


Lev. med eller uden påsyet »gren«.

Lev. også i helt hvid uden striber 

af nogen art.

Fås i Stor- og Sportsmagasiner.

Aksel Klock, Trikotagefabrik, Ikast  

Telefon (071) 51282

Wimbledon Trøjerne er fabrikeret i 

100% kæmmede garner

Behagelig, stærk lux. kvalitet

Elegant formkrave

100% bomuld, indanthrenfarvede

Foresi. uds. 2 4 5 * ! !

WIMBLEDON
TRØJER MED STRIBER 
er smarte 
og moderne!



BADMINTON

o ff ic ie lt  o r g a n  fo r

D a n sk  B a d m in ton  F o rb u n d

under

D an sk  Id ræ ts-F orb u n d  

o g
T h e  In tern a tion a l B a d m in ton  

F ed eration .

☆

Ked aktion:

Knud Lunøe  (a n sv a rsh a v e n d e ),

P . A n d ersen sv e j 3, K ø b e n h a v n  F .

Telf. Gothåb 8019 (efter kl. 18). 
G iro  286 77.

*

DBF'« kontor

V ester  V o ld g a d e  11, K øb en h a v n  V . 
T lf. (0 1 ) 1 1 7 5  38.
Å b en t t irs d a g  o g  to r sd a g  k l. 10-13.

*

Abonnementstegning og ekspedition:

DBF’s kontor.

☆

Annoncetegning:
Preben Johansen.

Tlf. (01) 601128.

*

B a d m in ton  u d k om m er én  g a n g  i 

au gust, sep tem b er, a p r il o g  m a j 

—  o g  t o  g a n g e  i o k to b e r , n ov em 

ber, d ecem b er, ja n u a r , fe b r u a r  o g  

m arts.

☆

Arsabonnement kr. 20,00.
16 num re.

*

E fte r try k  k u n  tilla d t m ed  

k ild ean givelse .

ft

Tryk:

F olk etiden des B o g tr y k k e r i,

Søgade 4, Ringsted.
Tlf. (03 615) 25 00.

a

Faste medarbejdere:

Ib  L arsen , K øben h a vn , K ris tia n  

L arsen , S k t. K lem en s, F y n , O ve

E . O lsen , L o lla n d -F a ls te r , H en n in g  

N ielsen , B orn h o lm , S ø re n  P . R a s 

m ussen, S jæ llan d , o g  H a n s  R øg in d , 

U S A .

*

Medarbejdere ved dette nummer:

Richard Heilbo.

FYSISK OPTRÆN IN Q

Som det vil være kendt a f mange fra  dagspressen og fra  mødereferater, er 
det lykkedes at form å de to velrenommerede atletikledere, cand. mag. Kai 
Steendahl og cand. mag. Preben Kristensen, til at lede den fysiske optræning 
af de fjorten elitespillere, der foreløbig er udtaget til fællestræning med hen
blik på dansk deltagelse i den forestående sæsons Thomas Cup-turneringr

Den 23. maj (altså inden sommerferien) afholdtes et indledende møde 
mellem de nævnte træningseksperter og spillerne for at træffe aftale om det 
forarbejde med den fysiske træning i sommertiden, som eksperterne mente 
ville være nødvendigt for  at opnå det fulde udbytte a f træningen til vinter.

Spillerne mødte i let træningstøj af hensyn til gennemgangen af øvelses
programmet.

Kai Steendahl startede mødet med i store træk at redegøre for  træningen 
på længere sigt, og han vandt udelt tilslutning fra  de tilstedeværende spillere 
og badmintonledere, da han påpegede, at den væsentlige årsag til de kinesiske 
spilleres store resultater over for  danske spillere var de førstnævntes større 
hurtighed, smidighed og udholdenhed, og  man måtte forstå, at det var en 
absolut nødvendighed gennem rationel fysisk træning at sætte ind på en ud
ligning af dette forhold.

De to eksperter gennemgik derefter —  hver inden for  sit specielle område 
—■ en række øvelser med spillerne, således at disse på egen hånd kunne 
fortsætte med øvelserne som en fortræning indtil medio august 1966, til hvil
ken tid en rationel og videregående træning under ledelse skal begynde.

Hver af spillerne har efter mødet fået tilsendt øvelsesprogrammet i et 
duplikeret brev, der har følgende indhold:

Træning: i tiden til medio august 1966.
Løbetræning: Helst 3 gange ugentlig. 20 min. uden pauser i ensartet tempo 

(puls 135— 150). Løb i terræn, hvis det er muligt. Hver uge forøges tiden 
med 5 minutter.

Interval- og sprintertræning er unødvendig på dette tidspunkt. Kun de
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lange løbeture kan give den grund 
kondition, der er nødvendig, for  at 
I  kan holde til den træning, der se
nere skal give jer den fornødne kom 
bination a f udholdenhed, hurtighed 
og styrke.

Circuit-træning: Det vil være et 
værdifuldt supplement, hvis det hid
tidige circuit-program gennemføres 
1 å  2 gange om ugen. Senere, når 
der bliver adgang til en gymnastik 
sal, ændres øvelserne.

Fodarbejdet: Til forbedring a f fod 
arbejdet vil vi i vintertræningen be 
nytte sjipning. I sommertiden vil et 
passende sjippeprogram omfatte 10 
perioder sjipning å % min. Pauser 
på iy2 min. Senere udvides gradvis 
til perioder å 1 min. Sjipningen gen 
nemføres hurtigt, men i fri form.

Overkroppen: Træn håndliggende 
arm bøjninger og -strækninger. 20 
armstrækninger helt op på finger 
spidserne må være minimum.

Opvarmninglsmidighed: I  forbin 
delse med den øvrige træning bør 
gennemføres et program  med følgen 
de gymnastiske øvelser:

1. Langsomt løb m. indlagt a) jogg- 
ning, b ) hælspark (bagud-op).

2. Hop med benspredning og -sam 
ling.

3. Bredstående vinkelsving.

4. Bredstående sidebøjning.

5. Bredstående krop vridning med 
armsving.

6. Bredstående rundsving m. skif 
tevis venstre, højre og  begge 
arme.

7. Kropbøjning nedad ( =  lænde-
runding).

8. Skiftevis 2 fjedrehop og  dyb
knæbøjning med håndstøtte.

9. Håndliggende armbøjning og 
-strækning.

10. Udfaldstående hoftevipninger.

11. Skiftevis håndliggende hoftevip 
ninger og  håndi. skulderstræk
ninger.

12. Reaktionsøvelse: Fra strækstå 
ende stilling ned på maven med 
armene i strækstilling. Derpå 
kastes fødderne mellem armene 
til rygliggende stilling med ar 
mene i strækstilling. Derfra op 
til retstilling. Gennemføres i 
maximal fart.

Dette program  kan let gennemføres 
på 5— 10 min.

Andre øvelser: „skyggeslag“ med 
ketcher - stå i bro - baglæns løb - 
diverse strækøvelser som vist ved 
mødet.

☆
Hvis ovenstående program  gen 

nemføres, vil der være en rimelig 
chance for  at bringe jer i topform  
til de store begivenheder i 1967.

Med venlig hilsen
Preben Kristensen. Kai Steendahl.

☆

Et godt udbytte af foranstående 
brev er naturligvis betinget af, at 
man —  som vore elitespillere —  har 
fået øvelserne prøvet og gennemgået, 
men alle vore instruktører og spillere 
landet over, som ikke helt har slup
pet eller glemt forbindelsen med 
gymnastikken i skoletiden, kan have 
glæde og  gavn af den vejledning, 
som brevet givet, og  det er grunden 
til, at man har valgt at optage det 
her i bladet.

Med glæde og tilfredshed har vi 
konstateret, at vore elitespillere vi
ser forståelse af, hvor stor betyd 
ning der må tillægges en vel tilrette 
lagt og  gennemført fysisk træning i 
forbindelse med spilletræningen, hvis 
dansk badminton skal gøre sig håb 
om i fremtiden at bevare sin plads 
blandt verdens bedste badminton
nationer.

Vi håber, at vore elitespilleres fo r 
ståelse a f den fysiske trænings be 
tydning for  udvikling af badminton 
spillet vil smitte a f på a l l e  turne
ringsspillere i kredse, distrikter og  
klubber, således at de ikke alene på 
egen hånd vil tage denne side af 
træningen op, men også vil være lyd 
høre for, hvad vore mange instruk
tører landet over vil forsøge at hjæ l
pe dem med i denne henseende.

Richard Heilbo.

REDAKTIONELT
„Spejle er ikke, hvad spejle har 

væ ret“ —  sagde den lidt aldrende 
pige, og disse vise ord kan vel med 
nogen berettigelse overføres på „B ad 
minton“ . Der har fra  tid til anden 
—  i skånsomme vendinger —  været 
antydet, at „Badminton“ ikke er, 
hvad det har været.

D B F ’s bladudvalg og bladets re 
daktør har derfor for den kommende 
sæson —  og  i tiden derefter —  sat 
sig som  mål at leve op til det prædi
kat, som et a f de førende og  mest 
kritiske hovedstadsblade for  år til 
bage hæftede på „Badminton“ , at det 
var et af de bedst redigerede idræts
blade i Danmark, og  at mange andre 
blade kunne lære en smule a f „B ad 
minton“ . (Kom  så ikke og sig, at vi 
sætter vort lys under en skæppe).

Men for at komme tilbage til vir 
keligheden, vil DBF’s bladudvalg og 
bladets redaktør beflitte sig for  først 
a f alt at udsende bladet til de fast 
lagte terminer.

Andet punkt på bladets „dagsor 
den“ er at gøre „Badminton“ mere 
aktuelt, og derfor har bladudvalget 
allerede nu „dækket sig ind“ og 
sikret sig en række „gode penne“ ,
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der i løbet af sæsonen —  på bladets 
side 3 —  vil fremkomme med artik 
ler, som vi håber vil give anledning 
til debatter.

Det har selvsagt virket en smule 
beskæmmende på redaktionen, at den 
trods atten årgange og  med små 
fyrretyvetusinde badmintonfolk bag 
sig ikke har kunnet bringe bladets 
oplag op på det tal, hvor det rettelig 
burde ligge. I forsøg på at komme 
dette „onde“ til livs har DBF arran 
geret sig med en professionel blad- 
og  annoncemand, der vil gøre et 
fremstød såvel abonnementsmæssigt 
som annoncemæssigt set. De vil —  
eller har måske allerede —  stiftet 
bekendtskab med ham, hans navn er 
Preben Johansen. Vi håber, De vil 
tage godt imod ham.

Desværre har vi måttet sige farvel 
til vor medarbejder gennem de sidste 
år, Carl Johan Christiansen, der helt 
og aldeles har set sig nødsaget til 
at hellige sig sit job  som form and 
for KBKr’s spilleudvalg.

Til- og afmeldinger og ændringer 
i adresseringen af bladet vil herefter 
foregå fra  D BF’s kontor, Vester 
Voldgade 11, København V., telefon 
(01) 11 75 38, hvor fru  Inge Harder 
hver tirsdag og  torsdag mellem kl.

10— 13 vil lytte til, hvad De har at 
sige om dette specielle emne.

A lt her i velfærdsstaten Danmark 
er blevet dyrere og dyrere, og bla 
dets trykkeudgifter, udsendelsesom
kostninger m.m. er steget i takt her
med. Det er derfor med en vis be 
klagelse, vi må slutte det lille redak 
tionelle indlæg med at åbenbare, at 
D B F’s FU  efter mange og  lange 
overvejelser nødtvunget har set sig 
nødsaget til at forhøje abonnements

afgiften til hr. 20,00. V i håber dog, 
at denne prisforhøjelse ikke vil a f 
skære Dem glæden ved at være abon 
nent på Dansk Badminton Forbund’s 
officielle organ „Badminton".

Bladets såkaldte „private" abon 
nenter (d.v.s. abonnenter ud over de 
„obligatoriske" klub, distrikt og 
kreds) kan gøre os en stor tjeneste 
ved allerede nu, hvor De har første 
nummer af bladet i hænde, at ind
betale kr. 20,00 på bladets girokonto 
under adressen: „Badminton", c/o
Dansk Badminton Forbund, Vester 
Voldgade 11, København V., girokon 
to 286.77.

Vi kommer igen medio september.
Bedaktionen.

f

SMÅ FJER

50 A B

Den 27. september runder Køben
havns Badminton Kreds’ uvurderlige 
sekretær, I b  L a r s e n ,  —  hvor 
mærkeligt det end lyder —  50 år.

Ib Larsen lagde ud med badmin- 
son i 1932 og  startede for mange år 
tilbage som en a f foregangsmændene 
i Københavns Dommerklub, for  hvil
ken han i en periode var formand.

Han har gennem de sidste sytten 
år ladet sin enorme arbejdskraft og 
store badmintonviden være til gavn 
for  københavnskredsen, men også 
som medredaktør af DBF’s officielle 
organ „Badminton" i samfulde ti år. 
Lad det også være sagt, at Ib Lar
sen for  et par år siden på fortrinlig 
måde redigerede Politikens instruk
tionsbog: „Jeg  spiller badminton".

I håb om mange år endnu at måtte 
nyde godt a f Ib Larsen’s kvalifikatio 
ner, ønsker vi alle indenfor badmin
tonsporten: H jertelig til lykke.

E D

f

Badminton
er  også  v o r t  sp ec ia le

—  V i har det rigtige udstyr, og vore eksperter står altid 

til Deres rådighed.

P å  e g e t  v æ rk s te d  o p s tr e n g e r  v i f r a  d a g  til d a g .

V ic to r  s tre n g e  —  V S  M a la y  a f  v irk e lig  k v a lite t .

k e t c h e b e  f b a  d e  v e r d e n s k e n d t e  f a b r i k k e r  

S P O B T G O O D S  -  S L A Z E N G E R  -  D U N L O P  -  G R A Y S  -  B R O B S O N  -  K O P S  -  S P O C O

Vær velklædt i S U D E R  og  F B E D  P E B B Y  B E K L Æ D N IN G

Danmarks ældste sportsmagasin

p io L jLH a m

S IL K E G A D E  11, K  -  C e. 1122

IN G E N  F I L I A L E R IN G E N  F I L I A L E R
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OFFI CI ELLE M ED D ELELSER
Bladet (Badm inton) anvendes tillige som  officielt organ fo r  forbundet, således  

at enhver m eddelelse, der a f forbundet udsendes gennem  bladet, skal betragtes  

som  kommende alle vedkommende til kundskab. (D B F ’s  love, § 1 ) .

SÆ SONPROGRAM
196 6

Juli 31.—
August 6.

D B F ’s instruktørkursus Nyborghallen i Nyborg.

September
24.— 29. Knuthenborghallens Badminton-

og  Tennisklub Åben B-turnering i alle rækker.

Oktober
2. Holdmesterskab for Danmark 

1., 2. og  3. division
3. —  7. Frederiksberg Badminton Klub 
8.— 11. Lillerød Badmintonklub
8.— 16. Helsingør Badminton Klub

8.—- 9. N ykøbing S. Badminton Klub

15.—-16. Herning Badminton Klub 
15.— 16. N ykøbing F. Badminton Klub

15.— 18. Helsingør Badminton Klub 
23. Holdmesterskab for  Danmark

1., 2. og  3. division.
29.— 30. Valby Badminton Club 
29.— 31. Gentofte Badminton Klub

Åbne mesterskaber i doubler. 
Åben B-turnering i singler.
Åben old boys-turnering 
i doubler.
Åbne mesterskaber i singler for 
juniorer og puslinge.
Åbne mesterskaber i alle rækker. 
Åbne mesterskaber for ynglinge 
og  juniorer
Åben B-turnering i alle rækker.

Åbne mesterskaber i singler. 
Åbne mesterskaber i singler for 
ynglinge, juniorer og  puslinge.

November
1. Valby Badminton Club
1.—  6. Gentofte Badminton Klub

12.— 13. Odense Badminton Klub

13. Holdmesterskab for Danmark 
1., 2. og  3. division

14. —17. Skovshoved Idrætsforening 
19.— 20. Nordiske mesterskaber
19.— 20. Brønshøj Badminton Klub

19.— 20. ABC, Aalborg

20.— 27. Badmintonklubben SM ASH 
26.— 27. Fredericia Badminton Club 
30. A m ager Badminton Club

Åbne mesterskaber i singler. 
Åbne ungdomsmesterskaber 
(fortsat).
Åbne mesterskaber for  juniorer 
og  puslinge, singler og rene 
doubler.

Åbne mesterskaber i alle rækker. 
I Norge.
Åben A-turnering i singler 
og mixed-double.
Åbne mesterskaber for juniorer 
og  puslinge i singler og rene 
doubler.
Åben B-turnering i alle rækker. 
Åbne mesterskaber i alle rækker. 
Åbne mesterskaber for ynglinge 
og  juniorer i singler og rene 
doubler.

HOLDM ESTERSKABET

Turneringsledelsen:
D BF’s spilleudvalgsformand, Richard 

Heilbo, Store Møllevej 32, Køben 
havn S. Tlf. (01 ): Am ager 5008.

DBF’s sekretariat:
Sekretær Knud Lunøe, P. Andersens- 

vej 3, København F. Tlf. (01 ): 
Gothåb 8019.

1. division:
A B  —  Århus Badmintonklub, 

Dyrehavevej, Århus C.
Hallen: Tlf. (061) 4 05 95.

ABC —  Am ager Badminton Club, 
Markmandsgade 8, København S. 
Hallen: Tlf. (01 ): AM ager 5002. 

CBK —  Charlottenlund Badminton 
Klub, Maltegårdsvej 18, Gentofte. 
Hallen: Tlf. (01 ): GEntofte 2466. 

GBK —  Gentofte Badminton Klub, 
Ved Stadion 4, Gentofte.
Hallen: Tlf. (01 ): GEntofte 400. 

KBK —  Københavns Badminton Klub, 
Randersgade 21, København 0 . 
Hallen: Tlf. (01 ): ØBro 7292. 

OBK —  Odense Badminton Klub, 
Godthåbsgade 4, Odense.
Hallen: Tlf. (09) 12 8177.

SIF —  Skovshoved Idrætsforening, 
Krøyersvej 5, Klampenborg. 
Hallen: Tlf. (01 ): ORdrup 2383. 

ØBK —  Østerbro Badminton Klub, 
Jens Byrge, Strømdamsvej 34, 0 . 
Tlf. (01 ): R Y  7266.
Hallen: Tlf. (01 ): RYvang 3880.

December
1.—  4. A m ager Badminton Club

11. Holdmesterskab for Danmark
1., 2. o g  3. division

26.— 29. Københavns Badminton Klub 
29.— 30. Hillerød Badminton Klub

1967
Januar
22. Holdmesterskab for  Danmark

1., 2. og 3. division 
28.— 29. Odense Badminton Klub

Februar
4.—  7. Dansk Idræts-Forbunds 

mesterskab for Danmark

Åbne mesterskaber for ynglinge 
og juniorer (fortsat).

Åben A-turnering i alle rækker. 
Åbne mesterskaber i singler og 
mixed-doubler for  juniorer og  i 
singler for puslinge.

Åbne mesterskaber i alle rækker.

Alle rækker.
(Fortsættes næste side)

2. division:
BBK —  Brønshøj Badminton Klub, 

Henning Koch Sørensen, 
Frederikssundsvej 119, Brønshøj. 
Tlf. (01) 60 0160.
Hallen: Tlf. (01) 71 88 48.

HB —  Hillerød Badmintonklub, 
Carsten Husted, Helsingørsgade 11, 
Hillerød, tlf. (03) 26 02 54 (8— 18). 
Hallen: (03) 26 10 66.

KBT —  Knuthenborghallens Badmin
ton- og Tennisklub,
Ib Andersen, Pileallé 19 A ‘ , Køben 
havn F. Tlf. (01) 312314.
Hallen: Tlf. (01 ): Valby 4600.
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11.— 12. Dansk Badminton Forbunds 
ungdomsmesterskaber.

11. — 19. Hvidovre Badminton Club

12. — 19. Brønshøj Badminton Klub
19. Landskamp Sverige-Danmark
26. DH. 1., 2. og  3. division
28. Lyngby Badminton Klub

Marts
1.—  5. Lyngby Badminton Klub

6.— 10. Dansk Badminton Forbunds 
åbne internationale turnering 

12. Holdmesterskab for Danmark
1., 2. og  3. division 

15.— 18. All England-mesterskaber 
18.— 19. Vordingborg Badminton Klub 
22.— 24. Københavns Badminton Klub

25.— 26. KFB-Badmintonklub 

April
1. KFB-Badmintonklub

1.—  2. Vordingborg Badminton Klub 

1.—  2. Holte Idrætsforening 

8.—  9. Holte Idrætsforening

I Kerteminde.
Alle rækker for ynglinge og 
juniorer og i singler for  puslinge. 
Åbne mesterskaber i singler for 
juniorer og  puslinge.
Åben B-turnering i alle rækker. 
I Sverige.

Åben B-turnering i singler.

Åben B-turnering i singler 
(fortsat).

Alle rækker.

I London.
Åben C-turnering i alle rækker. 
Åbne mesterskaber i alle rækker 
for juniorer og  i singler 
for puslinge.
Åbne mesterskaber i singler for 
puslinge.

Åbne mesterskaber i singler for 
puslinge (fortsat).
Åben A-turnering i alle rækker 
samt doubler for  old boys.
Åbne mesterskaber i singler for 
ynglinge og juniorer.
Åbne mesterskaber i singler for 
puslinge.

ORIENTERING:
1) Landskamp mod England bortfalder i denne sæson på grund af Thomas 

Cup-turneringen.

2) Københavns Badminton Kreds har oplyst, at den har berammet sine 
interne mesterskaber til afholdelse således:

Seniormesterskaber: 7.— 10. november 1966
Ungdomsmesterskaber: 7.—-11. januar 1967
Old boys mesterskaber: 13.— 15. marts 1967

3) Provinskredsens Interne mesterskaber for 
den modtagen oplysning blive spillet den 3.-

seniorer vil ifølge underhån- 
—4. december 1966.

4) Provinsmesterskaberne vil —  ligeledes ifølge underhånden modtagen op 
lysning —- blive afholdt i N yborg den 4.— 5. marts 1967.

*
■*

MATCHPROGRAM FOR DH-TURNERINGEN

1966:
2. oktober

1. division
A B — GBK 
ABC— OBK 
KBK— CBK 
ØBK— SIF

2. division 
Triton— HB 
VBC— LB 
BBK— KBT 
Smash— KMB

3. division
RBC-59— ABC, Aalb. 
SB— NBK 
HBC— HBK 
KFB— SBK

23. oktober
CBK— ABC 
GBK— ØBK 
OBK— KBK 
SIF— AB

KMB— Triton 
HB— Smash 
LB— BBK 
KBT— VBC

SBK— RBC-59 
ABC, Aalb.— KFB 
NBK— HBC 
HBK— SB

13. november
ABC— AB 
GBK— CBK 
KBK— ØBK 
SIF— OBK

KMB— BBK 
Triton— KBT 
LB— Smash 
VBC— HB

SBK— HBC 
RBC-59— HBK 
NBK— KFB 
SB— ABC, Aalb.

11. december
A B — KBK 
CBK— SIF 
OBK— CBK 
ØBK— ABC

BBK— Smash 
KMB— LB 
HB— KBT 
VBC— Triton

HBC— KFB 
SBK— NBK 
ABC, Aalb.— HBK 
SB— RBC-59

KM B —  Kastrup-Magleby Badmin 
tonklub, Gi. Kirkevej 94, Kastrup. 
Hallen: Tlf. (01) 50 08 05.

LB —  Lillerød Badmintonklub,
Ernst Andersen, Skelvej 3, Lillerød 
pr. Allerød. Tlf. (03) 27 2517. 
Hallen: Tlf. (03) 27 20 42.

SM ASH —  Badminton Klubben 
Smash.
Kirsten Koch Mogensen, Fuglebak- 
kevej 803, København F. Tlf. (01) 
34 35 27.
Hallen: Tlf. (01 ): VAlby 899. 

TRITON - Badmintonklubben Triton, 
Finn L. Nielsen,
Kong Hansgade 15, Aalborg.
Tlf. (08) 13 77 04.
Hallen: Tlf. (08) 12 85 97.

VBC —  Valby Badminton Club, 
Skellet 30, København Valby. 
Hallen: Tlf. (01 ): Valby 2888.

3. division:
ABC, Å lborg —  Badmintonklubben 

ABC, Ålborg. Fru Anni Sinkbæk, 
Carsten Hauchsvej 1, Ålborg. Tlf. 
(08) 12 79 34.
Hallen: Tlf. (08) 12 85 97 eller 
(08) 12 68 46.

HBC —  Hvidovre Badminton Club, 
Bibliotekvej 62, Hvidovre.
Hallen: Tlf. (01) 78 36 02.

HBK —  H jørring Badminton Klub, 
Thorkil Nielsen, Søndermarksvej 4, 
H jørring. Tlf. (089-1) 2462.
Hallen: Tlf. (089-1) 1524.

KFB —  KFB Badmintonklub,
Bent Drews, P. Knudsensgade 9, 
København SV. Tlf. (01) 21 71 86. 
Hallen: Tlf. (01) 21 65 51.

N BK —  Nykøbing F. Badmintonklub, 
Badmintonhallen, Nyk. Falster. 
Hallen: Tlf. (03) 85 12 15.

RBC-59 —  Roskilde Badminton 
Club-59.
Hans Ove Nissen, Roskildevænget 
67, Roskilde. Tlf. (03) 35 25 00. 
Hallen: Tlf. (03) 35 40 72.

SB —  Slagelse Badmintonklub,
Ole Hansen, Slotsvænget 36, 
Slagelse, tlf. (03) 52 49 07.
Hallen: Tlf. (03) 52 38 58.

SBK —  Sorø Badminton Klub,
Jens Aage Petersen, Christiansvej 
17, Sorø. Tlf. (03) 63 16 95, 
om dagen (03) 63 08 76.
Hallen: Tlf. (03) 63 07 25.

☆
KDK —  Københavns Dommerklub, 

Erik Nielsen, Høvedstensvej 2, 
Hvidovre. Tlf. (01) 78 08 23.

*
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1967:

22. januar
KBK— GBK 
OBK— AB 
SIP— ABC 
ØBK— CBK

26. februar
A B — ØBK 
ABC— KBK 
CBK— OBK 
GBK— SIF

12. marts
CBK— AB 
GBK— ABC 
SIF— KBK 
ØBK— OBK

Triton— BBK 
K B T -K M B  
Smash— VBC 
LB— HB

Triton— Smash 
BBK— HB 
KBT— LB 
KMB— VBC

LB— Triton 
HB— KMB 
Smash— KBT 
VBC— BBK

KBC-59— HBC 
HBK— SBK 
KFB— SB 
NBK— ABC, Aalb.

RBC-59— KFB 
HBC— ABC, Aalb. 
HBK— NBK 
SBK— SB

NBK— RBC-59 
ABC, Aalb.— SBK 
KFB— HBK 
SB— HBC

HB =  Hillerød Badmintonklub 
HBK =  H jørring Badminton Klub 

SB =  Slagelse Badmintonklub 
SBK =  Sorø Badminton Klub

I .B .F .

Åbne mesterskaber sanktioneret af 
The International Badminton Federation

1966

16.— 18. september: Malaysiske åbne 

mesterskaber i Seremban. 

12.— 20. november: Indiske mester

skaber i Jaipur.

19.— 20. november: Nordiske mester

skaber i Oslo.

24. — 27. november: Mexicanske åbn

mesterskaber i Mexico City.

25. — 27. november: Walisiske åbne

mesterskaber i Port Talbot. 

3.—  4. december: Østrigske inter

nationale mesterskaber i 

Linz.

1967

14.— 15. januar: Svenske internatio 

nale mesterskaber.

skal rejsen blive succes- gør som

D AN SK BADM I N TON  FORBU N D
-lad AMERICAN EXPRESS

også blive Deres rejsebureau

Enten De skal på ferie eller på forretningsrejse 

med fly, tog, bus, bil eller skib, eller De søger 

forbindelse med sportsfolk i udlandet, betaler det  

sig at gå til American Express, der i kraft af  sine 

408 kontorer verden over, sine erfaringer og sine 

højt  kvalif icerede m edarbejdere, giver Dem endnu 

hurtigere og en endnu bedre service.

Det  rigtige selskab  for folk der rejser

H. C. Andersens Boulevard 12 -  København V -  (01) 12 23 01 

Filial: Crome &. Goldsmidt, CE 9222, lokal 267

20.— 21. januar: Skotske åbne me

sterskaber i Edinburgh.

11. — 12. februar: Internationale hol

landske mesterskaber i 

Haarlem.

17.— 18. februar: Åbne irske mester

skaber i Dublin.

3.—  5. marts: Tyske internationale 

mesterskaber i Frankfurt.

6.— 12. marts: Dansk Badminton

Forbunds åbne internationa

le mesterskaber i Køben 

havn.

15.— 18. marts: All-Englands mester

skaber i Wembley.

31. marts— 1. april: Canadiske me

sterskaber i Winnipeg.

1.—  2. april: Franske internationale 

mesterskaber i Paris.

12. — 15. april: Åbne amerikanske me

sterskaber i Flint, Michigan. 

22.— 23. april: Helvetia Cup.

17.— 26. august: Ugandas åbne me

sterskaber i Kampala.
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RANGLISTE

H e rre  s in g le

1. Svend Andersen, ABC
2. Erland Kops, KBK
3. Knud Aage Nielsen, SIF
4. Tom Bacher, ØBK
5. Bendt Rose, OBK
6. Horten Pom mergaard, GBK
7. Elo Hansen, KBK
8. Bo Kjærgaard Nielsen, CBK
9. Carsten Morild, Triton

10— 11. Jørgen Herlevsen, ABC
Klaus Kaagaard, SIF

D a m e  sing le

1. Lisbeth v. Bam ekow, CBK
2. Ulla Strand, KBK
3. Pernille Mølgaard Hansen, 

GBK
4. Lonny Funch, KBK
5. Karin Jørgensen, KBK
6. Bente Flindt, KBK

7.—  8. Marianne Svendsen, KBK 
Liselotte Nielsen, Holstebro

9. Jette Føge, A B

H e rre  double

1. Jørgen Hammergaard Han
sen—Finn Kobberø, KBK

2. Poul-Erik Nielsen, SIF— Per 
Walsøe, GBK

3. Erland Kops, KBK— Klaus 
Kaagaard, SIF

4. Henning Borch— Jørgen Her
levsen, ABC

5. Bjarne Andersen— Tom  Ba
cher, ØBK

6. Klaus Kaagaard— Ole Mertz, 
SIF

Dame double
1. Karin Jørgensen— Ulla 

Strand, KBK
2. Lisbeth v. Barnekow, CBK—• 

Pernille Mølgaard Hansen, 
GBK

3. Anne Flindt— Bente Flindt, 
KBK

4. Birte Kristiansen— AaseW in- 
ther, GBK

5. Hanne Andersen— Hanne 
Kiddegaard, OBK

6. Ellen Bille, SIF— Lonny 
Funch, KBK

Mixed double

1. Finn Kobberø— Ulla Strand, 
KBK

2. Per Walsøe— Pernille Møl
gaard Hansen, GBK

3. Morten Pommergaard—
Birte Kristiansen, GBK

4. Jørgen Hammergaard Han
sen— Anni Hammergaard 
Hansen, KBK

5. Ole Mertz, SIF— Lisbeth 
v. Barnekow, CBK

6. Henning Borch, ABC— Anne 
Flindt, KBK

7. Bjarne Andersen, ØBK—  
Karin Jørgensen, KBK

8. Poul-Erik Nielsen, SIF—
Inge Birgit Anker Hansen, 
KBK

Ranglisten er udarbejdet på grund
lag af de i sæsonen 1965— 66 opnåede 
resultater. H vor flere spillere (par) 
står lige, er den anvendte rækkefølge 
uden betydning.

For at komme i betragtning til 
D B F’s rangliste skal en spiller (et 
par) have deltaget i mindst to turne
ringer i sæsonen.

☆

Jørgen Mortensen, ABC, blev som 
bekendt skadet ved sidste sæsons be 
gyndelse, og  det er årsagen til, at 
han ikke figurerer på ranglisten.

r
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DER INDBYDES

KNUTHENBORGHALLENS 
BADMINTON- OG 
TENNISKLUB

indbyder til åben B-turnering 1966.

Deltagerberettigede er alle spillere 
under Dansk Badminton Forbund, 
der er fyldt 16 år på turneringens 
første spilledag (24. september 1966). 
Udelukket er dog spillere, der af 
Dansk Badminton Forbund eller K ø 
benhavns Badminton Kreds er place 
ret i Mester- eller A-rækken samt 
spillere i provinskredsenes Mester
rækker.

Der spilles i alle kategorier, dog 
kan ingen spiller deltage i mere end 
to rækker.

Alle kampe afvikles i KFIU-hallen, 
Knuthenborgvej 24, Valby (telf. VA 
4600 —  spillertelefon 3012 94).

Indledende kampe i alle rækker: 
lørdag den 24. september kl. 17— 23 
og  søndag den 25. september kl. 
12— 23.

Semifinaler: tirsdag den 27. sep 
tember kl. 19 og finaler: torsdag den
29. september kl. 19.

D B F ’s turneringsreglement benyt
tes, og  deltagerne er iøvrigt under
kastet turneringsledelsens anordnin
ger.

Der spilles med Blue Bird og  A ri 
sto bolde.

Startpenge: kr. 10,00 i single og 
kr. 15,00 pr. par i double.

Anmeldelse sker på udsendte ske
ma, der bedes udfyldt tydeligt (med 
blokbogstaver eller på maskine) og 
indsendt gennem klubben til fru 
Anni Mariboe, H øje Gladsaxe 17, 14, 
Gladsaxe, telf. 69 63 15.

Anmeldelse er kun gyldig, når ind
skud er vedlagt eller samtidig frem 
sendt pr. postgiro (konto 9 8671), 
men betragtes derefter også som bin 
dende.

Sidste frist for anmeldelse er a f 
givelse til postbesørgelse senest ons
dag den 7. september 1966 (lodtræk 
ning 9. september 1966).

Programmet kan forventes udsendt 
til de deltagende gennem klubberne 
den 19. september 1966.

Der udsættes 1. og  2. præmie i alle 
kategorier.
1966:

FREDERIKSBERG 
BADMINTON KLUB

Frederiksberg Badminton Klub’s 
åbne mesterskaber i doubler afholdes 
i klubbens hal, Rolighedsvej 23 C, 
København V., mandag den 3., tirs 
dag den 4., onsdag den 5., torsdag 
den 6. og  evt. fredag den 7. oktober
1966.

Turneringen omfatter herre double," 
dame double og  mixed double.

Der spilles efter cup-systemet og 
efter D BF’s spilleregler. Blue Bird 
og  Aristo bolde vil blive anvendt. 
FB K  forbeholder sig ret til at seede 
enkelt par.

Medlemmer af Københavns Dom 
merklub vil dømme i samtlige kampe.

For deltagelse i turneringen beta 
les et indskud af kr. 15,00 pr. par/ 
række.

Anmeldelser —  ledsaget a f ind
skud —  bedes indsendt til FB K ’s 
spilleudvalgsformand, fru Inge Zan- 
genberg, Spøttrupvej 14, F., telefon 
71 70 27, senest mandag den 12. sep 
tember 1966. Klubbens postgirokon 
to kan benyttes ved indbetalingen, 
nr. 29150. Turneringsprogram vil 
blive udsendt til deltagerne (via de
res klub) umiddelbart efter lodtræk
ningen.

VALBY
BADMINTON
CLUB

Det er nu 28. gang, Valby Bad 
minton Club har fornøjelsen at ind
byde til sin åbne turnering i dame 
single og  herre single.

Turneringen afvikles i Valbyhal- 
len, Skellet 30, og  er åben for alle 
spillere, som den 29/10 1966 er fyldt 
16 år, og  som er medlem af en klub 
under Dansk Badminton Forbund el
ler en tilsvarende udenlandsk orga 
nisation tilknyttet International Bad 
minton Federation.

De indledende kampe afvikles lør 
dag den 29. oktober og søndag den 30. 
oktober, og de afsluttende kampe 
spilles tirsdag den 1. november. Der 
spilles efter D B F’s turneringsregle 
ment og med Aristo bolde.

Sidste frist for anmeldelse er man
dag den 26. september 1966. Umid
delbart herefter vil lodtrækning fin 
de sted, og  alle deltagere vil gennem 
deres respektive klubber modtage et 
udførligt program med angivelse af

spilletidspunkter. Turneringsledelsen 
forbeholder sig ret til at seede en
kelte spillere, samt til, i tilfælde af 
overvældende tilslutning, at begræn
se deltagerantallet.

Anmeldelserne, som sendes til VBC, 
Skellet 30, Valby, skal fo r  at være 
gyldige ledsages a f indskud, som be
løber sig til kr. 8,00 pr. deltager 
(postgirokonto 477 04 kan benyttes), 
og  de betragtes derefter som bin 
dende.

LILLEROD 
BADMINTONKLUB

For 9. gang indbyder Lillerød Bad 
mintonklub til åben B-turnering i 
herre single og dame single —  for 
spillere fra  klubber under Dansk 
Badminton Forbund og  i øvrigt un
der IBF.

Turneringen afholdes i Lillerød 
Badminton-Hal (3 baner) i perioden 
fra  den 8.— 11. oktober inkl., således 
at man forventer at kunne afvikle 
indledende kampe lørdag den 8. og 
søndag den 9. oktober og  de afslut
tende kampe tirsdag den 11. om a f 
tenen.

Der kan deltage spillere, der den
8. oktober 1966 er fyldt 16 år, og 
som ikke tidligere har vundet en 
åben B-turnering eller som af deres 
kreds er udelukket fra at deltage i 
åbne B-tumeringer. Udenlandske 
spillere skal kunne betegnes som væ 
rende a f styrke som anført.

Der spilles efter D B F’s turnerings
reglement. Ret til seeding forbehol
des. I øvrigt er spillerne underkastet 
turneringsledelsens anordninger.

Indskud pr. spiller: kr. 5,00.

Der spilles med Aristo eller Blue 
Bird bolde, som kan købes i hallen 
under turneringen.

Tabende spiller i hver kamp beta 
ler de i kampen brugte bolde.

Der udsættes 1., 2. og  3. præmier 
i hver række alt efter anmeldelser
nes tal.

Program  udsendes gennem klub
berne, og  anden tilsigelse vil ikke 
finde sted.

Anmeldelserne sendes skriftligt til 
Lillerød Badmintonklub pr. Allerød, 
og  skal være fremme senest den 21. 
september, hvor lodtrækningen fore 
tages.
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Anmeldelse er kun gyldig, når ind
skud er vedlagt eller samtidig a f 
sendt til LB ’s giro-nr. 939 71, men 
betragtes derefter som bindende.

\HRK /  HELSINGØR
X ' D ' X  BADMINTON

\  M  KLUB

Helsingør Badminton Klub indby
der herved til å b e n B-t u r n e r i n g.

Turneringen afholdes i „Helsingør 
Sportshal“ , Nordre Strandvej 14, lør 
dag den 15., søndag den 16., mandag 
den 17. samt eventuelt onsdag den 
19. oktober 1966 og  om fatter herre 
single, dame single, herre double, 
dame double og mixed double.

Turneringen er åben for spillere, 
der den 15. oktober 1966 er fyldt 16 
år og som er medlem af klubber un
der Dansk Badminton Forbund eller 
udenlandske klubber, der gennem de
res forbund er tilsluttet The Interna
tional Badminton Federation. Ude
lukket er dog spillere, der af deres 
forbund er opført som mester- eller 
A-rækkespillere samt spillere, der 
tidligere —  også i indeværende sæ
son —  har vundet en åben B-turne- 
ring.

Der spilles efter cup-systemet og 
efter Dansk Badminton Forbunds 
turneringsreglement, og  spillerne er 
underkastet turneringsledelsens be 
stemmelser. Fjerbolde af fabrikater 
ne „A risto“ og „Blue Bird“ vil blive 
stillet til rådighed.

For deltagelse betales kr. 10 i 
single og kr. 15 i double (d. kr.). 
Der udsættes 1. og  2. præmie i alle 
rækker.

Ved anmeldelse bedes udsendte 
skema anvendt. Spillerne bedes an
meldt med for- og  efternavn, som 
de ønskes opført i program met. A no 
nyme anmeldelser vil ikke blive mod
taget.

Anmeldelser og  indskud skal ske 
gennem de respektive klubber, og 
sidste frist for anmeldelse er a fg i 
velse til postbesørgelse onsdag den
14. september.

Anmeldelser og indskud sendes til 
Helsingør Badminton Klub, Knud 
Christiansen, Kongevej 51, Helsingør. 
Telefon (03) 2110 86.

E fter lodtrækningen vil program 
mer med angivelse af spilletider blive 
tilsendt klubberne. Yderligere tilsi
gelse vil ikke fremkomme.

i r

Helsingør Badminton Klub indby

der samtidig til åben old boys tur
nering. Turneringen afholdes i Hel
singør Sportshal, Nordre Strandvej 
14, lørdag den 8. oktober (indledende 
kampe) samt slutkampe søndag den
16. oktober 1966 og  omfatter herre 
double, dame double og mixed double.

Turneringen er åben for spillere, 
der den 8. oktober 1966 er fyldt 
herrer 40 år, damer 35 år, og som er 
medlem a f klubber under Dansk 
Badminton Forbund eller udenland
ske klubber, der gennem deres for 
bund er tilsluttet The International 
Badminton Federation.

Der spilles efter cup-systemet og

efter Dansk Badminton Forbunds 
turneringsreglement, og  spilleme er 
underkastet turneringsledelsens be
stemmelser. Fjerbolde af fabrikater 
ne „A risto“ og  „Blue Bird" vil blive 
stillet til rådighed.

For deltagelse betales kr. 15 pr. 
par (d. kr.). Der udsættes 1. og  2. 
præmie i alle rækker.

Ved anmeldelse bedes udsendte 
skema anvendt. Spillerne bedes an
meldt med for- og  efternavn, som de 
ønskes opført i program met. A no 
nyme anmeldelser vil ikke blive mod 
taget.

Anmeldelser og  indskud skal ske

OF COURSE!
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gennem de respektive klubber, og 
sidste frist for  anmeldelse er a fgi 
velse til postbesørgelse onsdag den
14. september.

Anmeldelser og  indskud sendes til 
Helsingør Badminton Klub, Knud 
Christiansen, Kongevej 51, Helsingør, 

telefon (03) 2110 86.
Efter lodtrækning vil program mer 

med angivelse a f spilletider blive til
sendt klubberne. Yderligere tilsigelse 
vil ikke fremkomme.

NYKØBING SJÆ LLAND 
IN DBYDER

Nykøbing Sjælland Badminton 
Klub indbyder herved til åbne me
sterskaber for  puslinge og  juniorer 
i single.

Mesterskaberne er åbne for  med
lemmer a f klubber under The In 
ternational Badminton Federation 
(IB F ).

For at kunne deltage i puslinge
rækken må de pågældende ikke være 
fyldt 14 år den 15. december 1966.

For at kunne deltage i junior-ræk 
ken skal de pågældende være fyldt 
14, men ikke 16 år den 15. december
1966.

Turneringen afvikles lørdag den
8. og  søndag den 9. oktober 1966.

Turneringen spilles med fjerbolde 
a f mærket „Blue Bird“ . Der spilles 
efter D B F’s turneringsvejledning. 
Deltagerne er iøvrigt underkastet 
turneringsledelsens anordninger. Der 
udsættes i hver række 1. og 2. præ 
mie, som vindes til ejendom. Hvis 
en række kun har otte anmeldelser 
dog kun 1. præmie.

Indskud: Puslinge kr. 5,00. Juni
orer kr. 6,00.

Anmeldelser er kun gyldige, når 
de ledsages a f indskud og er N ykø 

bing Sjælland Badmintonklub v/ Bør 
ge Nielsen, A lgade 7, Nykøbing 
Sjælland, i hænde senest tirsdag den 
20. september 1966.

Lodtrækningen finder sted snarest 
efter anmeldelsesfristens udløb, og 
efteranmeldelser modtages ikke, lige 
som der ikke vil blive dispenseret for 
de givne aldersgrænser.

E fter lodtrækningen vil turnerings 
program  med angivelse a f spilletider 
blive tilsendt spillerne gennem de re 
spektive klubber.

TIPSPENGE
Under overskriften: Tipspenge i 

Indenrigsministeriet bringer „Idræts
liv“ i sit julinummer følgende med

delelse:
Blandt de muligheder, idrætten har 

for  at få  økonomisk hjælp, er de 
penge, man kan søge gennem Inden
rigsministeriet, der af tipstjenestens 
overskud disponerer over et beløb til 
idrætslige form ål.

Gennem Dansk Idræts-Forbunds 
sekretariat kan man få  tilsendt et 
ansøgningsskema, som i udfyldt 
stand skal være tilbagesendt inden

1. september, hvis man vil gøre sig 
håb om penge, og  vi gør opmærksom 
på, at ansøgningen bør gå den regle 
menterede vej, hvilket vil sige gen 
nem specialforbundene (altså her 
gennem Dansk Badminton Forbund) 
og Dansk Idræts-Forbund.

For at komme i betragtning må 
foreningens eller forbundets love og 
regnskaber vedlægges, og  man skal 
også fortælle, hvad et eventuelt til
skud tænkes anvendt til. Svar fra  
ministeriet kan først ventes i m aj

juni 1967.
Vi gør atter opmærksom på, at 

ansøgninger til ministeriet skal ind
sendes via distrikt, kreds, DBF og

DIF. Ansøgninger, der sendes direkte 
til Indenrigsministeriet, få r DBF 
uvægerligt retur.

ABONNEM ENTSAFGIFTEN

Abonnementsafgiften på „Badmin 
ton“ for  sæsonen 1966/67 er fo r  de 
såkaldte „private“ abonnenters ved 
kommende forfalden til betaling pr.

1. august.

DBFs forretningsudvalg har for 
den kommende sæson ansat abonne
m entsafgiften til kr. 20,00.

Beløbet bedes venligst indbetalt på 
bladets postgirokonto nr. 286 77 under 
adressen: „Badminton“ , c /o  Dansk
Badminton Forbund, Vester Voldga 
de 11, København V.

For de obligatoriske klubabonne
menters vedkommende sker betalin
gen først pr. 31. december, samtidig 
med at afgiften til distrikt, kreds og 
forbund erlægges.

DH-INDSKUD
I henhold til Vedtægt fo r  holdme

sterskabet for  Danmark i badminton 
bedes de klubber, der har hold med 1 
denne turnering, omgående indbetale 
indskuddet -  kr. 25,00 -  til D B F’s 
kasserer, Erling Rothgart, Drossel
vej 11, Vordingborg, postgirokonto 

619 44.

DH-AFREGNING
DBF’s kasserer beder os gøre DH- 

klubberne opmærksom på, at afreg 
ning over DH -rejser vil ske på basis 
af taksten for  sportsbilletter, d. v. s. 
2 X enkeltbillet minus 55 procent.

r

**** STJERNE-BOLDEN 

GAME BIRD

stærkeste turneringsmodel 

med en vidunderlig flugt.

en glim rende træningsbold til 

den rigtige pris.

B E G G E  M O D E L L E R  M ED  D O B B E L T  S Y N I N G

Fabrikation: A. D. S. A/ S Dempeeng 3 -  Vedbæk

Telefon: Tria 7896
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LIDT AF HVERT

Vi bringer nedenfor en række o f 
ficielle meddelelser, som De måske 
tidligere har stiftet bekendtskab 
med, men for  dem alle gælder det, 
at der vil være al mulig grund til 
både for ledere og  spillere at læse 
dem igennem. Det viser sig år for 
år, at der rettes henvendelser til 
klubber, distrikter, kredse og for 
bund om spørgsmål, som man kunne 
få  rede på ved blot at læse de o ffi 
cielle meddelelser igennem.

D H -H O L D O P S T IL L IN G E R

Klubber, der deltager i DH-turne- 
ringen, 1., 2. og  3. division, skal i hen
hold til vedtægtens pkt. 42 indsende 
kopi af holdopstillingen til form an 
den for turneringsledelsen, Richard 
Heilbo, Store Møllevej 32, Køben 
havn S., samtidig med, at holdud 
vekslingen sker mellem klubberne. 
Kopien til turneringslederen fremsen 
des i ikke-rekommanderet brev.

D H -R E S U L T A T E R

Resultatlisterne fra  DH-tum erin- 
gen, 1., 2. og 3. division, skal udfær- 
diges i to eksemplarer, der begge 
s t r a k s  efter matchens afholdelse 
skal indsendes til D B F’s sekretariat, 
P. Andersensvej 3, København F.

Husk også til sin tid at indsende 
resultatlisterne for matcherne i 1. 
serie, som danner basis for deltagel
se i oprykningsrækken.

A D R E S S E Æ N D R IN G E R

Adresseændringer (herunder æn
dringer i bestyrelse og lignende) be 
des omgående meddelt forbundets se
kretariat. Meddelelsen udfærdiges i 
to eksemplarer (et for forbundet og 
et for  kredsen) og  fremsendes til for 
bundet via distrikt og kreds.

S P IL L E R E  T IL  O P V IS N IN G

O . L IG N .

Klubber, der ønsker andre klubbers 
spilleres medvirken ved opvisnings
kampe, agitationskampe og  lignende, 
bedes træffe aftale direkte med ved 
kommende spilleres klub.

S E E D IN G

I  de kommende måneder løber de 
åbne mesterskaber og  turneringer af 
stabelen slag i slag, og der vil der
fo r  være al mulig god grund til her 
at henlede opmærksomheden på de

„R egler for seeding“ , der findes i 
D B F’s håndbog 1961, side 92 og 93.

D B F ’s  H Å N D B O G  1961

Eksemplarer å kr. 3,00 kan rekvi
reres ved henvendelse til DBFs kon 
tor, Vester Voldgade 11, København 
V., tlf. (01) 1175 38, åbent tirsdag 
og torsdag kl. 10— 13. En ny håndbog 
vil forøvrigt se dagens lys i begyn 
delsen af efteråret.

S P IL L E R E G L E R

D B F ’s spilleregler fås til købs ved 
henvendelse til D B F ’s kontor.

P R O P A G A N D A P L A K A T E R

Forbundets propagandaplakater fås 
til købs ved henvendelse til D BF’s 
kontor. Pris kr. 2,00 pr. stk.

A L D E R S G R Æ N S E R N E  I  

U N G D O M S M E S T E R S K A B E R

På given foranledning skal man 
henlede opmærksomheden på de i 
BADM INTON HÅNDBOG af 1961 
fra  side 85 givne „Bestemmelser for 
ledelse af badmintonturneringer 
punkt 1 h, hvori der står:

„Åbne ynglinge-, junior- og  pus
lingemesterskaber skal give ad 
gang for  alle spillere, der er med 
lemmer af et under „The Interna
tional Badminton Federation“ til
hørende forbund eller klub, og som 
den 15. december i den pågælden
de sæson er fyldt henholdsvis 16, 
14 og  12 år, men ikke er over hen
holdsvis 18, 16 og  14 år.“

Man (d. v. s. arangørerne) skal 
altså for ungdomsmesterskabernes 
vedkommende påse, at datogrænser
ne overholdes, og de må ikke for 
veksle den oven for  citerede bestem 
melse med, hvad der i punkt 1 e er 
fastsat for  seniormesterskabemes 
vedkommende.

Det skal tilføjes, at datogrænsen 
(den 15. december) er fastsat for  at 
sikre de unge spillere 2 år i hver 
række (hverken flere eller færre) i 
de specielt for deres aldersklasser 
udskrevne mesterskaber.

D IS P E N S A T IO N

Dispensation må søges i god tid, 
hvis udlændinge skal konkurrere om 
danske mesterskaber.

I „Fællesbestemmelser for D IF ’s 
danmarksmesterskaber“ står, at ud
lændinge ikke kan deltage i danske 
mesterskaber uden dispensation.

Dispensation kan gives, hvis der er 
tale om statsløse personer, der i en

periode på mindst fem  år har haft 
varig opholdstilladelse her i landet. 
Sådanne personer kan opnå tilladelse 
til at deltage i såvel individuelle me
sterskaber som holdmesterskaber. 
Ved holdmesterskaber kan der med
deles tilladelse til, at enkelte udlæn
dinge deltager.

Efteråret og  vinteren er de tids 
punkter af året, hvor flere idræts
grene afvikler turneringer med 
udenlandske deltagere på holdet, og 
foreningerne skal altså i god tid før 
konkurrencen gennem deres special
forbund søge dispensation hos Dansk 
Idræts-Forbund. - („Idræ tsliv“ ).

K Ø B E N H A V N S  D O M M E R K L U B

Klubber, der ved åbne mesterska
ber eller turneringer ønsker at be
nytte dommere fra  Københavns Dom 
merklub, bedes - så snart turnerings- 
programmet foreligger fæ rdigtrykt - 
fremsende mindst to eksemplarer her
a f til KDK, Erik Nielsen, Høvedstens
vej 2, Hvidovre, tlf. (01) 78 08 23.

U D L A N D E T

Spillere, der har til hensigt at del
tage i udenlandske arrangementer, 
skal i god tid forinden pågældende 
turnerings afholdelse indhente D BF’s 
starttilladelse. Samme regel gælder 
for  klubarrangementer.

Ansøgning, i 2 eksemplarer, skal af 
vedkommende spillers klub (respek 
tive selve klubben) fremsendes til 
D B F ’s sekretariat via distrikt og 
kreds. I ansøgningen bedes anført de 
eventuelle økonomiske betingelser, 
hvorunder deltagelsen sker.

IN D B Y D E L S E R

På given foranledning henstiller vi 
atter i år til arrangører a f åbne tur
neringer og  mesterskaber: 
at indbydelser til sådanne udsendes 

i så god tid, f. eks. mindst 14 
dage før  anmeldelsesfristens ud
løb,

at der gives eventuelle deltagere lej
lighed til at gøre sig bekendt med 
invitationen som til at overveje, 
hvorvidt man ønsker at deltage 
og  med hvem som makker, og 

at der gives de anmeldende klubbers 
ledelser tid til at bringe anmel
delserne i orden,

at arrangører a f åbne turneringer og 
mesterskaber fremsender deres 
program mer til de respektive 
klubber i så stort et antal, at der 
kan blive et eksemplar til hver 
deltager fra  den pågældende klub 
samt herudover to eksemplarer
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beregnet til klubbens bestyrelse 
og  spilleudvalg, idet det jo  gan 
ske givet er a f interesse for de 
pågældende klubber at følge de
res spilleres indsats i de forskel
lige turneringer,

at arrangørerne straks efter turne
ringens afslutning til DBF og den 
respektive kreds indsender et pro 
gram ført op med alle cifre.

E R  HOVEDET I ORDEN ?
Vi undser os ikke for også at gen 

tage den lille meddelelse, vi tidligere 
har bragt, nemlig en citering af 
D B F’s loves § 2, stk. 3:

Kredse, distrikter og  klubber er 
forpligtet til på deres officielle doku 
menter (programmer, propositioner, 
anmeldelsesblanketter m. v.) at anfø 
re, at de er medlem af Dansk Bad 
minton Forbund under Dansk Idræts- 
Forbund.

Hertil kan så tilføjes: The Interna
tional Badminton Federation.

Intet for intet er denne sætning 
—  som alle de øvrige —  anført i 
D B F’s love, bl. a. har det stor betyd 
ning for udenlandske forbund, klub
ber og  spillere, om man straks kan 
se, at den klub, der f . eks. indbyder til 
åben turnering, er medlem af Dansk 
Badminton Forbund under Dansk 
Idræts-Forbund og The International 
Badminton Federation.

Se engang efter, om Deres klubs 
brevhoved er i overensstemmelse med 
§ 2, stk. 3.

DH og FLY
I anledning af, at en klub, der del

tager i Holdturneringen for Dan
mark i Badminton, har forespurgt 
turneringsledelsen, om denne i lighed 
med, hvad DBU tillader inden for sit 
område, vil godkende brugen af fly 
vemaskine ved rejser til matcher 
henhørende under holdmesterskabet i 
alle måder a f året undtagen novem 

ber, december og  januar, således at 
det vil blive betragtet som „lovlig 
hindring“ , hvis en klubs hold ikke 
når rettidig frem  til spillestedet, fo r 
di flyvemaskinen, f. eks. på grund af 
tåge, ikke nåede sit bestemmelses
sted til planmæssig tid, meddeler 
DBF’s turneringsledelse:

A f hensyn til den arrangerende 
klubs risiko ved eventuelt forgæves 
afholdte udgifter ved forberedelse til 
matchen (herunder leje a f spille
sted) og  under hensyn til, at tåge 
erfaringsmæssigt ofte i efterårsmå
nederne er hindrende for  planmæssig 
flyvning, kan turneringsledelsen 
i k k e  godkende brugen af andre 
befordringsmidler end dem, vedtæg
ten omtaler, nemlig tog  og/eller skib.

RETNINGSLINIER 
HENVENDELSE TIL 
OFFICIELLE INSTITUTIONER

Vi henleder klubledernes opmærk 
somhed på D B F’s love, § 7, „F or 
bundets opgaver“ , afsnit 4, hvori det 
hedder:

„ . . .  at være fællesorgan (gen 
nem eller efter aftale med D IF) 
for sine medlemmer overfor in
denlandske statsinstitutioner og 
udlandets hovedidrætsorganisa 
tioner, til hvilken henvendelse 
derfor kun må ske gennem for 
bundet og  i henhold til den i § 5 
angivne forretningsgang“ .

I ovennævnte § 5, „Forretnings 
gang", hedder det:

„Enhver sag, der efter sin art 
skal behandles eller ønskes be 
handlet af forbundet, skal frem 
sendes gennem nærmeste højere 
led således: medlemmer til klub 
ber, klubber til kredse (eventuelt 
gennem distrikterne) og fra kred 
sene til forbundet.“

Foranstående lille påmindelse 
fremkommer ikke mindst under hen
syn til forestående åbne turneringer.

Klubber, der ønsker at fremsende 
indbydelse til åbne turneringer til 
udenlandske f o r b u n d ,  erindres i 
henhold til ovenstående om, at så 
danne indbydelser skal fremsendes 
til DBF med anmodning om videret- 
besørgelse til nærmere angivne for 
bund udenfor Danmark.

Derimod er der intet til hinder for, 
at indbydelser til godkendte åbne tur
neringer fra danske klubber sker di
rekte til u d e n l a n d s k e  k l u b 
b e r ,  som er medlemmer af IBF.

UDENLANDSK DELTAGELSE 
I TURNERINGER

Enhver turnering eller opvisnings
kamp, hvortil man ønsker at invitere 
deltagere fra  andre lande, er under
kastet følgende bestemmelser:

1) Når en klub eller organisation 
ønsker at invitere en spiller fra 
et andet land, skal den nationale 
organisation, hvorunder pågæl
dende klub eller organisation hø 
rer, give underretning herom til 
den nationale organisation, hvor 
under den inviterede spiller hører.

2) Ingen spiller må deltage i nogen 
turnering eller opvisningskamp, 
som er udskrevet eller organise 
ret af nogen enkeltperson eller 
forretning, som har med fabrika 
tion eller salg af badmintonartik

ler at gøre.

3) Med henblik på disse bestemmel
ser forstås ved en spillers natio 
nale organisation det landsfor
bund, hvorunder den klub hører, 
som pågældende spiller er aktivt 
medlem a f i det land, hvor han 
eller hun for  tiden har bopæl. 
Aktivt medlemsskab skal have 
bestået i de tre umiddelbart fo r 
udgående måneder. Nærværende 
bestemmelse gælder uden hensyn 
til, om spilleren er kvalificeret til 
at spille internationale kampe 

eller ej.

ORLOV
Da det stadig sker, at Forsvarets 

gymnastik- og  idrætsinspektør mod 
tager andragender i sager vedrøren 
de idrætsorlov etc., der er FGI uved 
kommende, eller sager, der røber 
fortsat manglende kendskab til den 
fastsatte forretningsgang, bringer vi 
nedenfor et revideret koncentrat af 
fremgangsmåder ved indsendelse af 
andragender om frihed (idrætsorlov) 
for indkaldte idrætsfolk samt spe 
cielle garnisonsønsker.

l^,ceàe.tsdû.e.t sc&ii&t

Iseder
KON TROL

nobde stpoi

14



Orlov til indkaldte idrætsfolk

1) Til deltagelse i konkurrencer af 
væsentlig betydning for dansk 
idrætsliv (verdensmesterskaber, 
europamesterskaber, danmarks- 
mesterskaber, landskampe og  til
svarende repræsentative, interna
tionale konkurrencer, arrangeret 
a f de respektive forbund og uni
oner) :
Klub/forbund indsender andragen 
der, stilet til FGI, gennem lokal
unioner, forbund o. lign. hoved 
organisationer. Opgiv svaradresse 
og  den pågældendes militære 
grad, nummer, navn, afdeling og 
garnison.

2) Til deltagelse i alle andre konkur

rencer (turneringskam pe):
Den pågældesde skal s e l v  søge 
friheden ved sin afdeling på lige 
fod  med andre værnepligtige, der 
søger om orlov.
NB.: Der kan ikke forlods ansø
ges om en række friheder til for 
eksempel turneringskampe. 
Værnepligtige, der ønsker at an
søge om tjenestefrihed for  at kun
ne deltage i kredsarrangementer, 
skal selv søge friheden ved sin a f 
deling på lige fod  med andre vær
nepligtige, der søger om orlov.

☆

Indkaldte idrætsmænd kan maksi
malt bevilges idrætsorlov med løn og 
uden eftertjenestepligt i 10 dage ialt, 
uanset om dette sker i en eller flere 
gange.

Herunder sorterer ikke den almin
delige lørdag-søndags orlov, som 
idrætsmænd får mange gange under 
tjenestetiden, men hvis man skal ha 
ve ekstra fridag til idræt, må der 
altså holdes hus med denne frihed, 
ellers bliver der tale om eftertjene
stepligt.

Garnisonsønsker for idrætsmænd

1) Inden mødet på sessionen.

Idrætsmanden frem fører sit øn 
ske på sessionen.

2) Mellem session og indkaldelse.

a) Idrætsmanden udfærdiger et 
skriftligt andragende til: For 
svarsministeriets 3. kontor, 
Slotsholmsgade 10, Køben 
havn K.

b) Den pågældende idrætsfor

ening udfærdiger en attesta
tion til støtte for andragendet. 
Denne attestation skal ved 
klubbens foranstaltning påteg 
nes a f lokalunion (-forbund),

hovedorganisation og Dansk 
Idræts-Forbund.

c) Idrætsmanden indsender (al 
lerhelst afleverer personligt) 
de under a) og  b) omtalte 
skriftlige udfærdigelser til ud
skrivningskredsen.

3) Efter indkaldelse (mødetJ.

Idrætsmanden andrager skriftligt 
gennem sin militære afdeling. Giv 
ham en dokumentation fra  den 
organisation, i hvis interesse hans 
ønske fremsættes.
NB.: Garnisonsskifter efter mø
det er vanskeligt at opnå. Ved sø 
værnet vil der fo r  værnepligtige 
under den første uddannelse være 
en mulighed for  at fremsætte øn 
sker om stationering.

☆

I almindelighed:

FGI vil til enhver tid være organi
sationer m. fl. behjælpelig med råd 
og vejledning.

Forsøg dog først ved henvendelse 
til Deres hovedorganisation, om den 
kan vejlede Dem.

FGI’s adresse er: Forsvarets gym 
nastik- og idrætsinspektør, Ryvangs 
Allé 3, København 0 .

15



SPORTSBILLETTER

Billetter udstedes til hen- og  til
bagerejser for enkeltbilletpris til den 
by, hvor sportsstævnet afholdes.

Der skal deltage mindst 4 personer 
inklusive ledere i rejserne, der skal 
foretages samlet på såvel hen- som 
tilbagerejsen.

Billetterne, der er gyldige i 3 dage, 
udstedes kun til fællesklasse og  kan 
ikke ved tilkøb gøres gyldige til kør 
sel i højere vognklasse.

Der kan til alle sportsklubber, der 
henhører under DIF, og  som ønsker 
at rejse med lyntog over stræknin
ger, hvor der kræves pladsbillet, ud
stedes sportsbilletter til laveste sel
skabsrejsebillet, d. v. s., at der på 
den ordinære dobbeltpris ydes en ned
sættelse på 30 procent.

I de tilfælde, hvor der udstedes 
sportsbillet i forbindelse med de pri
vate jernbane- og skibsruter, der 
deltager i denne ordning, vil der for 
så vidt angår statsbanernes stræk
ninger blive ydet ovennævnte ned
sættelse, medens der for  de pågæl
dende private selskabers strækninger 
vil blive indregnet almindelig sports 
billetpris ( enkeltbilletpris).

Ved benyttelse af lyntog (herun
der som ovenfor anført) på såvel 
hen- som  tilbagerejse, betales kun 
enkelt hurtigtogstillæg, hvorimod der 
ikke ydes nedsættelse i hurtigtogs 
tillægget, når der kun benyttes hur
tigtog i den ene retning, d. v. s. en
ten på hen- eller tilbagerejsen.

Lederen af det pågældende idræts
hold afleverer ved billetkøb en af 
D IF leveret rekvisition forsynet med 
DBF’s stempel. Blanketterne fås ved

den rigt ige

Tennis og Badm intonsko

forlang den hos Deres sportshandler!

Import og on gros Kaj Resien 
Esplanaden 6 . København K . Telf. Min. 9300

henvendelse til D B F ’s sekretariat.
Rejseafbrydelser er tilladt som på 

almindelige dobbeltbilletter. Rejse 
gods indskrives efter de almindelige 

regler.
Tilbagebetaling a f billetter kan 

ikke finde sted.
A f  hensyn til eventuel reservering 

a f pladser i togene må klubberne i 
god tid indgive bestilling på befor 
dring af afrejsestationen.

Bestemmelserne finder kun anven
delse ved befordring af personer over 

18 år.
DSB henstiller til specialforbunde

nes klubber i videst mulig udstræk
ning at benytte sig af banernes til
bud, idet man kun kan have oven 
stående særordning løbende, såfremt 
det viser sig, at der virkelig er basis 
for  den.

DBF anmoder derfor indtrængende 
alle kredse, distrikter og klubber at 
gøre brug af det gode, som  i DSB’s 
foranomhandlede ordning indebærer, 
herunder de klubber, som deltager i 
Holdmesterskabet fo r  Danmark i 
badminton.

UNGDOMSREJSER

Sportsrejser må sikkert betragtes 
som den billigste rejsemulighed, når 
det drejer sig om  seniores, men 
idrætsfolk under 20 år kan få  en 
ekstra fordel ved at benytte de bil
letter, der udstedes til de fleste ung
domsorganisationer og  blandt andet 
til medlemmer under Dansk Idræts- 

Forbund.
Til disse ungdomsrejser skal et 

hold dog mindst være på 9 deltagere 
og  have en leder med på over 20 år, 
men når dette er tilfældet, kan der 
købes billet for  halv pris til samtlige 
deltagere (altså også til lederen), 
samt til to ledere, hvis der er 18 
deltagere, og disse rejser er navnlig 
fordelagtige for  rejser tur-retur. Her 
får man først den almindelige rabat 
for  dobbeltbillet, dernæst halv pris, 
og endelig har billetten gyldighed 
som almindelig dobbeltbillet, hvilket 
jo  kan være for  en længere periode 
end sportsbilletten.

Man kan hverken rejse med lyn 
tog eller på 1. klasse på ungdoms
billetter.

OGSÅ BILLIGE SPORTS
REJSER I SVERIGE

Meddelelse fra  Svenska Statsba 
ners Rejsebureau går ud på, at der 
indrettes sportsbilletter i trafik mel
lem Danmark og  Sverige, når der

foretages grupperejser på danske og 
svenske jernbaner samt med de dan
ske og  svenske statsbanesr færger 
og  både mellem København— Malmø 
og Helsingør— Helsingborg (men alt 
så ikke Frederikshavn— Gøteborg), 
og man kan rejse hen og  tilbage for 
enkelt billetpris.

Nedsættelse gælder for  idræts- 
mænd og  -kvinder samt deres ledere, 
som rejser for  at deltage i stævner, 
konkurrencer, kurser og  lignende. 
Vilkåret er, at mindst 6 voksne rej 
ser samlet, eller at der betales for 
mindst 6 personer.

Lederen for gruppen skal ved bil
letkøb aflevere rekvisition fra  sin 
idrætsorganisation eller forening for 
synet med stempel og  underskrift, 
og  hver deltager i rejsen skal have 
sit medlemskort til den organisation, 
som arrangerer rejsen, med sig, men 
da svenskerne ikke har særlige rejse
rekvisitionsblanketter, kan man ved 
køb a f billetter her i Danmark be 
nytte de af DIF trykte blanketter, 
eftersom disse dækker de a f de sven
ske baner ydede billetnedsættelser, 
bortset fra  at grupperne i Sverige 
skal være på mindst 6 personer, me
dens sportsrejser i Danmark er gæl
dende for  4 personer. I Sverige er 
der hen- og  hjemrejsepris for  enkelt
billet på alle tog, men der skal dog 
betales fuld pris fo r  pladsbillet —  
når denne kræves —  samt for sove 
pladsbillet.

OGSÅ R A B A T VED 
GENNEMREJSE

Den svenske sportsbillet er gyldig 
i 15 dage, og  hvis man f. eks. skal 
til stævner i Norge og Finland, kan 
man få  billet for halv pris fra  en 
dansk station til den svenske grænse 
både på vejen ud og  hjem, og dette 
vil i mange tilfælde gøre rejser i de 
nordiske lande langt billigere end 
tidligere. A t ordningen er gensidig 
bevirker endvidere, at danske arran
gører, som har gæster fra  andre nor
diske lande, kun skal betale halv pris 
for den del af rejsen, som foretages 
i Sverige og  Danmark. V i henleder 
endvidere opmærksomheden på, at 
ordningen ikke blot om fatter stæv
ner. Også til kurser gives der rabat. 
Endelig vil vi pege på, at man ved 
rejser, som ikke har 6 deltagere fra 
samme forening, kan opnås rabat ved, 
at idrætsfolk fra  to eller flere for 
eninger rejser samlet. Så er der na
turligvis kun én leder, der skal 
skrive under, men det gør ikke no-
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get, at deltaegrne har forskellige 
medlemskort. Nærmere oplysninger 
gives iøvrigt på Svenska Statsbaners 
Rejsebureau, Hovedbanegården, K ø 
benhavn V.

IDRÆ TSLIV
Vi genoptrykker også en medde

lelse vedrørende D IF ’s officielle or 
kan „Idrætsliv“ .

Fra en af vore store idrætsforenin 
ger fik  v i —  fortæller bladet —  be
sked om, at „Idrætsliv“  de sidste fire 
år var sendt til en forkert adresse. 
Vi har selvfølgelig omgående draget 
om sorg for, at bladet nu sendes til 
den rigtige mand; men uden hensyn 

til, om denne manglende adresseæn

dring skyldes fejl på D IF ’s sekreta 

riat, eller man fra  den pågældende 

forening —  eventuelt specialforbun 

dets lokalunion —  har undladt at g i 

ve besked, vil vi beklage, at en mand 

i fire år modtager „Idrætsliv", årbog 

og  diverse DIF-meddelelser, når han 

må være klar over, at han ikke mere 

varetager den bestyrelsespost, som 

kvalificerer ham til at være fo r 

eningens officielle adresse. Hvis an

dre få r „Idrætsliv", selv om de godt 

ved, at bladet skal sendes til en an 

den idrætsleder, bør de give D IF ’s 

sekretariat besked. Hvis de er glade 

for stadig at læse bladet, kan de teg 

ne abonnement på såvel blad som 

årbog. Det er så beskeden en udgift, 

at det kun kan skyldes skødesløshed,

hvis man uberettiget modtager bla 
det.

Ovenstående meddelelse gælder 
for  den sags skyld også Badminton.

SA S-RA B A T

Der har i flere år været en rabat 
for  idrætslige grupperejser med 
SAS, og  fra  15. maj er indført fø l 
gende nyordning:

Mens idrætsrabat hidtil har været 
ydet til grupper på mindst 10 per
soner af idrætsfolk og  officials, er 
det besluttet at nedsætte antallet af 
deltagere i disse grupperejser med 
idrætsrabat til 5 personer.

Herved imødekommer man et øn 
ske fra  idrættens side, idet nedsæt
telsen af minimum antal for  at op 
nå idrætsrabatten betyder, at idræts
grene, der dyrker mere individuelle 
discipliner, hvor der som oftest rej 
ser et færre antal idrætsudøvere ad 
gangen, kan nyde godt a f idrætsra 
batten.

Idrætsrabatten udgør som bekendt 
20 pct. a f den til enhver tid gældende 
ordinære enkeltturs- hhv. tur/retur 
pris for pågældende indenrigs stræk
ning.

A f øvrige bestemmelser skal vi 
fremhæve:

at udrejse skal foretages samlet, 
mens returrejse kan ske indivi
duelt,

at billetterne har normal gyldighed,

d. v. s. et år fra udrejsedatoen,

at der til hver rejse skal afleveres 
„Ansøgning om grupperejserabat 

at billetterne mærkes „D IR  25 pct.“ . 
i Europa" med påtegning „Idræts 
rabat“ ,

u iMvtm
Fredag den 9. september

o g  mandag den 12. september mat
cher Valby Badminton Club mod 
Berliner Sport-Club i Berlin. (F or 
bindelse er formidlet gennem bla 
dets „Kontaktspalte“ ).

Fredag den 9. september
kan Fakse Badmintonklub fejre 25 
års jubilæum.

Torsdag den 27. september
runder sekretæren for  Københavns 
Badminton Kreds og „Badmin- 
ton“ s energiske medarbejder gen 
nem samfulde 10 år, I b  L a r s e n ,  
Borgbjergsvej 45, 50 år.

☆
V i henstiller til klubsekretærer 

m. fl. at indsende meddelelse om 
„runde dage“  og  andre oplysninger 
af almen interesse til bladets redak 
tion til optagelse under „Kalende
ren". Der må f. eks. være en hel del 
klubber ude omkring i landet, der i 
løbet a f sæsonen fylder „rundt", men 
indtil nu ligger vi kun inde med op 
lysning om et enkelt jubilæum.
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JYLLANDS BADM INTON  KREDS

SÆ SONPROGRAM
1966
Oktober
2. Holdmesterskab for Danmark 1., 2. og 3. div.

Jyllandsserien Alle hold.
9. Jyllandsserien Alle hold.

15.— 16. Herning BK Åbne mesterskaber for seniorer.
16.— 23. JBK ’s elitekursus for spillere

23.
indtil 16 år pr. 15/12 1966 
Holdmesterskab for  Danmark 1., 2. og  3. div.
Jyllandsserien Alle hold.

Okt. 9. Triton-2— Olympia 
Thisted— ABC-2 
H øjbjerg— Herning 

Okt. 23. Olympia—Thisted 
Herning—ABC-2 
Triton-2— H øjbjerg 

Nov. 13. H øjbjerg— Olympia 
Thisted— Herning 
ABC-2— Triton-2

November
6. JBK ’s juniorholdturnering

13. Holdmesterskab for  Danmark
Jyllandsserien 

20. Jyllandsserien
19.— 20. A B C-Aalborg åbne mesterska

ber for juniorer o g  puslinge 
26.— 27. Fredericia BC åbne senior 

mesterskaber

1 Aarhus.
1., 2. og 3. div. 
Alle hold.
Alle hold.

Alle rækker.

Nov. 20. Olympia—Herning 
ABC-2— H øjbjerg 
Triton-2—Thisted 

Dec. 11. Olympia—ABC-2 
Triton-2— Herning 
Thisted— H øjbjerg

December
3. —  4. Jydske mesterskaber for

mesterrækken
4. JBK ’s juniorturnering

11. Holdmesterskab for  Danmark
Jyllandsserien

1967
Januar
8. Fyn— Jylland

15. Jyllandsserien
22. Holdmesterskab for Danmark

Jyllandsserien
29. Jydske ungdomsmesterskaber

I Aarhus.
I Tønder.
1., 2. og  3. div. 
Alle hold.

I  Odense ( ? ). 
Alle hold.
1., 2. og  3. div.

I Vejle.

Februar
5. JBK ’s juniorholdturnering
4.—  7. D IF ’s mesterskab for Dan

mark
11. — 12. D BF’s ungdomsmesterskaber
12. Jyllandsserien
26. Holdmesterskab for Danmark

Jyllandsserien
1. runde i opr. til Jyllandsserien

I Aars.

I København 
I Kerteminde. 
Alle hold.
1., 2. og  3. div. 
Alle hold.

Marts
4. —  5.
5.

12.

15.— 18.
12.

Provinsmesterskaber 
Jydske A - og OB-meserskaber 
Slutrunden om GLOG-pokalen 
Jydsk holdmesterskab 
Kredsmeserskabet for Jyllands
serien
All-Englandmesterskaber 
Slutrunden om  oprykningen til 
Jyllandsserien

I Nyborg. 
I Vojens.

I Aarhus.

April
16. JBK ’s årsmøde I Randers.

☆

JYLLANDSSERIEN  S NORD- OG 
SYDPULJER I SÆ SONEN 1966-67

Matcherne arrangeres af JBKr’s 
spilleudvalg og  al henvendelse ved 
rørende disse skal foregå til spille
udvalget.

Deltagende klubber i

Thisted BK - Triton-2, Aalborg. 
Syd-puljen:

AB-2, Aarhus - Esbjerg BK - Fre 
dericia BC - Horsens BK - Kolding 
BK - Vejle BK.

NORDPULJEN
1966

1967

Jan. 22. Olympia—Triton-2 
ABC-2— Thisted 
Herning— H øjbjerg 

Jan. 29. Thisted— Olympia 
ABC-2— Herning 
H øjbjerg— Triton-2 

Febr. 12. Olympia— H øjbjerg 
Herning—Thisted 
Triton-2— ABC-2 

Febr. 26. Herning— Olympia 
H øjbjerg— ABC-2 
Thisted— Triton-2

SYDPULJEN
1966

Okt. 2. AB-2— Horsens
Esbjerg—Vejle 
Fredericia— Kolding 

Okt. 9. Vejle— Horsens 
Kolding— AB-2 
Fredericia— Esbjerg 

Okt. 23. Horsens— Kolding 
Esbjerg—AB-2 
Vejle— Fredericia 

Nov. 13. Fredericia— Horsens 
Kolding— Esbjerg 
AB-2— Vejle

Nov. 20. Horsens— Esbjerg 
AB-2— Fredericia 
Vejle— Kolding 

Dec. 11. Horsens— AB-2 
Vejle— Esbjerg 
Kolding— Fredericia

Nord-puljen:
ABC-2, Aalborg - Herning BK - 

H øjbjerg BK - Olympia, 0 . Hurup -

Okt. 2. ABC— Olympia
Herning— Triton-2 
H øjbjerg— Thisted

1967

Jan. 22. Horsens—Vejle 
AB-2— Kolding
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Esbjerg— Fredericia 

Jan. 29. Kolding— Horsens 
AB-2— Esbjerg 
Fredericia— Vejle 

Febr. 12. Horsens— Fredericia 
Esbjerg— Kolding 
Vejle— AB-2

Febr. 26. Esbjerg— Horsens 
Fredericia— AB-2 
Kolding— Vejle

NB.! Førstnævnte klub er hjemme- 
klub (har hjemmebane).

—  bedre sportssko findes ikke

KØBENHAVNS 
BADMINTON 
KREDS

INSTRUKTØRKURSUS

Københavns Badminton Kreds ind 

byder til dommer- og  instruktørkur

sus, der afholdes på følgende dage: 

Mandag den 5., torsdag den 8., tors 

dag den 15., lørdag den 17. og søndag 

den 18. september 1966.

De tre første dage foregår kurset 

i Dansk Idræts-Forbund’s lokaler, 

Vester Voldgade 11, medens de to 

sidste dage er henlagt til Frederiks 

berg Badminton Klub’s hal, R olig 

hedsvej 23 C.

Anmeldelserne sendes til: Per

Marcussen, Roasvej 48, Ballerup, tlf. 

97 32 77, senest onsdag den 24. 

august 1966.

Kredsen henstiller til klubberne at 

hjælpe Københavns Dommerklub med 

at skaffe aspiranter til det kommen 

de dommerkursus, idet der stadig er 

et stort behov for nye dommere.

SMÅ FJER

PERU

Badminton breder sig. Nu har og 
så Peru —  Comision Nacional de 
Badminton del Peru —  søgt optagel
se i IBF.

Fås i alle førende sportsmagasiner
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- en forbundsfælle under spillet. . .

- ventileret  

- skridsikret  

- tåforstærket  

- solid og robust  

- med svangstøtte 

- med transparent sål 
- og så sidder d en . . .

CODAN  »SPRIN T«
- med god spilleform indbygget!

ET PRODUKT 1 GULDSEGL KVALITET

CODAN FODTØJ A/S
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