslinge: drenge single: Niels
Bruun— B jørn  Aagaard 12— 9, 11—  
12, 11—-12. Niels Reill— Allan Riis- 
berg 11— 8, 12— 19. Karsten Frede 
riksen— Anders Kaas 8— 11, 11— 4, 
11— 9. Dich Jensen— Jens Sørensen
4— 11, 7— 11. Pige single: Vibeke 
Stampe— Lone Sørensen 1— 11, 0— 11. 
Jytte Petersen— Bente Jeppesen 2—  
11, 3— 11. Drenge double: Niels Bruun 
& Niels Reill— Bjørn A agaard & Jens 
Sørensen 4— 15, 16— 11, 18— 17. K ar 
sten Frederiksen & Dich Jensen— A l 
lan Riisberg & Anders Kaas 7— 15, 
15— 9, 15— 10. Pige double: Vibeke 
Stampe & Jytte Petersen— Lone Sø 
rensen & Bente Jeppesen 12— 15, 4 
— 15.

Juniorer: herre single: Sven Rein- 
hold— Carsten Sylvest 11— 5, 4— 11, 
11— 6. Jørgen Jensen— Claus Hagen 
Petersen 5— 11, 1— 11. Kuno Nissen 
— Knud J. Nielsen 10— 12, 7— 11. Jens 
Boesen— Thomas Kayser 11— 9, 7—  
11, 11— 6. Dame single: Lisbeth D. 
Petersen— Pernille M ølgaard Hansen 
0— 11, 1— 11. Ulla Kristensen— Helle 
Strøman 1— 11, 3— 11. Herre double: 
Sven Reinhold & A sger Bonnichsen 
— Carsten Sylvest & Thomas Kayser 
15— 5, 15— 9. Jørgen Jensen & Svend 
Willandsen— Niels Lundgreen & Fl.

Juul Nielsen 12— 15, 11— 15. Jens 
Boesen & Kuno Nissen— Knud J. 
Nielsen & Claus Hagen Petersen 9—  
15, 5— 15. Dame double: Ulla K ri 
stensen & Lisbeth D. Petersen— M a
rianne Svensson & Judy Funch 3—■ 
15, 15— 10, 0—-15. Inge Lise Petersen 
& Mette Willandsen— Pernille M øl
gaard Hansen & Helle Strøm an 1—  
15, 2— 15. Mixed double: A sger Bon 
nichsen & Ingelise Petersen— Fl. Juul 
Nielsen & Marianne Svensson 1— 15,
6— 15. Søren W illandsen & Mette 
Willandsen— Niels Lundgreen & Judy 
Funch 9— 15, 15— 14, 13— 15.

J. P.

Adresseændringer.
Badmintonklubben af 1960:
Ole Olsen, Bredgade 4, Slagelse. 
V ordingborg Badminton Klub: 
Erling Rothgart,
Drosselvej 11, Vordingborg. 
Næstved Badm inton Klub:
Sv. Aamand, Toftevej 6, Næstved.

N y klub.

Søstrup Badminton Klub:
Helge Olsen,
Søstrup brugsforening, Holbæk.

------------------------------------------ — ----------------------------------------------------------------------------------------------------

f f f i i  FY N S  BA D M IN T O N  K R ED S
______________________________________

BØJDEN

Søndag den 24. marts og  søndag 
den 7. april afholdt Bøjden Badmin 
tonklub sin årlige invitationsturne
ring for seniorer, hvor der den 24. 
marts blev spillet indledende kampe 
i Horne og  Bøjden. Søndag den 7. 
april blev der spillet indledende kam 
pe i mixed double og  finaler i de øv 
rige rækker.

I turneringen deltog spillere fra  
Ringe, Rudkøbing, Haarby, Odense, 
Katterød, Horne, Brobyvæ rk og  Tom - 
merup.

I  herrerækkerne var den fynske 
ynglingemester Niels Ebbe Dam - 
gaard, Ringe, suveræn i såvel single 
som herre double, i sidstnævnte ræ k 
ke havde han A llan Stukker som 
makker.

Hos damerne var Anette Knolds
borg, Bøjden, som lige har vundet 
det fynske mesterskab i A-rækken, 
lige så sikker en vinder. Det var no
get a f en overraskelse, at hun kunne 
slå OBK’eren Bente Sørensen så sik 
kert som 11— 4, 11— 1 i finalen.

Kun i mixed double kunne ingen af 
singlevinderne gøre sig gældende.

Resultaterne blev i semifinalerne i 
herre single: Niels Ebbe Damgaard, 
Ringe, vandt over Hans Møller, OBK, 
15— 3, 15— 0. A lfred Andersen, B øj 
den, slog Jørgen Botto Hansen, OBK, 
15— 10, 8— 15, 15— 9. Finale: Dam 
gaard— Andersen 15— 6, 15— 6.

I dame single semifinalerne blev 
resultaterne: Anette Knoldsborg, B ø j 
den, slog Marit Elgaard, Bøjden, 11 
— 1. 11— 6, medens Bente Sørensen,

OBK, vandt over Hanne Knoldsborg, 
Bøjden, uden kamp. Finale: Knolds 
borg— Sørensen 11— 4, 11— 1.

I herre double semifinalerne blev 
resultaterne: Hans Møller & Jørgen 
Botto Hansen, OBK, slog Erik R as 
mussen & Kurt Hansen, Haarby, 15 
— 3, 15'— 10, medens Allan Stukker 
& Niels E. Damgaard, Ringe, gjorde 
det a f med Kurt Mogens, Ringe, & 
Mads O. Krage, OBK, 15— 10, 15— 11. 
Finale: Stukker & Dam gaard— M øl
ler & Botto Hansen 15— 8, 15— 10.

Dame double semifinalerne. Her 
slog Ruth Mouritsen &  Anette 
Knoldsborg, Bøjden, Eva Seebach & 
Ruth Petersen, OBK, 15— 3, 15— 6, 
medens Vera Rasmussen & Else Sø 
rensen, Haarby, eliminerede Vibeke 
Bechtold, Rudkøbing, & Bente Sø-
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rensen, OBK, 15— 12, 18— 16. Finale: 
M ouritsen & Knoldsborg— Rasm us

sen & Sørensen 15— 6, 15— 2.
I  m ixed double semifinalerne blev 

resultaterne: A lfred  Andersen, B øj- 
den, & Ruth Petersen, OBK, slog 
Ernst Rasmussen & Eva Seebach, 
OBK, 15— 6, 15— 0, medens Børge 
Leermann & Else Sørensen, Haarby, 
gjorde det a f med Poul Sørensen & 
Anette Knoldsborg, Bøjden, 15— 9, 
11— 15, 15— 12. Finale: Petersen & 
Andersen—-Sørensen & Leermann 8—  

15, 15— 13, 15— 6.
I  B-rækken blev finaleresultaterne: 

Herre single: Peter Nielsen, K atte 
rød— Torben Dahl, Bøjden, 15— 11, 
15— 8. Herre double: Torben Dahl & 
Henning Rasmussen, Bøjden— Peter 
Nielsen & Hans O. Rasmussen, K at 
terød, 3— 15, 15— 8, 15— 6. Mixed 
double: Torben Dahl & M arit El- 
gaard, Bøjden— Kjeld Nielsen, B roby 
værk, & Ulla Schwartz, Tommerup, 

15— 6, 15— 8.
Jørgen  Andersen , 

Bøjden.

SMÅ FJER

SIF I  HOLLAND

I lighed med tidligere år besøgte 
et hold juniores fra  SIF i påsken 
den største hollandske klub Duin- 
w ijck , beliggende i Haarlem. Holdet 
bestod a f syv drenge og  fire  piger 
med undertegnede som leder. V i spil
lede fire m atcher imod juniores og  
seniores og  det blev til to  sejre og  to 
nederlag.

S IF ’s kontakt med hollandsk bad 
minton har bestået i mange år. A lle 
rede i begyndelsen af halvtredserne 
aflagde Ole Mertz, Jesper Sandvad, 
Tove Andersen (nu ØBK) m. fl. be 
søg i forskellige klubber, hvor de 
spillede opvisningskampe både i gym 
nastiksale, restaurationslokaler m. m.

Siden 1956 har jeg  besøgt Holland 
fire  gange, og  standarden m å siges 
at være blevet bedre, især efter op fø 
relsen a f Hollands eneste egentlige 
badmintonhal i Haarlem. Her a fhol 

des blandt andet de internationale 
åbne mesterskaber. Men instruktører 
m angler der stadig, hvilket tydeligt 
kan ses ikke blot på juniorerne, men 
i lige så høj grad på seniorerne. Det 
er hovedsageligt taktiske mangler, 
der bør søges udbedret, idet mange 
slår ganske udmærket til bolden. Det 
er naturligvis mest doublen, det kni
ber med. Desuden er spilleforholdene 
de fleste steder meget dårlige.

Men nu tilbage til turen. Foruden 
matcherne var vi på udflugt til A m 
sterdam, hvor vi på en kanalrund
fart bl. a. så vel nok verdens smalle
ste hus. Det er én m eter bredt og  ca. 
10 m eter højt.

Under vort ophold deltog je g  selv i 
en lokal turnering i Barneveld nær 
Utrecht, som  tydeligt viste under 
hvor prim itive forhold badminton 
spilles dernede. Kampene blev spillet 
i en auktionshal fo r  kyllinger med 
ialt 21, ja  —  enogtyve —  baner, der 
lå ned gennem hallen i to  rækker. 
Gulvet var skråt, da vandet jo  skal 
kunne løbe væk, når fjerkræ et ren-

Channarong Ratanasaengsuang.
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ses, og  var belagt med noget i ret 

ning a f hasleklinker med huller rundt 

om kring på banen. Turneringen om 

fattede A -, B-, C-, D-ræ kke i alle 
fem  kategorier, og  je g  tror der blev 
spillet om kring 350 kampe fra  kl.
8,00 til 20,00. Jeg vandt herre single, 
herre double og  mixed double i A - 
rækken. I  herre single finalen slog 
je g  den belgiske mester, Ton 
Verstoep.

Til sidst vil jeg  lige bemærke, at 
hvis en eller anden klub har tænkt 
sig at tage til udlandet, kan de ro 
ligt sætte sig i forbindelse med en 
hollandsk klub. De er ualmindelig 
gæ stfrie mennesker o g  m eget inter
esseret i udenlandske spillere.

Hans Henrik. Svendsen.

t
HBK

E fter afholdt generalforsam ling d. 
1. april 1963 har Københavns Bad 
minton Klub’s ledelse følgende sam 
mensætning:

Bestyrelse: Form and: Henri Han 
sen, næstformand: Arne Rasmussen, 
sekretær: Henning Søndergaard, kas 
serer: Svend Hast, endvidere: Knud 
Kobberø, Ebba Juelkert og  Finn N y- 
gaard.

Spilleudvalg: Form and: Finn N y- 
gaard samt Erland Kops, Frank 
Thurøe Hansen, H olger Gisselberg, 
A age Wass, Inga Jensen og  Franz 
Ehrenreich.

Juniorleder: Johan Svensson.

p
D. I.

Døves Idræ tsforening afholdt i an 
ledning a f sit 25 års jubilæum en 
holdturnering, der blev spillet i R y 
parken søndag den 21. april.

Der var deltagere fra  ARGO, BK36, 
BBK, DI, HBC og  ØBK, og  efter nog 
le gode og  til tider m eget spændende 
kampe blev resultatet, at ØBK besat
te førstepladsen med DI på anden
pladsen og  HBC på trediepladsen. De 
øvrige placeringer blev ARGO, BBK 
og  BK36.

IN VITATION
Næppe har vi sluttet den ene sæ 

son, fø r  der er bud efter danske 
spillere, som man gerne vil se deltage 
i arrangementer i den følgende.

Cheshire County Badminton A sso 
ciation og  Lancashire County Bad 
minton Association vil gerne se E r 

land Kops og  Poul-E rik Nielsen som 
deltagere i Northern Championships, 
der skal spilles i Birkenhead den 15. 
— 16. november, sam t i en opvisnings 
kam p den 18. november. Men hvad 
siger sæ sonprogram m et? Vi afslører 
det i næste nummer, der kommer 
i august.

P

U.S.S.R.
Fra „Svensk Badm inton“ har vi 

klippet følgende:
U r den polska sporttidningen 

„SPO R TPR E SS IN TE R N A TIO N A L“ 
nr. 2/19 den 10/1 1963 saxar vi fo l- 
jande artikel, vilken återgives i over- 
såttning.

★

BADMINTON — KOSMONAU

TERNAS SPEL — BLIR POPU- 
La RT I  U SSR —  av A . Golubiev 
M oskva (S P I) —  Juri Gagarin sagde 
en gån g: „J ag  gillar att spela bad 
minton. Det år ett trevlig spel och 
en utom ordentlig avkoppling.“

Den ryske kosm onautens uppfatt- 
ning delas i dag av tusentals bad- 
mintonsspelare i Sovjetunionen. Spe- 
lets popularitet daterar sig från den 
sjatte våridsfestivalen fo r  ungdom 
och studenter som m aren 1957 i Mo
skva. Det unga ryska laget fick  i 
storsta hast forbereda sig  fo r  festi 
valens badmintontfivlingar De for- 
lorade i forstå  m atchen m ot lårom å- 
starna från  Kina, men placerade sig 
på andra plats.

1956 fanns det inte m er ån tio bad- 
mintonspelare i Sovjetunionen. Vladi
mir Tiomin, en chauffor från Moskva, 
var en av  dem, och han år nu lan 
dets basta spelare.

Sporten vann stor popularitet 
bland yngre månniskor. Badminton 
spelas året runt —  inomhus under 
vintersåsongen och sommaren —  i 
nordligsta delarna, i centrala Asien 
åvensom  i Ukraina och ostligaste de
larna av Sovjetunionen.

Badmintonutrustning delas nu ut i 
stora kvantiteter i Sovjetunionen i 
form  av rackets, nåt och bollar, och 
man håller på att skapa gemensam- 
ma regler fo r  spelet.

Badmintonforbundet holl en konfe- 
renh fo r  att popularisera och utbreda 
spelet i slutet av 1961. Badminton- 
m åsterskap forekom m er numera i al
la sovjetrepubliker och i m ånga sta 
der.

N yborjartåvlingar —  fo r  unga och 
gam la —  organiseras av en del klub 
bar. I  Leningrad t ex organiserade

man fam iljem åsterskap, i vilka tre 
medlem m ar av en och sam m a fam ilj 
skulle deltaga. En årlig tåvling hålls 
i M oskva i mitten av november, och 
detta år skedde prisutdelningen av 
Juri Gagar in.

Det fosta  sovjetm åsterskapet indi
viduelt och i lag kom m er att hållas 
i M oskva i september.

★

For nårvarande forbereder sig de 
ryska badmintonspelarna intensivt 
fo r  internationella tåvlingar. Planen 
om fattar moten med osterrike, Fin 
land och andra lånder. De ryska bad 
mintonspelarna skulle också vilja 
m ota vårldsm åstarna från Indone
sien, vilket troligen kom m er att åga 
rum i bor jan  av detta år; senare 
kommer de ryska representationsspe- 
larna att deltaga i varldsm åsterska- 
pen, det manliga laget skall starta 
i Chartomas (T h om a s? !) Cup och 
dam laget i Kuber (U ber) Cup.

★

Det ror sig tydligen bakom  jårn- 
ridån. E ftersom  Sovjetunionen år 
med i IB F  kanske det voro på sin 
plats att rekomm endera dem, att 
hålla sig till IB F  regler!

★

Der må være en tryk fejl i det sid 
ste afsnit, fo r  endnu er U SSR ikke 
tilsluttet IB F.

P

KOPS KETCH ER
I et interview med Herning Folke 

blad udtaler Erland Kops, at han 
agter at starte sit eget en gros fir 
ma indenfor sportsartikler. I  den an 
ledning har han været i forbindelse 
med Luck & Sønner, der bl. a. frem 
stiller ketcheren Courtmaster, og  re 
sultatet a f underhandlingerne er ble 
vet, at firm aet i Herning vil frem 
stille en ketcher, der skal bære 
K ops’ navn. Erland Kops læ gger ud 
med sit firm a pr. 1. juni.

ÅBNE TU RN ERIN GER
D B F ’s spilleudvalg er i  øjeblikket 

i fuld sving med at tilrettelæ gge pro 
gram m et fo r  den kommende sæson. I  
det store og  hele bliver program m et 
som sidste år, hvad angår åbne tur 
neringer.

En stor turnering vil man dog sav 
ne til næste år, det er Triton ’s åbne 
mesterskaber. Aalborgklubben har 
truffet aftale med Aarhus Badmin 
tonklub om  at gå på skift med de
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åbne mesterskaber, og  i år står AB 

som arrangør.
En anden turnering, man vil m ang 

le i program m et, er BK Smash’s A - 
turnering, som  klubben desværre har 
m åttet udelade på grund af nedskæ 
ring i baneantallet.

SIF  derimod indbyder igen til åbne 
mesterskaber, her spilles der nu i alle 
fem  kategorier, medens ynglingeræk 

kerne er gledet ud.
I  Odense vil man foruden de åb 

ne mesterskaber også arrangere en 
ungdomsturnering.

r
A L L E  B LE V  M Æ TTE

På dagsordenen fo r  D B F ’s ordinæ 
re årsm øde 1938 finder vi følgende 
lille efterskrift: Der vil mellem kl.
12— 13 blive arrangeret fælles fro 
kostbord å  kr. 2,75 pr. kuvert. —  Og 
vi kan tilføje, at alle gik  mætte fra 
bordet.

*
K FB

KFB, København, har som sædvan
lig  afholdt sin puslingeturnering, 
men vi har —  trods rykninger —  ik 
ke hørt et klap fra  klubben, så vi må 
nøjes med at bringe:

RESULTATER 
Herre single

Kvartfinaler: B jørn Aagaard, CBK.— 
Flem m ing Delf, KMB, 11—2, 11—2. Allan 
Riisberg, HBC,—Peter Christensen, ØBK, 
11— 4, 11—7. Preben Boesen, Holte,—Jens 
Sørensen, GBK, 0—11, 3—11. Ulrik Mad
sen, GBK,—Niels Bruun, HB, 3—11, 1—11.

Sem ifinaler: Aagaard—Riisberg, 11—4, 
11—5. Sørensen—Bruun, 7—11, 5—11.

Finale: Aagaard—Bruun, 10—12, G—11.

Dame single
Kvartfinaler: Done Sørensen, GBK,— 

Bente Jeppesen, ØBK, 11—3, 11—4. Heidi 
Petersen, KFB,—Marianne W ulff, GBK, 
1—11, 6—11. Anette Larsen, NBK,—Birte 
Linneball, GBK, 8—11, 12—10, 11—4. Inge 
lise Larsen, NBK,—Karen Sørensen, GBK, 
5—11, 10—12.

Semifinaler: Sørensen—W ulff, 11—0, 11 
—1. Larsen—Sørensen, 6—11, 6—11.

Finale: Sørensen—Sørensen, 11—6, 11—3.

P
DH -TU RN ERIN GEN

Kvalifikationskam pen om  opryk 

ning til 3. division mellem Roskilde 
og  Horsens blev spillet i Horsens den
28. april, og  resultatet blev en sejr 
på 8— -5 til Roskilde, der dermed sik 
rede sig  oprykningen. Horsens får 
endnu en chance, idet klubben skal

møde H vidovre om den anden ledige 
plads i 3. division.

Det blev som ventet Roskildes 
stærke damer, der gjorde udslaget. 
A f  de seks kampe, hvor der var da
mer im pliceret, vandt Roskilde de 
fem. Kun 2. mixed double gik til 
Horsens efter en m eget spændende
3-sætter. Herre singlerne blev delt 
med to  til hver side, og  det var fa k 
tisk lidt a f en skuffelse for  Horsens, 
idet man her havde håbet at hale alle 
fire kam pe hjem. V i havde regnet 
med, at afgørelsen skulle falde i de 
tre afsluttende herre doubler, men da 
Roskilde allerede inden da havde sik 
ret sig den endelige sejr, gik  spæn
dingen noget a f disse tre kampe. 
Mest spændende var 3. herre double, 
hvor Roskilde efter tre sæt sikrede 
sig sejren. 1. og  2. herre double blev 
begge vundet a f Horsens.

Horsens ønsker Roskilde til lykke 
med oprykningen o g  håber, vi kan 
udnytte den næste chance bedre.

N yborg .

★

RESULTATER
(Horsens nævnt først)

HS: Jeppe Carlsen—Klaus Hansen 15— 
12, 5—15, 15—12. Frede Ladefoged—Lars 
Bach 7—15. 14—18. Hans H. Sandager— 
Jørgen Simonsen 15—6, 13—15, 12—15.
Niels B. Ruhne—John Friis 15—7, 15—9.

DS: Marianne Gundborg—Lene Olsen 4 
—11, 1—11. Gitte Karberg—Jytte Eriksen 
2—11, 0—11.

H D : Tony Nielsen & Hans H. Sand
ager—Leif Jørgensen & Klaus Hansen 15 
—5, 15—9. Jeppe Carlsen & Frede Lade
foged—Lars Bach & Jørgen Simonsen 3—• 
15, 15—6, 15—8. Erik Langendorff & Niels 
B. Ruhne—Bent Jensen & John Friis 
5—15, 18—17, 10—15.

D D : Birthe Holbeeh & L is Bache—Helle 
Frederiksen & Jytte Eriksen 15—17, 15— 
18. Marianne Gundborg & Gitte Karberg— 
L is Jensen & Lene Olsen 3—15, 1—15.

M D: Birthe Holbeeh & Tonny Nielsen— 
Dis Jensen & Leif Jørgensen 10—15, 7—15. 
Lis Bache & Erik Langendorff—Helle Fre 
deriksen & Bent Jensen 15—10, 11—15, 
17—15.

S*I**'

DET BLE V  H VIDOVRE
Også denne gang glippede det for  

Horsens Badminton Klub, idet klub 
ben Store Bededag blev slået a f 
H vidovre Badminton Club så over 
bevisende som 10— 3. Hermed har 
HBC sikret sig plads i DH-turnerin- 
gens 3. division. Fra matchen bringer 
vi følgende

resu lta te r :

(H BC ’erne nævnt fø rs t):
H S: Søren Ewald— Jeppe Carlsen 

15— 10, 8— 15, 18— 13. Finn Jacobsen 
-—Frede Ladefoged 8— 15, 8— 15. Ole 
A . Petersen— Hans H. Sandager 5—  
15, 15— 4, 15— 11. Per Petersen—  
Niels B. Rühne 15— 6, 12— 15, 17— 15.

DS: Ingelise Borelli— Marianne
Gundborg 11-—7, 11— 5. Lise Berg—  
Gitte Karberg 11— 0, 11— 3.

H D: Finn Jacobsen «& Jens Løjager 
— Tony Nielsen & Hans H. Sand
ager 14— 18, 15— 12. Søren Ewald & 
Ole A. Petersen— Jeppe Carlsen «fe 
Frede Ladefoged 13— 15, 11— 15. Jør 
gen Boe <fe Per Petersen— E. Langen 
dorff <fe Niels B. Rühne 15— 5, 15— 5.

DD: Edel R ask <& Inga Andersen—- 
Birthe Holbeeh «& Lis Bache 15— 8, 
15— 4. Ingelise Borelli «6: Lise Berg—  
Marianna Gundborg «& Gitte K arberg 
15— 5, 15— 3.

MD: Jørgen Boe <fe Inga Andersen 
— Tony Nielsen «fe Birthe Holbeeh 15 
-—9, 15— 11. Jens Løgager & Edel 
Rask— E. Langendorff «fe Lis Bache 
18— 15, 15— 4.

★

JEG SPILLER BADM IN TON
V or medarbejder gennem samfulde 

ti år —  Ib Larsen —- har netop kor 
rigeret andet oplag a f sin instruk 
tionsbog „J eg  spiller badminton“ , der 
udkomm er på Politikens forlag.

★

SA LU K K E R  VI, M INE H ER R E R

Med dette nummer slutter vi så 

redaktionen a f bladet fo r  i år. Vi 

kom m er igen i slutningen af august 

med første nummer i den nye sæson.

Vi benytter lejligheden til at brin 

ge en tak til alle vore medarbejdere, 

det være sig „faste“ og  „løse“ fo r  den 

interesse, de stadig har vist bladet. 

V i har i de fem ten år, bladet har be 

stået, så at sige aldrig gået forgæ ves 

til nogen, når vi bad om  et referat 

a f en eller anden begivenhed.

Tak også til alle vore annoncører, 

der væsentlig har virket med til, at 

bladet stadig kan udkomme. Sidst, 

men ikke mindst til pressen, fordi vi 

altid få r  lov til „a t rode“ i kliché 

kasserne.

Vi ses til august.
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