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Det er vel nærliggende først at fortælle, hvad der forstås ved kondition. 
Herved forstås den øjeblikkelige tilstand, organism ens ilttransporterende 
organer: hjerte, lunger, blod og  karsystem , befinder sig  i.

Konditionstræning er indenfor badminton et underudviklet område i Dan 
mark.

Jeg har et par gange hørt en forstander for  idrætsskolen i V ejle sige, at 
han ikke regnede badmintonspillere fo r  sportsfolk. D et nærmeste, han kunne 
komme, var „spillere, der dyrkede en hård sportsgren“ . Hvad er årsagen til, 
at vi ikke har interesseret os n o k  fo r  fysisk  træning i større målestok. 
Den mest nærliggende årsag er nok den, at når dansk badminton har kunnet 
nå de store resultater, som  er nået uden at lave speciel fysisk træning, ja, 
så har m an undladt dette. Jeg er dog ganske overbevist om, at den går ikke 
mere. Ser vi på de resultater, andre nationers badmintonspillere har nået 
mod vore, så er der tegn på, at de andre nationer er ved at vinde ind på os, 
teknisk og  taktisk, men ikke mindst ved større hurtighed og  kondition, sam t 
en grundigere forberedelse til deres kamp. Vi har haft en verdenselite her i 
Danmark, o g  vi skulle gerne have det også i årene frem over.

H vordan få r  vi så d et?  —  Selvfølgelig skal man først og  frem m est dyg 
tiggøre sig  teknisk og  taktisk. Selve spillet bør væ re det primære, men er 
der andre områder, hvor vi kan blive bedre, ja, så bør man søge disse om 
råder også, f. eks. ved konditionstræning og  ved en effektiv opvarm ning 
inden kampen. Ved konditionstræning opnås for  det første større udholden 
hed og  fo r  det andet større hurtighed. Hvad større hurtighed vil betyde, er 
jo  ikke vanskeligt at forestille sig. D et vil sige, at i visse situationer er man 
ikke mange brøkdele a f et sekund fra  at gå  fra  offensiv over til defensiv, men 
blot med en lille smule mere hurtighed vil man i m ange tilfælde kunne undgå 
at kom m e i defensiv og  fastholde angrebet. Man n å r  bolden på et m ere fo r 
delagtigt tidspunkt.

Så hurtige som  kineserne og  malayserne bliver vi aldrig. De er mindre og  
spinklere bygget end vi, men så har vi til gengæld fortrin  på grund a f h øj 
den, og  hvis vi sam tidig går ind for  at opnå større hurtighed og  bedre kon 
dition, hvad vi naturligvis kan, så er m eget nået, rent fysisk.

Vi ser det i alle de sportsgrene, der har med boldspil at gøre, at efter at 
have væ ret spil, der hovedsagelig byggede på teknik og  taktik, har spillet
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ændret karakter, er blevet langt hur
tigere og  mere konditionspræget. 
Man kan synes om  det eller ej, nogle 
er im od denne udvikling —  det må 
man selv om  —  men undgå den kan 
vi ikke, så vi kan lige så godt fo r 
søge at væ re positivt indstillet og  få  
de fordele med, som  en sådan spille 
stil giver. D et er kun et spørgsm ål 
om, hvorvidt spillerne selv vil, og  
det ser da heldigvis ud til, at flere 
og  flere vil, naturligvis blandt de 
unge. Det er også  et spørgsm ål om  
instruktørerne, fo r  man skal have 
hjælp af en instruktør ved kondi
tionstræning, f . eks. til at sætte i 
system, til at sam menligne resulta 
ter fra  måned til måned, og  til at 
opmuntre til fortsættelse.

Opvarmning

Forud fo r  en kamp, men også fo r 
ud fo r  konditionstræning, er det nød
vendigt at m an varm er op, men al
ligevel er det ret almindeligt at se i 
turneringer, at f. eks. pigerne sidder 
i en kold  hal i kort nederdel og  med 
bare ben. Jeg har tit hørt spillere 
sige efter en kam p: „Jeg  nåede ikke 
at blive varm “ . Det lyder bestemt 
ikke godt. M an skal ikke varm e op 
under en kamp, det s k a l  man gø 
re, inden man går ind på banen.

A l l e  muskelgrupper skal være 
varm e og  gennemarbejdede, og  når

kampen begynder, er man klar til 
at læ gge overtræ ksdragten. Jeg ser 
m ange spille kamp iført overtrækstøj 
—  selv i vort sidste internationale 
stævne havde en a f vore topspillere 
overtræ kstøj på et langt stykke ind 
i kampen. —  Badminton er vist den 
eneste indendørs sportsgren, hvor 
spillere spiller kam p iført overtræ ks
tøj. D et må vel være, ford i de mener, 
at det varm er deres muskler, men 
sam tidig kan de vel ikke være blinde 
for, at det bl. a. hæmm er deres be 
vægelsesfrihed og  hindrer huden i at 
ånde. Den individuelle opvarm ning 
må ske fø r  kampen, umiddelbart før  
det tidspunkt, på  hvilket de skal spil
le efter program m et. Jeg har hørt 
enkelte spillere sige, at det er svært 
at afpasse tidspunktet, og  at det o g 
så kan væ re svært at finde et sted, 
hvor det kan gøres.

D a kineserne var her, så vi, hvor 
dan de forstod  værdien af en effek 
tiv opvarm ning. D et var ganske vist 
i Hørsholmhallen, hvor der er ret god 
plads ude i siderne a f hallen. M ange 
tilskuere fu lgte denne opvarmning 
med stor interesse, men derfra til at 
gøre det selv, er desværre et stort 
spring. Disse kinesere var ikke „g e 
nerte“ , og  je g  tror heller ikke, at der 
var nogle, der fandt dem „latterlige“ . 
Det er ord, je g  tit har hørt i forbin 
delse med opvarm ning.

Her i landet må man gå ud fra, at 
sam tlige baner er optaget ved en tur
nering, og  der er ikke m egen plads i 
overskud i hallerne. A ltså  har vi 
brug fo r  et opvarm ningsprogram , der 
kan udføres på en lille plads, ca. 2 m 2 

er nok, og  det kan m an nok med lidt 
god vilje finde et eller andet sted i 
en hal. Program m et bør bestå af 
øvelser, der giver smidighed og  ak 
tivisering a f de muskler, vi bruger. 
Spillerne m å selv huske, om  alle 
m uskelgrupper har væ ret igennem : 
hovedets bevægelighed, skuldre, ar
me, håndled, kroppen, benm uskler 
og  fødderne. A lt må gennemarbejdes, 
så muskelgrupperne bliver smidige 
og  man fåir den temperaturstigning, 
der tilsigtes.

Konditionstræning

D er findes m ange m åder at kon 
ditionstræne på. Vore bedste herrer 
trænede fø r  Thomas Cup under K a j  
S t e n d a l’s ledelse. Denne trænings 
form , der var lig  den vore olym piade 
deltagere gennem fører, er m eget fin, 
men den tager temm elig lang tid og  
kræ ver en hal eller en gym nastiksal. 
Det er de færreste, der har denne til 
rådighed.

Badmintontræningen er jo  først og  
frem m est baseret på en forbedring 
a f spillet teknisk og  taktisk, og  det 
bør væ re det primære, som  je g  har
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sagt det før. D erfor må man stille 
det krav til konditionstræningen, at 
den er så lidt tidsrøvende som  m u 
ligt.

Circuittræningen er en sådan ra 
tionel, tidsbesparende konditionstræ 
ning. I  mange idrætsgrene, f. eks. 
atletik, svømning med flere, kan man 
med et stopur kontrollere idrætsud
øverens form . Denne kontrol af de 
fysiske resultater har man ikke i 
badminton. Vi ved faktisk  ikke, i 
hvilken træningsform  spillem e er, 
men i circuittræningen har vi et mid 
del til at kontrollere spillernes fysiske 
træningsform.

Circuittræningen er fastlagt efter 
analyse af bevægelserne i en bestemt 
sportsgren ved hjælp a f f. eks. otte 
forskellige øvelser.

På skitsen ser vi sådanne otte øvel
ser, hvor de muskelbevægelser, man 
bruger i badminton, findes. Instruk 
tøren kan, hvis han synes, tage en 
øvelse ud og  erstatte den med en an 
den, hvis han mener, at spilleren har 
en særlig svaghed, der bør sættes ind 
overfor.

På spillere, der skal circuittræne, 
tager man en „test“ , en m axim al- 
prøve på f. eks. nr. 1 : knæløftninger,

og  ser, hvor m ange spilleren kan ud
føre i 1 minut. D a der er tale om  en 
maximalydelse på 1 minut, må spille 
ren ikke være i stand til at lave flere 
knæløftninger på dette minut. Han 
må yde alt, hvad han kan. Man no 
terer antallet, f. eks. 240, på et ske 
ma. E fter en pause tager man øvelse 
nr. 2, og  noterer antallet, f. eks. 30. 
En spiller kan højst klare 2 m axim al- 
prøver på en aften, ellers vil det jo  
ikke blive maximalydelse.

N år man har taget m axim alprø- 
ver på alle otte øvelser, er man klar 
til at begynde den egentlige circuit- 
træning, som foregår på denne måi
de: Man begynder med at lade spil
leren tage øvelse nr. 1 , og  starter 
stopuret. Nå spilleren har lavet d e t  
h a l v e  antal knæbøjninger, altså 
120 , skiftes til øvelse nr. 2 , hvor spil
leren tager det halve antal, nem lig 
15, derefter til øvelse nr. 3 og  så v i 
dere til alle otte øvelser er igennem. 
Så begynder man forfra, og  det gen 
tages 3 gange ialt. N år sidste øvelse 
er udført, ser m an på stopuret og 
noterer tiden på skem aet for  denne 
spiller. Træningsprogram m et må 
højst udføres 2 gange ugentligt.

Gennem den gentagne ugentlige

træning er det da muligt at kontrol
lere den tidsforbedring, der garante 
ret er sket, at træningsform en for 
spilleren skrider planm æssigt frem , 
og  fo r  spilleren er det hele tiden „en 
kam p“ med stopuret. A t opnå en god 
kondition og  „a t kom m e i form “ er 
ikke noget, man opnår på kort tid. 
Det er en optræning a f hele organis 
men, og  det kan tage lang tid at 
kom m e i topform .

Det vil væ re a f stor betydning for  
de unge at gå ind for  denne form  
fo r  træning. Gang på gang ser man 
de unge spillere møde mere rutinere 
de, men ældre spillere, som  de intet 
kan stille op over for. I  dag, hvor 
circuittræningen ikke er alm indelig 
i dansk badminton, får de unge her 
et virkeligt våben mod de andres ru 
tine. Hvis de unge selv vil, og  nogle 
instruktører vil hjælpe dem i gang, 
så kan de ved større hurtighed, fo r 
enet med større råstyrke, forcere 
tem poet i kampen og  stå distancen. 
Så når de de resultater, som deres 
evner berettiger dem til, på et langt 
tidligere tidspunkt.

Men det kræ ver en virkelig ind 
sats.

Carlo Rekkov.
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DEN SIDSTE REJSE
T 1L 1N D O N E S 1 E N

Klokken er 4,30 en torsdag m or 
gen i ju li måned 1967, og  når je g  i 
dette øjeblik igen forsøger at kom 
me i gang med den lovede artikel 
til „Badm inton“ , så er det i håbet 
om  at kunne skrive den fæ rdig den 
ne og  de følgende morgener, medens 
der endnu er stille i huset.

Siden Lunøe fo r  en halv snes dage 
siden rykkede mig, har je g  adskil 
lige gange forgæ ves forsøgt at kom 
me i sving, men uden held, og  i 
august-numm eret s k a l  artiklen, 
selv om  alle forlæ ngst ved, hvorledes 
Thom as Cup slaget i D jakarta ud
viklede sig.

P or godt to måneder siden, den 16. 
m aj kl. 8,30, var der igen stor a f 
sked i Kastrup Lufthavn; denne 
gang, da Svend Andersen, Tom  
Bacher, Henning Borch, Erland 
Kops, Jørgen Mortensen og  Per W al- 
søe med Knud A age Nielsen som  
træner og  A m e  Bruun som  hold 
leder blev sendt a f sted til slut- 
runden i Thom as Cup i D jakarta.

V or første mellemlanding var i 
Zürich, hvor vi skiftede til den 
„Coronado-Jet“ , som  i det næste 
døgn skulle være vort „h jem “ , en 
form  fo r  hjem, man snart bliver ked 
af, ikke fordi der var noget at ud 
sætte på flyet eller dets skiftende 
besætninger, men fordi man bliver

træt a f at sidde indeklemt i de snæv
re stole i så m ange timer.

Mellemlandinger i Geneve, Cairo 
og  de to bageovne Karachi, hvor 
der var 30° klokken 2,30, og  hvor 
fire øl og  to  Coca-C ola i transitten 
kostede lige ved 5 US $, o g  Bom bay, 
som  klokken 5,30 havde 28° —  og 
en vidunderlig sm uk solopgang.

T o uger i Thailand
Vi ankom  til B angkok onsdag kl.

11,30 i 28° varm e uden sol, og  efter 
m odtagelse i lufthavnen med blom 
sterguirlander og  fotografering k ør 
te vi til Oriental Hotel, som  skulle 
huse os de næste fjorten  dage. Thai
lands Badminton A ssociation havde 
arrangeret frokost i H oney Club, 
en nylig åbnet stor kinesisk restau 
rant, hvor der om  aftenen var op 
træden og  dans, medens der nu ved 
frokostid  spillede et philipinsk or 
kester med stadig skiftende kinesi
ske sangerinder, som  ret hurtigt 
virkede trættende i vore øren. R e 
sten a f onsdagen tilbragtes i hotel
lets swim m ingpool. Torsdag form id 
dag var vi til Thai-dans. Der røg  
lige nogle m eter farvefilm  den fo r 
middag.

Træning og  akklim atisering
E fter dette døgns hvile ovenpå 

rejsen begyndte alvoren. Som op 

holdssted fø r  D jakarta var Bangkok 
glim rende egnet, samme klima, om 
trent sam me temperaturer, og  lad 
det m ed det samme være sagt, at to 
uger var passende for  ikke at køre 
spillerne ned.

De sidste dage fø r  matchen m od 
Thailand —  desværre blev det kun 
til den ene i Bangkok, og  ikke som  
først lovet også til en match i 
Chiengmai i det nordlige Thailand 
—  var alle godt trætte a f kun at 
spille im od hinanden indbyrdes.

De første par dage trænedes i 
en bølgeblikshal, som  kun havde én 
bane —  man kan forestille sig  tem 
peraturen i denne, når der udenfor 
var 30° i skyggen. Kors, hvor var 
der varm t! Hvad varmen og  den 
store venlighed angår, som vi mødte 
her, var stedet perfekt, men fo r  at 
udvide træningen, således at alle kun 
ne spille samtidig, ønskede vi gerne 
to  baner, og  det lykkedes at flytte 
til R oyal Bangkok Sports Club alle 
rede efter to dages forløb, og  her 
fortsattes træningen daglig, kun a f 
brudt a f  en enkelt hviledag.

D et g ik  hurtigt op for  mig, at vi 
i D B F havde set rigtigt, da vi ved 
tog  at sende både træner og  hold 
leder med på denne rejse.

Jeg havde daglig 10— 15 telefon 
opkald og  5— 6 interviews foruden 
møder med thai-ledere, og  flere gan 
ge m åtte „G rønært“ tage alene med 
til træningen, og  her i Thailand var 
der endda kun tale om  et uform elt 
ophold og  en venskabelig match.

Uheld
blev vi ikke forskånet for, men hel
digvis ingen a f alvorlig art.

Jørgen Mo. oplevede et maveonde, 
som  slog  ham helt ud i et par dage, 
hvor han den ene dag ikke bestilte 
andet end at vende „bæ lgen“ ud. 
„P y tte “ måtte til dr. Am undsen med 
stiv nakke. A ir-conditionering er en 
vidunderlig opfindelse, men man skal 
være forsigtig  med, hvor den ram 
m er en. Endelig havde Svend et par 
grim m e dage, hvor han måtte ligge 
stille med en infektion i højre fod. 
Han blev fyldt med penicillin ved 
indsprøjtninger og kom  heldigvis 
over det i rette tid.

Honey Club i Bangkok. Fra venstre Erland Kops, Henning Borch, Arne 
Bruun, Young Utiskul (Hwang Yong Lim), Tom Bacher, Per Walsøe, Jørgen 

Mortensen, Knud Aage Nielsen. Stående mellem Tom og Per: Chavalert.
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Oriental Hotel viste sig at være 
„helt på toppen“ , dejligt beliggende 
ned til floden Chao Phraya og  nabo 
til ØK, så v i boede praktisk taget 
under Dannebrog. H er var faktisk 
så ideelt, så Erland en dag sagde: 
„D et ærgrer m ig —  alt er så godt, 
at je g  ikke kan finde noget at kvæ 
rulere over!“ Desværre kunne han 
med rette ærgre sig  over, at en del 
a f hans bagage, som  en a f vore 
thaiske badmintonvenner ville hjæl
pe ham  med i lufthavnen, var væk. 
D er g ik  fem  dage, fø r  den dukkede 
op —  den havde hele tiden stået på 
hotellet, men da den var uden navn, 
havde man blot ventet på, at ejer 
manden skulle melde sig.

Danmark— Thailand 3— 2

Den venskabelige match, som  a f 
sluttede vort ophold i Bangkok, hav 
de sam let fuldt hus —  om kring 8000 
tilskuere. Indmarchen var en tam, 
dårligt organiseret historie, og  mat
chen begyndte m ed over en halv 
times forsinkelse. Men udenfor hal 
len var der 20  og  inde i hallen 1 

m eget smukt Dannebrog.

V i havde håbet på 5— 0 eller i 
hvert fald  4— 1 , men så gode var

vi ikke. Vi m åtte nøjes m ed 3— 2, 
idet begge vore doubler g ik  ned.

Denne dukkert gav jo  ikke lige 
frem  selvtillid og  kunne i hvert fald 
ikke ryste Malaysia, som vi skulle 
møde få  dage senere i D jakarta.

Oplevelser i Bangkok

Som  nævnt kom  vi ikke til Chieng- 
mai i det nordlige Thailand, da man 
ikke kunne ska ffe  spillested der un 
der vort ophold, hvilket var kedeligt; 
ikke blot fordi Chiengmai ville have 
væ ret en oplevelse, men nok så m e
get fordi, je g  tror, at vore spillere 
ville have haft godt a f endnu en 
m atch i Thailand.

V i var gæ ster i den skandinaviske 
klub og  i den danske ambassade, 
hvis nye ambassadør, Kønigsfeldt, 
var ankomm et til B angkok dagen 
fø r  os, og  som  i sin velkom st lovede, 
at når vi kom  tilbage med Cup’en, 
skulle ambassaden stå på gloende 
pæle. —  Desværre kom  vi ikke til 
at opleve dette.

V i var på to dejlige og  interessan 
te ture i Bangkok. Den ene g ik  pr. 
bus til templerne W at Po, som  im 
ponerede ved sin størrelse, W hite 
Marble Temple, som  var smukt, og

endelig det kongelige palads, som  
ganske simpelt overgår alt, hvad 
tænkes kan i storstilet skønhed.

Den anden gik  pr. m otorbåd til 
vor største oplevelse: Morgenturen 
gennem kanalerne —  The Klongs —  
til F loating Market, som er et fan 
tastisk og  farverigt skue. A lt kan 
man købe fra  bådene, fra  fru gt a f 
enhver art til kul. Langt de fleste 
handlende er kvinder, og  kun i de 
større både ses også mænd.

Langs disse kanaler i huse bygget 
på pæle lever om kring 3/4 million 
mennesker, de fleste prim itivt, men 
med orden og  renlighed. Vi så dog 
også store huse, nybyggede, og  med 
TV-antenner på tagene.

I  kanalen vasker man tø j, man 
vasker gryder og  alt service, man 
vasker børnene, og  man vasker sig  
selv med sham poo-flasken stående 
på platform en. —  A t der lidt højere 
oppe ad kanalen blandt m eget andet 
flyder liget a f en hund, sort a f fluer, 
generer åbenbart ingen.

D jakarta

M andag den 29. m aj forlod  vi 
Bangkok. Under mellemlandingen i

Rådhuspladsen, Kbhvn. V.

Tlf. 1212  34

Gladsaxe Møllevej 14, Søb.

Tlf. 6912 34

Herlev Hovedgade 97 -99

Tlf. 94 85 33

S C A h llA D A M
*  AU T. FORD - FORH AN D LER

Hovedvejen 149 , Glostrup

Tlf. 4512 34

Lyøvej 20, Frederiksberg

Tlf. FA 78 88

Islevdalvej 100 , Rødovre

Tlf. 9476 88

Amager Landevej 102-104

Tlf. 5112 34
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Singapore tra f vi det am erikanske 
hold, som  i løbet a f den halve time, 
mellemlandingen varede, gjorde, 
hvad de kunne fo r  at ødelægge mit 
engelsk —  især Jim  Poole.

Ved ankomsten til D jakarta var 
der m ødt en del a f de indonesiske 
nesiske ledere, IB Fs sekretær og 
Thomas Cup slutrundens officielle 
referee, Herbert Scheele, den danske 
charge d’affaire, Julius Bruun, SAS 
& Thai-A irs Knud Dam gaard plus 
ca. 30 fotografer o g  en halv snes 
journalister —  —  og  så g ik  det med 
politieskorte og  hylende sirener til 
Hotel Indonesia, hvor vi mødte de 
os attacherede guides, Linda, Shinta 
og  Rudi, alle tre arkitektstuderende.

Under senere sam taler fortalte 
Rudi mig, at han, når han om  et 
år har taget sin eksam en vil kunne 
tjene om kring 350— 400 Rupiahs om  
måneden, hvilket svarer til ca. 175—  
200 kroner. En indtægt, som  han 
faktisk ikke vil kunne leve af, langt 
mindre tænke på at stifte fam ilie på, 
selv ikke med de langt mindre leve 
om kostninger, som  er normale i In 
donesien. Han må —  fo r  overhovedet 
at kunne klare sig  —  skaffe  sig alt 
det ekstraarbejde, han kan over 
komme.

Om efterm iddagen trænede spiller
ne, medens „Æ rt“ og  je g  var til m ø 
der, og  kl. 19 sam lede Herbert 
Scheele alle ledere og  gennem gik 
reglerne —  specielt hvad angår re- 
feree ’ens beføjelser, ligesom  der a f 
leveredes holdopstillinger og  der fo 
retoges lodtrækning mellem M alay 
sia og  Danmark.

A lt blev refereret og  senere un 
derskrevet a f sam tlige holdledere

Hotellets priser var vanvittigt 
høje, 1 Tournedos kostede 56 kr., 1 
om elet 14 kr. og  1 Coca-Cola 4 kr.

Også tirsdag trænedes, og  bag 
efter var je g  til generalprøve på 
åbningsceremonien. Til om  aftenen 
forelå  to  invitationer, den ene fra 
E ric Holtegaard, en tidligere Hum 
lebækspiller, den anden og  officielle 
fra  D jakartas guvernør, hvilken sid 
ste vi m åtte vælge.

Danmark— Malaysia

Alle slappede a f inden mødet med 
Malaysia. A ftenen startede med åb 
ningsceremonien, hvor Erland og 
Svend, som  skulle spille de to  første 
kampe, ikke deltog, —  alt klappede 
—■ et strålende show fo r  præsident 
Suharto og  de 10.000 tilskuere, som 
fyldte hallen.

Jeg skal ikke her skildre matchen 
i enkeltheder —  det er „G rønæ rt“ s 
opgave, men blot nævne, at resul
tatet a f den første aften 2— 2 var 
tilfredsstillende; men var Erland ik 
ke „gå et død“ i slutningen a f andet 
sæt, vil je g  tro, at vi havde sluttet 
aftenen med en føring på 3— 1, og 
så havde muligheden fo r  5— 4 til os 
væ ret indenfor rækkevidde -— troede 
jeg ! Og dette nævnede je g  også som 
m it tip, da je g  om  onsdagen blev 
interviewet til radio og  TV. Om den
ne dags 0— 5 nederlag skal kun si 
ges, at efter Svends tabte single 
skuffede Erland m eget ved i 2. sæt, 
hvor han efter at have væ ret bag 
ud 2— 8 kæmpede sig op til á 10 ,

ikke kunne holde fast og  slå en helt 
udkørt Tan A ik  Huang, der var ved 
at kaste op og  så ud til at væ re en 
besvimelse nær. Erland slog  de sid 
ste fem  bolde udenfor linierne.

H erefter var vort hold slået. Tom  
blev et let o ffer fo r  en velspillende 
Teh K ew  San. 5— 2 til Malaysia, og  
også de to  sidste doubler tabte vi. 
Det var en m eget stor skuffelse for 
os alle.

D a vi nu intet havde at gøre i 
D jakarta fø r  fredag, hvor vi skulle 
virke som  dom mere og  linievogtere 
i finalen, fik  je g  med stor hjælp fra 
Knud Dam gaard arrangeret flytning 
fra  Hotel Indonesia til Hotel Bali 
Beach på

Bali.

V i startede mandag kl. 5,00, og 
efter et par tim ers flyvning, hvor 
vi over Øst-Java havde lejlighed til 
at fotografere flere kratere, blev vi 
i lufthavnen Tuban budt velkommen 
til Bali a f øens guvernør m ed frue. 
Selv om  vi er slået ud a f Thomas 
Cup, er vi stadig at betragte som 
V.I.P .’ere.

Hotel Bali Beach! Som Tom  gan 
ske enkelt sagde det: „D et er løgn !“

Dette er som  klippet ud a f en 
amerikansk high-society-film . Det 
har det hele. Blev indviet i  1966, har 
600 senge, 128 ansatte og  —  fra  
25— 30 gæster, hvoraf v i udgjorde 
de 8 . Norm en fik  vi opgivet til ca. 
10 % ’s belægning i højsæsonen, hvil
ket betyder, at såfrem t landings 
banerne i lufthavnen ikke bliver 
fæ rdige m eget snart, må m an enten 
lukke herligheden eller give Thai- 
A ir  den charterfly-tilladelse, som  det 
indonesiske luftfartsselskab Garuda 
stritter så voldsom t imod.

Opholdet på Bali, en a f de sidste 
Paradisøer, var fyldt med oplevelser 
som  hanekampe, begravelsescerem o
nier, en heldagstur til Mas, som  er 
centrum fo r  salg a f de balinesiske 
træskæ rerarbejder (der blev købt et 
e n k e lt(!))  videre gennem Ubud, 
hvor vi besøgte den spansk-ameri- 
kanske m aler Antonio M aria Blan 
co, som  har boet på øen i 20 år, og  
den hollandske m aler Han Snel, 
som  har boet der i 16 år. B egge er 
g ift  med balinesere, o g  Blanco har 
to voksne døtre.

Fra  Ubud kørte vi til Tampak- 
siring, hvor vi, inden v i g ik  ned til 
templet, som  er fra  det 1 1 . århun-

Fra receptionen hos Djakartas guvernør. Fra venstre Erland Kops, Henning 
Borch, H. A. E. Scheele, Arne Bruun, Svend Andersen, Ferry Sonneville og

Per Walsøe.
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drede og  er bygget ind i klipperne, 
spiste vor medbragte mad —■ med en 
kold Tuborg fra  therm okassen — , 
alt imedens et par hundrede indfødte 
stod om kring os og  nød dette m ærk 
væ rdige skuespil.

V i var til barong- og  kris-dansen 
og  til abedansen —  Tari Ketjak.

Den første med farverige dragter 
blev danset om  form iddagen, m e
dens abedansen fandt sted om  afte 
nen i skæret a f et bål. Langt mere 
umiddelbar, og  her va r vi da også 
kun 11— 12  frem m ede, medens der 
var om kring et par hundrede bali- 
nesere.

Torsdag —  vor sidste dag på Bali 
—  var Erland, Svend og  „Æ r t“ i 
hovedstaden Denpasar fo r  at få  ord 
net de sidste indkøb, medens v i an
dre med Landrower kørte gennem 
øens tidligere hovedstad Klungkung 
og  over store lavasletter, som  er 
minder om et voldsom t vulkanud
brud i 1963. F ør dette udbrud var 
her broforbindelse over floden, men 
broen er aldrig blevet genopbygget, 
så Landroweren var en nødvendig 
hed fo r  at komme videre til rejsens 
mål: Et lukket samfund, som lever

isoleret, har sine egne love og  ikke 
betaler a fg ifter til Indonesien.

Stammens folk  skal væ re indenfor 
lermurene hver nat. Hvis en mand 
ønsker at g ifte  sig med en kvinde 
udefra, er dette tilladt, og  den frem 
mede kvinde kan flytte ind i lands
byen, men gifter en a f stammens 
kvinder sig udenfor samfundet, da 
kan hun aldrig kom m e tilbage.

Selve besøget var noget a f en 
skuffelse, idet de eneste a f stammen, 
vi mødte, var en snes børn, som 
vrim lede om kring os, medens alle 
voksne på nær et par gam le mænd 
holdt sig i skjul i hytterne.

Slutrunden
E fter at vi i fem  dage havde nydt 

den dejlige brise fra  Bali Sea, som 
lettede vejrtrækningen, m odtog D ja- 
karta os med et hedeslag, og  først 
her hørte vi om  krigen i Det mellem 
ste Østen.

Finalen mellem Malaysia og  Indo 
nesien gik  den første aften aldeles 
glimrende uden episoder a f betyd 
ning, selv om Malaysia sluttede a f 
tenen med en føring  på 3— 1.

Den eneste gang, der blev buh’et,

var såmænd ad mig, fordi je g  ikke 
døm te en m alayisk bold ude, da den 
ram te linien.

Lørdagens kam pe begyndte med, 
at Tan A ik  Huang slog F erry Son- 
neville med 4 og  2, men i den næste 
single reducerede Rudy Hartono 
K um iaw an —  Indonesiens nye håb 
—  til 4— 2, og  i tredie single redu 
cerede Muljadi yderligere M alaysias 
føring til 4— 3.

Historien gentager sig

I pausen m odtog je g  a f den indo
nesiske holdleder alle tiders kom pli 
ment til såvel P er og  Tom , som  
dommere, som  til os andre som  ser 
ve- og  liniedom mere: „ I  er per 
fe k te !“

Double-matchen, som skulle kun 
ne give Malaysia sejren. Tan Y ee 
Khan & N g B oon Bee vandt 1. sæt 
15— 2 over Muljadi & A gus Susanto, 
og  Tom  havde som  dom m er intet 
besvær med at kalde publikum til ro 
ved at løfte en hånd.

I  løbet a f ingen tid er m alaysiem e 
i andet sæt på 10— 2. De har indtil 
nu —  specielt Tan Yee Khan —  
spillet perfekt og  uden en fejl, og
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er kun fem  bolde fra  at vinde cup’en, 
men få r  en svaghedsperiode, som 
bringer indoneserne op til 6— 10 .

Og så skete det!
H ver gang, malaysierne skulle 

serve, buh’ede crowden dem ihjel. 
Deres nerver kom  naturligvis på 
højkant. Sættet endte 18— 13 til in 
doneserne.

SELV EN A F  V ERD EN S BED 
STE H ERRE DOU BLER K A N  IK 
K E VIN DE OVER 10.002 „M O D 
STA N D E R E “ .

E fter pausen, hvor H erbert Schee- 
le forgæ ves forsøgte at skaffe  ro og 
at få  de indonesiske ledere til at tale 
til publikum, gav han Tom  besked 
om  ikke at gå  på stigen, før  alt 
var under kontrol.

Endelig lykkedes det ham, the 
„D IC T A TO R “ , som  en indonesisk 
avis kaldte ham, „T H E  CHILDISH 
OLD M A N  W ITH O U T W ISD O M “ , 
som  det hed i en anden avis, at få  
form anden fo r  det indonesiske bad 
mintonforbund, Dr. Padm o Soemasto 
til at meddele publikum, at Thomas 
Cup matchen ikke ville blive fæ rdig 
spillet den aften, hvilket han gjorde 
ved at meddele, at man efter enig 
hed mellem Indonesiens og  Malaysias 
ledere stoppede spillet.

Jeg blev, som  så m ange gange 
før, interviewet til Antara/Reuter 
umiddelbart efter, at kam pen var 
stoppet, men je g  tvivler på, at min 
kom m entar er bragt i de indonesiske 
blade. Den lød således:

„A t  Mr. Scheele har stoppet kam 
pen er helt korrekt, da spillet under 
disse forhold intet har med badmin
ton at gøre, intet har med sport 
at gøre. Hvad der skete nu, skulle

væ re sket fo r  år tilbage, første gang 
i 1961 her, da det var Thailand, og  
næste gang i 1964 i Tokyo, da det 
var Danmark, det gik  ud over !“

Da det danske hold forlod  hallen, 
blev der vinket og  sm ilet til os —  og 
råbt Denmark! —  men vi var jo  
heller ikke i finalen mod Indonesien.

I  nattens møder tilbød såvel de 
to  am erikanere som de fire japanere 
og  hele det danske hold, som havde 
virket som  domm ere m. m., at blive 
i D jakarta næste dag, hvis Herbert 
Scheele’s forslag  om  at fortsæ tte i 
tom  hal fo r  lukkede døre skulle blive 
vedtaget.

Først klokken 2,30 var det klart, 
at man m åtte ty  til det andet alter
nativ —  at spille fæ rdig på neutral 
bane, som IB F  væ lger; hvilket fo r 
slag dog først skal konfirm eres i 
IB F. Indoneserne nægtede at spille 
uden publikum.

Padm o Soem asto var til møde på 
hotellet med malaysierne, men øn 
skede ikke at tale med Herbert 
Scheele, som  tilbragte ventetiden 
sammen med os.

Den sidste nat på Hotel Indonesia, 
inden vi rejste —- fo r  næste dag i 
Singapore at dele os i to hold, det 
ene fo r  at fortsæ tte i Malaysia, det 
andet fo r  at rejse hjem , havde vi på 
vor hotelgang 4 M P’ere med m askin 
pistoler „indkvarteret".

Siden 1965 har je g  i IB F  fulgt 
D B F ’s form and, Kurt M øller’s ind 
læ g på generalforsam lingerne i de
batten om  Thom as Cup matcherne 
og  Indonesien, og  efter denne „s id 
ste runde“ og  den rapport, Herbert 
Scheele, når dette skrives, har a f 

lagt fo r  IBF, må det væ re klart, at 
man frem over ikke afholder inter
nationale badmintonmatcher a f no
gensomhelst art i Indonesien.

V i skylder stor tak  fo r  den ven 
lighed, vi mødte fra  alle sider, ikke 
mindst fra  de thaiske ledere og  fra  
vore landsmænd i B angkok og  D ja 
karta, og  skal jeg  —  med tidligere 
tider in mente —  tale om  holdet, 
da vil je g  sige, at bedre kam m erat
skab o g  sammenhold end i denne 
oktet skal man lede længe efter.

Tak fo r  en —  trods skuffelserne 
—  dejlig  tur.

Arne Bruun.

TH AILAN D

Som  træner for det danske Tho 
m as Cup hold, der skulle repræsen
tere Europazonen i D jakarta 1967, 
har je g  samtidig fået det hverv at 
fortæ lle om  de nervepirrende mat
cher, som  blev udkæmpet derude.

P å  grund a f den altid langsom me 
korrespondance med Indien kom  vi 
desværre ikke til at spille i dette 
land, men måtte tage direkte til 
Bangkok, hvor vi samme dag, vi an
kom  efter tyve timers flyvning, 
straks g ik  i gang med at træne.

E fter ti dages træning hver fo r 
m iddag i ca. 30— 35° varme, skulle 
vi nu spille vor eneste trænings 
match, som  gik  over fem  kampe, 
mod Thailands bedste spillere.

BANGKOK

Badmintonpublikum i Østen er 
sim pelthen noget, man skal se og 
opleve, fø r  man rigtigt kan sætte 
sig ind i, hvor fantastisk det er. —  
Så snart spillem e viser sig på banen, 
er alle folk  med, og slag som bag 
om  ryggen  eller mellem benene er 
altid sikre på at gøre en enorm lyk 
ke. D er var ca. 8.000 mennesker til 
denne match, og de var „på  m ær
kerne“ med det samme.

V i havde ladet Svend læ gge ud for 
at se, hvad han kunne stå for, og  
efter at have været bagud 8— 12 og  
1— 3 i ombolde, vinder han 1 . sæt
18— 16 til stor skuffelse fo r  publi
kum. 2. sæt vinder Svend 15— 8 og 
er ikke på noget tidspunkt truet.

I anden kamp skal Erland møde 
vor gam le bekendt Sannsaok, og  det 
tager ikke lang tid fo r  Erland, før  
han har vundet 15— 6, 15— 6.

Nu skulle vi i gang med en herre
Fra Djakarta, før det hele brød sammen. Siddende i midten: Formanden for 

det indonesiske forbund, dr. Padmo Soemasto.
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double; der mentes Thailand at have 
størst chance for  at vinde en match. 
Per og  Svend skulle nu møde den 
fra  A ll-E ngland kendte Zila Ulao 
og den fra  Thom as Cup kendte R a 
pid, o g  dette par viste sig  hurtigt 
at væ re m eget ubehageligt. D et var 
især Rapid, der florerede på banen 
og var helt fantastisk, når han kom  
styrtende frem  og  med sine lyn 
hurtige indgreb ved nettet fik  knal
det bolden i gulvet. Under enorm 
jubel vandt de første sæt med 15— 5, 
og det var især Svend, der syntes ry 
stet. —  Andet sæt tegnede til at 
blive som første, og  Thailand kom 
på 14— 8, før  vore rigtigt kom  med 
i spillet og  nåede til 12— 14 og  over 
levede otte matchbolde, fø r  Rapid 
igen havde et frem stød, således at 
Thailand vandt med 15— 12. Selv om  
vore tabte, var det a f m eget stor 
betydning, at de fik  spillet sig  op i 
andet sæt, og  isæ r Svend kom  ind 
i spillet igen.

Det stod nu 2— 1 til Danmark, og  
vi skulle nu have en rystende og 
nervøs Tom  B acher på banen. Det 
er fuldstændig forståeligt, at Tom  
var rystet, da det var hans første 
optræden i Østens specielle atm osfæ 
re, men det skal siges til Tom s ros,

at der vist ikke findes en spiller, der 
som  Tom  kan sætte sig  selv op til 
en kamp, og  det tror je g  fik  stor 
betydning fo r  kampens udfald.

Tom  startede helt oppe på tæerne 
og  førte 6— 0 , fø r  modstanderen kom  
til orde. D et blev nu 6— 6 , og  man 
begyndte at få  sine bange anelser, 
men de blev hurtigt g jo rt  til skam 
me, idet Tom  sikkert vandt sættet 
15— 9. —  I andet sæt holdt Tom  tem 
poet, og  det viste sig hurtigt, at 
thaien ikke kunne fø lge  med, og  det 
blev til en sejr på 15— 9, 15— 8.

Det var en dejlig opm untring for  
Tom , fo r  selv om  thaien ikke var 
nogen tusindkunstner, er det en god 
præstation at vinde sin første kamp 
i Østen.

3— 1 til Danm ark —  og  vort ver 
densm esterpar skulle nu vise deres 
styrke, især var je g  m eget spændt 
på at se Henning i aktion efter hans 
lange pause. —  Denne kamp blev 
aftenens bedste, og  det selv om  vore 
tabte. Det startede i bedste stil fo r  
vore, der kom m er helt på 14— 9, og  
man tror sig  sikker på sættet, men 
under orkanagtigt bifald kom m er 
Thailand op på 14— 14 og  vinder sæt
tet 3— 0. —  Andet sæt bliver lige så 
spændende, og  de to  par slås, så

det knager for  at få  overtaget, men 
det bliver igen de kendte thaier, 
Chum-kum og  Narong, der er de hel
dige vindere med 15— 13, under et 
vildt begejstret publikums taktfaste 
klapsalver. Det skal her tilføjes, at 
vi i denne kamp kom  ud fo r  nogle 
få  „publikum m er“ , der bevidst prø 
vede at genere vore ved at kom m e 
med et specielt udbrud, fø r  disse 
skulle a fgive deres serv, men Erland 
og  Henning ignorerede det forbav 
sende godt.

Det var vor første sejr på turen, 
og  de fjorten  dage i B angkok var 
simpelthen uundværlige, hvis vi skul
le gøre os håb om  at slå M alaysia 
i vor første kamp i D jakarta. Sam 
tidig skal det siges, at Thailand g jo r 
de alt for, at vi skulle befinde os så 
godt som  muligt, bl. a. ved de m e
get fine træningsforhold de ydede.

D A N M A R K — M A L A Y S IA  2— 7
I vor første match i D jakarta hav 

de vi væ ret så uheldige at trække 
Malaysia, og  vi var alle forberedt 
på, at vi skulle have alt det held, 
et hold kan tilkomm e, fo r  at vinde. 
Vi skulle spille lige efter åbnings 
ceremonien, og  der var m ødt 10.000  

indonesere op med general Suharto

1 1 1

- ei k va l i t et sm æ r k e

Der er spillesiyrke og 

præcision i en

JAGUAR badmintonketcher

M an ge m odeller at v æ lg e  im e lle m . . .

GULDM ANN
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i spidsen. Åbningen foregik  på den 
sædvanlige militærfacon, som  er 
gængse i alle disse militærstyrede 
lande. —  Svend og  Erland var ikke 
med til ceremonien, da de skulle 
spille de to  første kampe og  derfor 
ønskede at væ re så friske som  mu 
ligt.

Holdenes samm ensætning var fø l 

gende. Første dag:

1. Erland K ops - Y ew  Cheng Hoe.

2. Svend Andersen - Tan A ik  Huang

3. Erland K ops & Henning Borch - 
Tan Y ee Khan & N g  Boon Bee.

4. Svend Andersen & Per W alsøe - 
Tan A ik  H uang & Teh Kew San.

Erland skulle læ gge ud m od Cheng 
Hoe, og  det var en a f de kampe, 
vi skulle vinde fo r  at bevare vor 
lille chance. D et er altid et m eget 
stort nervepres at skulle læ gge ud, 
og  det blev da heller ikke en a f Er- 
lands store kampe, men man følte 
sig dog sikker på, at Erland ville 
vinde. Cheng H oe førte  10— 8 i fø r 
ste sæt, men så g ik  Erland m eget 
hurtigt til 14—-10 o g  afsluttede sæt
tet med et dejligt baghåndssmash 
til 15— 10. —  I  andet sæt fulgtes 
begge spillere ad til 12— 12 , hvor 
efter Cheng H oe spillede et par dej 
lige bolde til 14— 12. Erland kæm 
pede sig nu igen ind på malayen, 
som  forlangte ombolde, men her var 
der ingen tvivl om  udfaldet —  E r 
land vandt sikkert 3— 0. —  Erland 
Kops— Y ew  Cheng H oe 15— 10, 
17— 14.

Nu skulle vi igang med Svend 
Andersen mod Tan A ik  Huang. Det 
var på forhånd den kamp, je g  mindst 
havde givet en chance fo r  dansk 
sejr, og  det kom  hurtigt til at pas 
se, fo r  det tog  kun 28 min. fo r  Hu 

ang —  der kun a fgav 4 points i fø r 
ste o g  6 points i andet sæt, og  som 
på intet tidspunkt var presset, selv 
om  Svend kæm pede det bedste, han 
havde lært —  at vinde kampen.

D et stod nu 1— 1, og  alles nerver 
var på bristepunktet, fo r  nu skulle 
vi til de altafgørende doubler. I  den 
første skulle v i have semifinalen fra  
All-E ngland igen, og  kunne vore to 
verdensm estre igen finde sammen til 
deres bedste spil, regnede vi med at 
have en fa ir chance.

I  starten a f første sæt så det 
desværre noget sort ud fo r  de dan
ske farver, fo r  det varede ikke læn
ge fo r  de hårdtslående m alayer at få  
en føring  på 12— 3. A t vi på dette 
tidspunkt fik  vendt kampen, skyldes 
en helt fantastisk kæmpende Erland, 
og  da han sam tidig støttede Henning 
med opildnende tilråb, så denne igen 
spillede op til sit bedste, kom  vi nu 
på 12— 12 til publikum s store glæde 
og  jubel. Endnu engang kom m er vi 
bagud 12— 14, og  nerverne er på 
bristepunktet, da vi få r  udlignet til
14— 14, og  m aiayem e forlanger om 
bolde til 3, som  vore vinder så sik 
kert som  3— 0, atter til jubel fo r  
publikum, som  tydeligt holder med 
danskerne.

V i glædede os nu alle til andet 
sæt og  håbede, M aiayem e ikke hav 
de fået ro over deres nerver. Dette 
sæt bliver endnu m ere nervepræget 
end det første, bl. a. ved at Boon 
Bee blev servet ud 3— 4 gange, fordi 
han er gået efter serven, fø r  den 
er afgivet, og  den derfor bliver svip 
pet over hovedet på ham. Erland og  
Y ee Khan bliver døm t fo r  over 
håndsserv et par gange hver, og  
ved stillingen 8— 6 til Malaysia er 
der en linievogter, der ikke kan se et 
smash fra  Erland, men en helt fan 

tastisk Sheele redder situationen, og 
bolden bliver spillet om. Selve sættet 
bliver så fantastisk lige, og  begge 
par fø lges ad opad til 12— 13 uden 
at væ re mere end 1— 2 point fra  
hinanden. Ved stillingen 11— 12 og  
12— 13 har vore nogle meget store 
chancer fo r  at udligne, men desvær
re sker det ikke, og  m aiayem e vin 
der sættet 15— 13.

Der er fem  minutters pause, og  vi 
håber på, det kom m er Erland mest 
til gode, da han jo  har spillet en 
hård single forud.

Desværre lykkes det ikke for  E r 
land at mobilisere flere kræfter, og 
da m aiayem e sam tidig har fået ry 
stet nerverne helt a f sig, kom mer de 
forholdsvis let til en føring på 9— 0. 
Vore få r  nu igen lidt greb om spil
let og  kom m er på 7— 11 og  9— 14, 
men m aiayem e har imidlertid fået 
fo r  stort forspring og vinder sættet 
efter 5 matchbolde. Kampen varede 
1 time og  15 min.

Vi var alle klar over, at denne 
kamp var a f enorm betydning for  
hele matchen, men vi håbede dog 
endnu på at få  2— 2 efter første dag 
og  derved bevare vor lille chance.

Den sidste double blev en dejlig 
kamp set med danske øjne, fo r  dels 
var Svend helt på toppen, og  dels 
fik  P er m eget hurtigt sin dejlige 
sikkerhed frem , således at der aldrig 
var tvivl om  udfaldet. —  Det var 
også bem ærkelsesvæ rdigt at se en 
lang, men ikke særlig hurtig rushen
de Per, fuldstændig få  rystet en så 
rutineret spiller som  Teh Kew San, 
så denne igennem hele kampen ser 
vede m eget dårligt.

Første sæt startede med lige spil 
til begge sider indtil 7— 7, hvorefter 
vore g ik  igennem til 15— 7. —  Andet 
sæt g ik  faktisk  på samme måde,

Heksegryden i Djakarta, medens gemytterne endnu blev holdt i ave.
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det blev 10— 10 , fø r  vore igen gik 
til 15— 10 og havde bragt de danske 
farver på 2— 2 .

Med denne 2— 2 stilling var vi 
sådan set tilfredse, men je g  vil dog 
mene, at vi var m eget tæ t på en 
3— 1 føring, og  det er je g  sikker på, 
vi ikke havde sat til på andendagen.

D et var et oplagt dansk hold, der 
næste dag drog til hallen fo r  at spil
le de sidste altafgørende fem  kam 
pe m od Malaysia, og  vi var alle enige 
om, at der var en chance i alle kam 
pene.

Denne gang var det Svend, der 
skulle læ gge ud m od Y ew  Cheng 
Hoe. E fter meget lige spil til 7— 7 
havde Cheng Hoe det m eget store 
held at vinde en bold, der havde 
passeret nettet 30— 40 gange, og  det 
gav ham  det rygstød, der sandsyn 
ligt gjorde, at han vandt kampen, 
for han vandt de næste fire bolde 
ret let og  førte herefter 11—-7. På 
dette tidspunkt kunne man tydeligt 
se, at konditionen ikke var Svends 
stærke side, men han fik  dog kæm 
pet sig op til 10— 11, fø r  Cheng Hoe 
fik  førset sæt hjem  med 15— 10.

Andet sæt tegnede ikke lovende 
for de danske farver, idet Svend var 
m eget flad, og da sam tidig Cheng 
Hoe spillede som en vinder, fik  han 
hurtigt en føring på 3— 1 og  8— 3. 
Nu fik  Svend im idlertid sin anden 
„lu ft“ , og  det var ikke noget, der 
passede malayen, der nu også øjen 
synligt blev mærket a f  kampen. Det 
blev til en føring på 9— 8 til Svend, 
og vi øjnede Svends chance fo r  fø r 
ste gang efter kam pens begyndelse.

Desværre blev det kun til yderlig 
hård kamp, og  efter 12— 12 tog  ma 
layen de sidste bolde hjem  til 15— 12.

D et var en dejlig fightende Svend, 
der spillede denne kamp, men jeg  
kan kun konstatere, at hvis Svend 
havde haft psyke til at fortsæ tte 
sin gode træningstilstand, efter at 
han var kom m et over sin skade, hav 
de han øjensynligt ikke kunnet tabe 
denne kamp.

Det var et nederlag, vi havde fo r 
udset, men vi håbede nu, at Erland 
kunne gøre kunststykket fra  AU- 
England efter og  slå Tan A ik  Huang 
og  derved få  os op på 3— 3. —  Dette 
skete imidlertid ikke, men det kun
ne Erland kun takke sig selv for.

Første sæt er fantastisk lige, dog 
med Tan A ik  H uang som den hur
tigste og  sikreste, og  han få r  da 
også føringerne 6— 2, 8— 4 og  10— 7, 
fø r  Erland fo r  første gang kom m er 
foran  med 11— 10. A ik  H uang får 
nu igen det sikre spil frem  og  vin 
der sættet 15— 11.

Det har væ ret et m eget lige og 
hårdt sæt, og  der er ikke noget 
at sige til, at spillerne skifter trøjer 
—  endda midt på banen til stor ju 
bel fo r  et perfekt publikum.

Andet sæt starter med meget 
stærkt spil a f malayen, og  det er 
med bange anelser, vi ser Erland 
kom m e bagud med 8— 1 , men det vi 
ser sig nu, at det har taget fantas 
tisk m eget på kræ fterne hos m a 
layen, og  Erland kom m er på stillin 
gerne 4— 8 , 5— 9, 6— 10 og  8— 10, og 
vi ser nu til vor store overraskelse, 
at det er en fuldstændig flad  og

fæ rdig malay, der skal m odtage Er- 
lands serv fra  8— 10. H er må der 
desværre væ re sket en kortslutning 
i Erlands ellers så perfekte badmin- 
tonhjem e, for  i stedet fo r  at fo rt 
sætte med sit sikre spil ser vi nu 
en vildt smashende Erland slå de 
næste fem  bolde ud over sidelinier
ne, og  en fuldstændig udkørt Tan 
A ik  Huang vinder sættet 15— 8 til 
den malayiske lejrs store begejstring. 
Det var et m eget æ rgerligt nederlag, 
som  med lethed kunne væ re und
gået, men man må nu engang er
kende, at Thomas Cup er og  bliver 
noget helt specielt i forhold til al 
anden tum eringsbadm inton inklusi
ve AU-England. Kampens varighed: 
50 minutter.

Det stod nu 4— 2 til Malaya, og  
det var en ligbleg Tom  Bacher, der 
skulle ind og  rette skaden op. —  
Tom  fik  hurtigt publikum på sin 
side, da han fikst sam lede en 6— 7 
bolde op lige efter hinanden. Star
ten tegnede også væ ldig godt, fo r  
der var plan i det, Tom  foretog  sig, 
men desværre var modstanderen den 
rutinerede Thomas Cup spiller og  
captain fo r  det m alayiske hold: Teh 
Kew San. Han lagde stille og  roligt 
sine bolde ud i hjørnerne og  fik  på 
denne måde en m eget sikker sejr 
på 15— 4, 15— 5. Kampens varighed: 
28 minutter.

Danm ark var nu slået ud a f Tho 
mas Cup 1967, og  de to sidste herre 
doubler vil je g  gå  let hen over, da 
der aldrig kan mobiliseres den sam 
me kampånd, som hvis et hold sta 
dig har en chance.
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F ørst skulle Per og  Svend møde 
Boon Bee & Tan Yee Khan. Bortset 
fra  lidt nervekrig ved stillingen 7— 8, 
hvor B oon Bee bliver døm t fo r  at 
væ re fo r  længe om  at serve, er der 
aldrig tvivl om  udfaldet, og  ma- 
layerne vinder sættet 15— 7. —  A n 
det sæt bliver endnu hurtigere, her 
vinder m alayem e med 15— 5. K am 
pen har taget 23 minutter.

I  fem te og  sidste kam p skulle 
Erland & „P ytte “ møde Teh Kew 
San & Tan A ik  Huang, og  der skul
le væ re en mulighed fo r  at pynte 
på resultatet. D et viste sig dog hur
tigt, at der ikke var mere i vore. 
D et blev på kun 30 min. til en sik 
ker se jr på 15— 10, 15— 7 til ma 
layem e.

N år man nu efter matchen skal 
gøre op, kan man jo  ikke kom me 
uden om, at Malaysias sejr virker 
m eget sikker, og  je g  vil på ingen 
måde pille ved den, da je g  synes, vi 
blev ligeligt fordelt med held, men 
det kunne alligevel have væ ret m or 
somt, hvis Erland og  „P ytte “ havde 
„svinet“  ved 12— 13 på førstedagen, 
og  vi var gået til ro med en 3— 1 
sejr. D et skal hertil bemærkes, at 
der, så vidt je g  ved, aldrig er ble 
vet hentet en 3— 1 føring.

IN D O N ESIE N — M A L A Y SIA

De to  hold:

Indonesien:

1. Rudy Hartono
2. F erry Sonneville
3. Muljadi
1. M uljadi - A gus Susanta
2. Unang - Darmawan

M alaysia:
1. Tan A ik  Huang
2. Y ew  Cheng Hoe
3. Teh Kew San
1. Tan Yee Khan - N g  Boon Bee
2. Tan A ik  Huang - Teh Kew San

E fter fem  vidunderlige dage på 
Bali havde v i alle glædet os til, at 
vi skulle tilbage og  se finalen i Tho 
mas Cup 1967. D et var m eget spæn
dende, om  Malaysia, der var favorit, 
fik  den fa ir play, som er nødvendig 
for at h jem føre den eftertragtede po 
kal. A lle danske spillere og  ledere 
skulle bruges som dommere og  linie 
vogtere, og  det var første gang, det
te skete i Indonesien, og  da samtidig 
publikum hidtil havde væ ret eksem 
plarisk, håbede man det bedste.

I  første kamp skulle Y ew  Cheng 
Hoe spille mod F erry Sonneville. Det

viste sig hurtigt, at F erry ikke var 
m eget værd, og  Cheng H oe vandt 
efter kun 40 min. kam pen med 15—  
9, 15— 7.

1— 0 til M alaysia: og  vi skulle nu 
igang med den kamp, vi alle havde 
set op til, da det var første gang, 
vi fik  Indonesiens Rudy Hartono at 
se, og da det sam tidig så var mod 
Tan A ik  Huang, skulle det nok blive 
godt. Vi blev desværre alle sørgeligt 
skuffet, da det hurtigt viste sig, at 
malayen ikke kunne præstere sit 
bedste. Han var tydeligt nede både 
fysisk  og  psykisk, og  det blev en 
m eget hurtig sejr til R udy på 15— 6,
15— 8 —  35 min. kam p. Den kun 
18-årige indoneser var en m eget hur
tig  spiller, der havde et dejligt 
smash, men der er et godt stykke, 
til han når Tan Joe H oks klasse —  
da han var bedst —  f . eks. Thomas 

Cup 1961.
Det stod nu 1— 1, og  der manglede 

de to herre doubler. —  I  den første 
fe jede Tan Y ee  Khan & N g  Boon Bee 
de to indonesere ud a f banen med 
15— 6, 15— 7, det tog  kun 30 min.

Den sidste kamp på førstedagen 
blev m ere spændende, end man hav 
de regnet med, da det indonesiske 
par vandt første sæt med 17— 16. 
Andet sæt vinder M alaysia med 15 
— 6, og  tredie også med 15— 12. Det 
er helt fantastisk at se, hvor roligt 
alle tilskuerne tager det. Malaysia 

fører 3— 1.
Det var med stor spænding, man 

næste dag skulle ud og  overvæ re de 
sidste kam pe, og  især var det m e
get spændende for  os, der to  gange 
havde oplevet, at det var tilskuerne, 
der havde vundet Thom as Cup’en 
for  Indonesien. Man kunne endnu 
på dette tidspunkt ikke sætte en fin 
ger på det indonesiske arrangem ent 
eller på publikum.

Den første kamp var mellem Tan 
A ik  Huang og  Ferry Sonneville. Det 
viste sig igen m eget hurtigt, at Fer 
ry  kun var en skygge a f fordum s 
styrke, og  malayen vandt en kæm pe
sejr på 15— 4, 15— 2 og  det endda 
uden at spille sit bedste.

Det var endnu helt fantastisk at 
fø lge  publikum, der tog  det ene ne
derlag efter det andet og  nu stod 
overfor en m alayisk føring  på 4— 1.

I  den anden kamp fik  man først 
rigtigt set Indonesiens unge håb, 
Rudy Hartono, spille sig  ud, og  han 
vandt en sikker sejr over Y ew  Cheng 
Hoe, som  gjorde udm ærket m od 
stand, men alligevel ikke form åede

at få  m ere end 5 og  9. Denne kamp 
tog  45 min., og  det stod nu 2— 4, og 
det var tydeligt, at aftenens helt 
var unge Rudy Hartono, og  det kun
ne man jo  ikke bebrejde publikum.

Nu skulle den m alayiske kaptajn 
Teh K ew  San spille m od Pyttes mod 
stander fra  Tokyo, Muljadi, og  e f 
ter 40 min. spil havde indoneseren 
vundet første sæt med 18— 15, efter 
at m alayen faktisk havde virket som 
den stærkeste gennem det meste a f 
sættet. —  E fter dette sæt var det 
m eget tydeligt, at Teh K ew  San vil 
le spare sig  til den sidste double, han 
skulle væ re med i, og  det blev kun 
til 4 points i dette sæt.

Det var gået nogenlunde, som man 
kunne forvente, og stillingen var nu, 
hvor M alaysia havde deres sikreste 
kort på banen, 4— 3 til Malaysia.

D et tog  et helt fantastisk ma 
layisk par —  hvor je g  især aldrig 
har set en Tan Yee Khan spille bed 
re —  12 min. at vinde første sæt 
med 15— 2, og  man sad faktisk og  
håbede, at de kunne vinde andet sæt 
ligeså suverænt, for så var der chan
ce for, at det indonesiske publikum 
ikke nåede at opfatte, at de havde 
tabt Cup’en.

D et så ud til at skulle lykkes, fo r  
Boon Bee og  Yee Khan fik  en føring 
på 10— 2, men her sker det, der sæt
ter lavinen igang. Boon Bee fejler 
to-tre m eget lette bolde, så stillingen 
bliver 3— 10 og  4— 10, og  nu blusser 
publikum  op igen, og  da det sam 
tidig  finder ud af, at m alayem e ikke 
kan serve kort med al den ballade, 
bliver det først rigtigt vildt, og  alt 
imedens få r  det indonesiske par det 
ene point efter det andet. Ved stil
lingen 10— 6 har den højeste m yn 
dighed på stedet, Mr. Scheele, alle 
rede opfattet katastrofen og går til 
dom m erbordet for at få  den øverste 
leder a f  arrangementet, Dr. Padm o 
Soemasto, til over m ikrofonerne at 
få  publikum til at dæmpe sig, så 
spillem e på banen kan kom m e til at 
spille norm alt igen. A lt imedens det 
te foregå r bag kulisserne, er det 
indonesiske par kom m et på 11— 11 
og  13— 13, og  m alayem e er nu så 
rystede, at de ikke har en chance 
ved omboldene, som de taber 5— 0.

H erefter erklærer M r. Scheele, at 
der ikke skal spilles videre, fø r  man 
kan få  publikum til at fatte, at det 
skal op føre sig ordentligt, men hver 
ken Dr. Padm o Soem asto eller Ferry 
Sonneville vil tage m ikrofonen for 
at prøve at fortælle publikum dette. 
Hertil siger Mr. Scheele, at de to in-
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donesiske ledere er nogle kujoner 
og  prøver nu selv at sige noget til 
publikum, men når kun til „Ladies 
and . . da en øredøvende larm, 
piften og brølen bølger ud i hallen. 
Scheele erklærer herefter kampene 
fo r  afbrudt.

De følgende minutter er hele salen 
i oprør, men en hel række militær
betjente om kranser banen, og  efter 
20— 30 min. venten forlader Mr. 
Scheele hallen under taktfast råben: 
„U d  med Scheele“ !

Der bliver herefter holdt møde på 
Hotel Indonesia til kl. 1,00 om  nat
ten, men efter at indoneserne har 
afslået at spille næste form iddag for  
lukkede døre, bekendtgør Mr. Schee
le, at de resterende kam pe vil blive 
spillet på neutral bane senere på 
året.

P or international badmintons skyld 
var det dejligt at overvære en re- 
feree, der for  en gangs skyld var sin 
plads voksen, men man kan så sam 
tidig beklage, at Mr. Scheele ikke 
nåede til T okyo i 1964, fo r  så er je g  
100 %  sikker på, at danskerne ville 
have vundet Cup’en, således at vi ik 
ke var kom met til at opleve dette 
på ny. I hvert fald  kan det under 
ingen omstændigheder væ re sport, at 
publikum —  og  ikke spillerne på ba 
nen —  skal afgøre, hvem  der er de 
stærkeste.

Hermed vil jeg  slutte m it referat 
i håb om, at læserne kan sætte sig 
ind i, hvad Thomas Cup i virkelig 
heden er, og  i håb om, at de reste 
rende kampe må blive spillet et sted, 
hvor det er begrænset, hvor mange 
indonesiske tilskuere, der kan „stille 
op“ .

„Æ rt“ .

D A N M A R K — SYD A F R IK A  8— 1
Danmark skaffede sig vej til In 

donesien ved den 20.— 21. m arts i 
Hørsholmhallen at slå det sydafri 
kanske Thomas Cup hold med 8— 1.

Tallene her blev:

Svend Andersen— A lan Parsons 
15— 11, 15— 3. Erland Kops— Rennie 
du Toit 15— 7, 15— 7. Svend Ander 
sen & Per W alsøe— Alan Parsons & 
W illiam  Kerr 10— 15, 7— 15. Hen 
ning Borch & Jørgen Mortensen—■ 
Rennie du Toit & W illiam  Lightbody 
15— 11, 15— 4.

Erland Kops— Alan Parsons 15— 5, 
15— 7. Svend Andersen— Rennie du 
Toit 18— 14, 15— 12. Tom  Bacher—  
W illiam  K err 15— 9, 15— 6. Svend 
Andersen & Per W alsøe— Rennie du

Toit & W illiam  Lightbody 15— 8, 17 
— 14. Henning Borch & Jørgen M or 
tensen— Alan Parsons & W illiam  
Kerr 8— 15, 15— 8, 15— 11.

EFTERD Ø N N IN G ER
Det kom m er vel ikke som  nogen 

overraskelse, at der m åtte „rulle et 
par hoveder,, efter skandalekampene 
i Djakarta.

E t telegram  fra  D jakarta fortæ l
ler, at:

Oberst Sukamto Sajidiman, under 
hvem al sport i Indonesien sorterer, 
erklærede i dag, at han havde ind
givet sin afskedsbegæring til general 
Suharto i anledning a f de optøjer, 
der i sidste måned førte til afbrydelse 
a f finalen i Thomas Cup-badminton- 
turneringen mellem Indonesien og 
Malaysia.

—  Jeg er ansvarlig for sporten i 
Indonesien, og jeg føler mig bedrøvet 
og skamfuld over disse episoder, er

klærer oberst Sajidiman.

Et andet telegram  fra  det fjerne 
Østen siger, at præsidenten for  det

indonesiske badmintonforbund, dr. 
Padm o Soemasto, var på besøg her i 
landet for at forklare os Indonesiens 
syn på hele affæren.

H er på bjerget har vi ikke set så 
m eget som skyggen af præsidenten.

E t tredie telegram  —  m ed afsen 
delsessted Kuala Lum pur i Malaysia 
—  fortæller, at:

Thom as Cup trofæ et ikke bliver 
overrakt Malaysia eller deponeret 
hos den engelske ambassade, men er 
i fuld sikkerhed i Indonesiens bank.

Meddelelsen skulle væ re givet af 
form anden, oberst Sriamin. Form an 
den fo r  det indonesiske badminton 
forbund var på høflighedsvisit i 
Kuala Lumpur og  forklarede de ma 
laysiske myndigheder, hvorfor Indo- 
nesion ikke ville gå  med til at spille 
de to udsatte kampe.

Det kunne se ud, som om  der har 
fundet „vagtsk ifte“ sted indenfor 
Persatuan Bulutangkis Seluruh Indo 
nesia, eller for  at sige det på dansk: 
indenfor det indonesiske badminton 
forbund.

skal re jsen  b live  succes -  gø r som  

DANSK BADMINTON FORBUND 

- lad AMER ICAN  EXPRESS

også blive Deres rejsebureau

E n te n  D e  s k a l p å  f e r ie  e l le r  p å  fo r r e tn in g s re js e  

m ed  f ly , to g , b us , b il e l le r  s k ib , e l le r  D e  s ø g e r  

f o rb in d e ls e  m ed  s p o r ts fo lk  i u d la n d e t , b e ta le r  d e t  

s ig  a t  g å  t il A m e r ic a n  E xp re s s , d e r  i k r a f t  a f  s in e  

408  k o n to re r  v e rd e n  o v e r , s in e  e r fa r in g e r  og  s in e  

h ø jt  k v a l i f ic e r e d e  m e d a rb e jd e r e ,  g iv e r  D em  e n d n u  

h u r t ig e re  o g  e n  e n d n u  b e d re  s e rv ic e .

Det rigtige selskab for folk der rejser

H . C . A n d e rs e n s  B o u le v a rd  12  -  K ø b e n h a v n  V . -  (0 1 )  12  23 01 

F i lia l:  C ro m e  &  G o ld s m id t  -  12 9 2  22 , lo k a l 267

15



THO AS CUP 1 9 6 7
Asiatiske zone:

Malaysia ........... Malaysia

Indien ................. 8 - 1
1

Pakistan ............ Pakistan

Ceylon ................ 7— 2

Europæ iske zone:

Tyskland ........... Sverige

Sverige .............. 6— 3 Sverige

Irland ................. Irland 9— 0
Danmark

N orge ................. 7— 2 5— 4

Syd A frika  ....... Syd A frika

DDR ................... w.o. Syd A frika

Skotland ............ Skotland 6— 3 Syd A frika

Holland .............. 7— 2 6— 3

A m erikanske zone:

U SA  ................... Oversidder
U SA

Thailand ............ Jam aica 9— 0
Jam aica ............. W .O .

M exico ............... Oversidder Canada J

Canada ............... Oversidder C
O 1 o

A ustralasiatiske zone:

New  Zealand .... Japan 1

Japan ................. 9— 0 .........................................

Australien ......... Oversidder

Indonesien

Malaysia

8— 1

Danmark

8— 1

U SA

5— 4

Japan

9— 0

Malaysia

7— 2

Japan

7— 2

Malaysia

6— 3

TH OM AS
CUP

VIN D ER
1966-67

Malaysia

6— 3

GÖTEBORG
Göteborgs Badmintonklubb inbju- 

der härmed danska, norska, engel- 
ska, tyska och svenska spelare tili 
tävling. Sam tliga klasser är inter- 
nationella (även A, B och  C ): H err 
singel Elit, A , B och C. Herrdubbel 
Elit, A, B och C. Dam singel Elit, A, 
B och C. Damdubbel Elit, A , B och C. 
Mixeddubbel Elit, A, B och  C.

F ör de danska spelarna gäller sam - 
ma klassning som  i vederbörande lo 
kala krets. Denna klassning skall an- 
givas i anmälan.

Spelare får inte anm äla sig i mer 
än två kategorier. Minst tre deltagare 
fordras fö r  att klass skal genom föras 
Annars forbehåller sig tavlingslednin 
gen rätten att slå samm an två näst 
intill varandra placerade klasser. 
Lördagen är helgdag i Sverige. Täv- 
lingen börjar då kl. 8 med gem ensam 
start i herrsingel B och C. Spelet ager

rum  i två hallar på lördagen, om  del- 
tagarantalet så fordrar. Spelare i G ö 
teborg eller dess närhet kan kallas 
till spel torsdagen 2 november.

Startavgifter: singel kr 8, dubbel 
kr 12 per par. Bollkostnader debite- 
ras via spelares klubb efter tävlingen, 
om  denne inte ber att få  betala kon 
tant i hallen. Skriftlig anmälan med 
licensnummer för  de svenska spelar 
na jäm te uppgift om  inbetald avgift 
skall vara tillhanda hos Göteborgs 
Badmintonklubb, c /o  Stig Persson, 
Askåkersplan 34, Askim , senast tors 
dagen 28 september. A vgiften  insät- 
tes på vårt postgiro nr 240507. Del
tagare, vårs likvid ej inkomm it den 
30 sept., medtages ej vid lottningen.

F ör spelare från  Danmark och 
Skåne tänker vi chartra en buss. Den 
avgår från entrén utanför Malmö 
Centralstation (vid  båtarnas tilläggs- 
plats) den 3 nov. kl. 18,00 och går

tillbaka från Göteborg den 5 nov. kl. 
17. Kännetecken: dansk och svensk 
flagga. Prelim inärt pris 30 kr tur/ 
retur. För att utröna intresset för 
denna transport måste plats beställas 
i samband med anmälan till spel, med 
angivande av spelarens namn. Betal- 
ning vid ankomsten.

Inkvartering med kam ratfest sker 
i Härskogens frilu ftsgård (forstå  av- 
tagsvägen t. v. på Boråsvågen från 
G öteborg efter korsvägen till Skene). 
A lla  bodde dar ifjol. Plats måste be 
ställas enligt ovan. Betalning vid an
komsten.

Alternativ I 55 kr preliminärt. Logi 
fredag och lördag natt, te och smör- 
gås vid ankomsten fredag natt, fru 
kost lördag och söndag, supé med 
dans lördag kväll.

A lternativ II 35 kr preliminært.

(Fortsættes side 24)
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OFF IC IE LLE  meddelelser
Bladet (Badminton) anvendes tillige som officielt organ for forbundet, således 
at enhver meddelelse, der af forbundet udsendes gennem, bladet, skal betragtes 
som kommende alle vedkommende til kundskab. (DBF’s love, § 7).

Sæsonprogram
1967

Juli/August 
30.— 31.)

1.—  5.) D B F ’s instruktørkursus ................  N yborghallen i N yborg.

September
2 3 .-2 8 . Knuthenborghallens Badminton- 

o g  Tennisklub .................................

Oktober
1.

2.—  6. 
14.— 15.

Holdm esterskab fo r  Danmark 
1., 2. og  3. division 
Frederiksberg Badminton Klub ... 
N ykøbing Falster Badminton Klub

14.— 15. Herning Badmintonklub a f 1937 ...

22.

28.— 31. 
28.— 31.

Holdmesterskab fo r  Danmark 
1., 2. og  3. division
Valby Badminton Club ..................
Gentofte Badm inton Klub ..............

November
1.—  5. 
4.—  5.

Gentofte Badminton Klub ............
Aarhus Badmintonklub ..................

4.—  5. 
12.

13.— 17.

Lillerød Badm intonklub ................
Holdmesterskab for  Danmark 
1., 2. og  3. division 
Skovshoved Idræ tsforening ..........

18.— 19. 
18.— 19. 
18.— 19.

Nordiske m esterskaber ..................
Brønshøj Badminton Klub ............
Odense Badminton Klub ..............

19.— 26. 
2 5 .-2 6 .

Badminton Klubben SM ASH  ......
Fredericia Badminton Club ..........

2 5 .-2 6 . Badm intonklubben ABC, A alborg .

29.— 30. A m ager Badminton Club ..............

December
1.—  3. 

10.

2 6 .-2 9 . 
29.— 30.

A m ager Badminton Club ..............
Holdmesterskab fo r  Danmark 
1., 2. og  3. division
Københavns Badm inton Klub ......
Hillerød Badmintonklub ................

Åben B-turnering i alle rækker.

Åbne m esterskaber i doubler. 
Åbne m esterskaber i alle ræ k 
ker fo r  juniorer og  ynglinge. 
Åbne m esterskaber i alle 
rækker.

Åbne m esterskaber i singler. 
Åbne m esterskaber i singler 
for  ynglinge, juniorer og 
puslinge.

do. (fortsa t).
Åbne mesterskaber i alle 
rækker.
Åben A-turnering i singler.

Åbne m esterskaber i alle 
rækker.
Spilles i Sverige.
Åben A-turnering i doubler. 
Åbne m esterskaber for  juniorer 
(singler og  „rene“ doubler) og  
puslinge i singler.
Åben B -tum ering i alle rækker. 
Åbne m esterskaber i alle 
rækker.
Åbne m esterskaber fo r  juniorer 
og  puslinge i singler og  „rene“ 
doubler.
Åbne m esterskaber for  juniorer 
og  ynglinge (singler og  „rene“ 
doubler).

do. (fortsa t).

Åben A-turnering i alle rækker. 
Åbne m esterskaber i singler 
for  puslinge o g  juniorer sam t 
mixeddouble fo r  juniorer.

1968

Januar

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

2 7 .-2 8 . Odense Badminton Klub ..............  Åbne m esterskaber i alle
rækker.

HOLDMESTERSKABET

Turneringsledelsen:
D B F ’s spilleudvalgsform and, Richard 

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

D B F ’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 —  A m ager Badminton Club, 
Markm andsgade 8, København S. 
Hallen: Tlf. (01 ): A M ager 5002. 

CBK —  Charlottenlund Badminton 
Klub, M altegårdsvej 18, Gentofte. 
Hallen: Tlf. (0 1 ): GEntofte 2466. 

GBK —  Gentofte Badminton Klub, 
Ved Stadion 4, Gentofte.
Hallen: Tlf. (0 1 ): GEntofte 400. 

K BK  —  Københavns Badm inton Klub, 
Randersgade 21, København 0 . 
Hallen: Tlf. (0 1 ): ØBro 7292.

LB —  Lillerød Badmintonklub,
Ernst Andersen, Skelvej 3, Lillerød 
pr. Allerød. T lf. (03) 27 25 17. 
Hallen: Tlf. (03) 27 20 42.

SIF —  Skovshoved Idrætsforening, 
K røyersvej 5, Klampenborg.
Hallen: Tlf. (0 1 ): ORdrup 2383. 

ØBK —  Østerbro Badminton Klub, 
Jens Byrge, Strødamsvej 34, 0 .
Tlf. (0 1 ): R Y  7266.
Hallen: Tlf. (0 1 ): R Y vang 3880.

2. division:

BBK —  Brønshøj Badminton Klub, 
Henning K och Sørensen,
H øje Gladsaxe 72, Søborg.
Tlf. (01) 67 0160.
Hallen: Tlf. (01) 7188 48.

HB —  Hillerød Badmintonklub, 
Carsten Husted, Helsingørsgade 11, 
Hillerød, tlf. (03) 26 08 99 og  (03) 
26 02 54.
Hallen: Tlf. (03) 2610 66.

KM B —  Kastrup-M agleby Badmin 
tonklub, GI. K irkevej 94, Kastrup. 
Hallen: Tlf. (01) 50 08 05.
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Februar
3.—  6. Dansk Idræts-Forbunds

m esterskaber fo r  Danmark 
10.— 11. Dansk Badminton Forbunds 

mesterskaber fo r  ynglinge, 
juniorer og  puslinge ...........

10. — 11. Charlottenlund Badminton Klub ...
11. — 18. Brønshøj Badminton Klub .
17. — 18. Frederikshavn Badmintonklub ........

18. Landskamp Danmark— Sverige
(seniorer) .........................................

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

Alle rækker.

Spilles i Herlev med SBKr. 
som  medarrangør.
A lle ræ kker for  ynglinge og 
juniorer, men kun singler for 
puslinge.
Åben A -tum ering i doubler. 
Åben B -tum ering i alle rækker. 
Åben A -, B - og  C-turnering 
i alle rækker.

Spilles i Danmark.

Marts 
2.—  3.

5.— 10.

10 .

11.— 14.

17.

18.

20.— 23. 
2 3 .-2 4 . 
2 3 .-2 4 .

30.
30.— 31.

Hvidovre Badminton Club ..........

Lyngby Badminton Klub ..............

Holdm esterskab fo r  Danmark
1., 2. og  3. division
Dansk Badminton Forbunds åbne
internationale turnering ...............
Ungdomslandskamp
Sverige— Danm ark .........................
Landskamp England— Danmark ..

A ll England-m esterskaber ...........
Vordingborg Badminton Klub ......
KFB-Badm intonklub ......................

KFB-Badm intonklub ................... .
Vordingborg Badminton Klub ......

Åbne m esterskaber i singler 
for  puslinge og  juniorer.
Åben B -tum ering i singler og  
mixeddouble.

A lle rækker.

Spilles i Sverige.
Spilles i England 
(Stoke on Trent).
I  London.
Åben C -tum ering i alle rækker. 
Åbne m esterskaber i singler 
fo r  puslinge, 
do. (fortsa t).
Åben A-turnering i alle rækker 
sam t old boys-turnering i 
doubler.

April
6.—■ 7. Holte Idræ tsforening .............

10.— 12. Københavns Badminton Klub 

20.— 21. N yborg Badmintonklub .......

Åbne m esterskaber i singler 
fo r  puslinge, juniorer og  
ynglinge.
Åbne m esterskaber fo r  juniorer 
(alle ræ kker) og  for  puslinge i 
singler.
Åbne mesterskaber for  juniorer 
og  ynglinge i alle rækker.

M ATCH PRO G RAM  FO R  DH -TU RN ERIN GEN

1967:
1. oktober

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

2. division 
HB— Triton 
KM B— KBT 
N BK — BBK 
OBK— VBC

3. division
ABC, A alborg— HBC 
K FB— RBC-59 
SB— SBK 
Smash— HI

22. oktober ABC— CBK 
GBK— A B  
LB— SIF 
ØBK— K BK

Triton— KMB 
BBK— VBC 
HB— OBK 
K BT— N BK

HBC— SB 
HI— KFB 
RBC-59— Smash 
SBK— ABC, A alborg

12. november A B — ABC 
CBK— K BK  
GBK— LB 
SIF— ØBK

BBK— Triton 
N BK — HB 
OBK— KMB 
VBC— KBT

ABC, Aalborg— SB 
HBC— SBK 
HI— RBC-59 
K FB — Smash

10. december A B — SIF 
ABC— ØBK 
CBK— GBK 
KBK— LB

HB— BBK 
KBT— Triton 
N BK — OBK 
VBC— KMB

ABC, Aalborg— Smash 
RBC-59— HBC 
SB— KFB 
SBK— HI

KBT —  Knuthenborghallens Badmin
ton- og  Tennisklub,
Ib Andersen, Pileallé 19 A 4, Køben 
havn F. Tlf. (01) 312314.
Hallen: Tlf. (0 1 ): V A lby 4600. 

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

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

TR ITO N  - Badmintonklubben Triton, 
Firm L. Nielsen,
K ong Hansgade 15, Aalborg.
Tlf. (08) 13 77 04.
H allen: Tlf. (08) 12 85 97.

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

3. division:
ABC, Å lborg —  Badmintonklubben 

ABC, Ålborg. Erik  Nielsen, Dagny- 
vej 9, Ålborg. T lf. (08) 12 79 34. 
Hallen: Tlf. (08) 12 85 97 eller 
(08) 12 68 46.

HI — ; H olte Idrætsforening,
B ørge Hansen, Solbakken 10, Holte. 
T lf. Holte (01) 42 13 39.
Hallen: Tlf. (01) 4218 02.

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

K FB  —  KFB Badmintonklub,
Bent Drews, P. Knudsensgade 9, 
København SV. Tlf. (01) 217186. 
H allen: Tlf. (01) 2165 51.

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

SB —  Slagelse Badmintonklub,
.Poul Bryde Nielsen, Sankt Jørgens- 
gade 6, Slagelse. Tlf. (03) 52 42 38. 
Hallen: Tlf. (03) 52 38 58.

SBK —■ Sorø Badminton Klub,
Jens A age Petersen, Christiansvej 
17, Sorø. Tlf. (03) 6316 95, 
om  dagen (03) 63 08 76.
Hallen: Tlf. (03) 63 07 25.

SM ASH  —  Badminton Klubben 
Smash, Kirsten Koch Mogensen, 
Dronningensgade 54 3, København 
K. T lf. (01 ): SUndby 3530. 
Hallen: Tlf. (0 1 ): V A lby 899.

☆

K D K  —  Københavns Dommerklub,
G. Løbner-Olesen, Frødings Allé 
9 A , Søborg. T lf. SØ 8801.
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1968: 3. Lizbeth v. Barnekow, CBK -

21. januar KBK— ABC BBK— OBK HI— ABC, A alborg Pernille M ølgaard Hansen,
LB— CBK KBT— HB K FB— HBC GBK
SIF— GBK KM B— N BK RBC-59— SB 4. Anne Flindt - Bente Flindt Sø
ØBK— A B Triton— VBC Smash— SBK rensen, GBK

25. februar A B — LB BBK— KMB ABC, A alborg— RBC-59
5. Ellen Bille - Kirsten Jørgen 

sen, SIF
ABC— SIF 
CBK— ØBK 
GBK— KBK

HB— VBC 
N BK— Triton 
OBK— KBT

HBC— HI 
SBK— K FB 
Smash— SB

6. Annette Fuglholt - Lonny 
Funch, SIF

10. marts A B — CBK KBT— BBK HBC— Smash Mixed double

KBK— SIF KMB— HB KFB— ABC, A alborg 1. Svend Andersen, ABC - Ulla

LB— ABC Triton— OBK RBC-59— SBK Strand, K BK

ØBK— GBK VBC— NBK SB— HI 2. P er W alsøe - Pernille Møl-

HB — Hillerød Badmintonklub.
H I =  Holte Idræ tsforening.

RBC-59 =  Roskilde Badminton Club a f 1959. 
SB =  Slagelse Badmintonklub.

SBK =  Sorø Badminton Klub.

RANQLISTE

H erre single
1. Erland Kops, K BK
2. Svend Andersen, ABC
3. Tom  Bacher, ØBK
4. Elo Hansen, K BK
5. Henning Borch, ABC
6. Bendt Rose, SIF
7. Klaus Kaagaard, SIF
8. Morten Pom m ergaard, GBK
9. Hans Henrik Svendsen, SIF

10. Bo K jæ rgaard Nielsen, CBK

Dam e single
1. Ulla Strand, K BK
2. Lonny Funch, SIF
3. Lizbeth v. Barnekow, CBK
4. Pernille M ølgaard Hansen, 

GBK
5. Bente Flindt Sørensen, GBK
6. Karin Jørgensen, KBK

7. Anne Flindt, GBK
8. Jette Føge, AB
9. Marianne Svensson, KBK

10. Liselotte Nielsen, OBK

Herre double
1. Erland Kops, K B K  - Henning 

Borch, ABC
2. Henning Borch, ABC - Jørgen 

Mortensen, ABC
3. Svend Andersen, ABC - Per 

W alsøe, GBK
4. B o K jæ rgaard Nielsen, CBK - 

M orten Pom m ergaard, GBK
5. Poul-E rik  Nielsen - Klaus 

Kaagaard, SIF
6. Knud A age Nielsen - Bendt 

Rose, SIF

Dame double
1. U lla  Strand - Karin Jørgensen, 

KBK
2. Ulla Strand - Marianne Svens

son, KBK

gaard Hansen, GBK 
3— 5. M orten Pom m ergaard - Birte 

Kristiansen, GBK 
Klaus Kaagaard, SIF - Anne 
Flindt, GBK
Henning Borch, ABC - Kirsten 
Jørgensen, SIF

6. Erland Kops, K BK  - Lizbeth 
v. Barnekow, CBK.

Ranglisten er udarbejdet på grund 
lag a f de i sæsonen 1966— 67 op 
nåede resultater. H vor flere spillere 
(par) står lige, er den anvendte ræ k 
kefølge uden betydning.

DER INDBYDES

P
l I, I KNUTIIENBORGHALLENS 
r / i  BADMINTON- OG 
O/  TENNISKLUB

indbyder til åben B-turnering 1967.

Deltagerberettigede er alle spillere 
under Dansk Badminton Forbund, 
der er fy ld t 16 år på turneringens 
første spilledag (23. septem ber 1967). 
Udelukket er dog spillere, der af 
Dansk Badminton Forbund eller K ø-

SPORTSGOODS A-S

B je r r in g b ro v e j 147, 
R ø d o v re

T e le fo n  (0 1 ) 91 25 55

19



benhavns Badminton Kreds er place 
ret i Mester- eller A -ræ kken sam t 
spillere i provinskredsenes Mester
rækker.

D er spilles i alle kategorier, dog 
kan ingen spiller deltage i m ere end 
to rækker.

A lle kam pe afvikles i KFIU-hallen, 
Knuthenborgvej 24, Valby (telf. V A  
4600 —  spillertelefon 3012 94).

Indledende kam pe i alle ræ kker: 
lørdag den 23. septem ber kl. 17— 23 
og  søndag den 24. septem ber kl. 
12— 23.

Sem ifinaler: tirsdag den 26. sep 
tember kl. 19 og  finaler: torsdag den 
28. septem ber kl. 19.

D B F ’s turneringsreglem ent benyt 
tes, og  deltagerne er iøvrigt under
kastet tum eringsledelsens anordnin 
ger.

D er spilles med Blue Bird og  A ri 
sto bolde.

Startpenge: kr. 12,00 i single og 
kr. 18,00 pr. par i double.

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

Anmeldelse er kun gyldig, når ind 
skud er vedlagt eller sam tidig frem 
sendt pr. postgiro (konto 9 86 71), 
men betragtes derfter også som .b in 
dende.

Sidste frist fo r  anmeldelse er a f 
givelse til postbesørgelse senest ons 
dag den 6. septem ber 1967 (lodtræ k 
ning 8. septem ber 1967).

Program m et kan forventes udsendt 
til de deltagende gennem klubberne 
den 18. septem ber 1967.

Der udsættes 1. og  2. præm ie i alle 
kategorier.

FREDERIKSBERG 
BADMINTON KLUB

Frederiksberg Badminton Klub’s 
åbne mesterskaber i doubler afholdes 
i klubbens hal, Rolighedsvej 23 C, 
København V., m andag den 2., tirs 
dag den 3., onsdag den 4., torsdag 
den 5. og  evt. fredag den 6. oktober 
1967.

Turneringen om fatter herre double, 
dame double og  m ixed double.

Der spilles efter cup-system et og  
efter D B F ’s spilleregler. Blue Bird 
og  Aristo bolde vil blive anvendt.

FB K  forbeholder sig  ret til at seede 
enkelte par.

Medlemmer a f Københavns D om 
merklub vil dømme i sam tlige kampe.

F or deltagelse i turneringen beta 
les et indskud a f kr. 18,00 pr. par/ 
række.

Anmeldelser —  ledsaget a f ind 
skud —  bedes indsendt til F B K ’s 
spilleudvalgsformand, fru  Inge Zan- 
genberg, Spøttrupvej 14, Vanløse, te 
lefon 71 70 27, senest m andag den
i l .  september 1967. Klubbens post 
girokonto kan benyttes ved indbe
talingen, nr. 291 50. Turneringspro 
gram  vil blive udsendt til deltagerne 
(via  deres klub) umiddelbart efter 
lodtrækningen.

VALBY
BADMINTON
CLUB

D et er nu 29. gang, Valby Bad 
minton Club har fornøjelsen at ind 
byde til sin åbne turnering i dame 
single o g  herre single.

Turneringen afvikles i Valbyhal- 
len, Skellet 30, og  er åben fo r  alle 
spillere, som  den 28/10 1967 er fyldt 
16 år, og  som  er medlem a f en klub 
under Dansk Badminton Forbund el
ler en tilsvarende udenlandsk orga 
nisation tilknyttet International Bad 
minton Federation.

De indledende kam pe afvikles lør 
dag d. 28. oktober og  søndag d. 29. 
oktober, og  de afsluttende kampe 
spilles tirsdag den 31. oktober. Der 
spilles efter D B F ’s tum eringsregle- 
ment og  med A risto bolde.

Sidste frist fo r  anmeldelse er man
dag den 25. septem ber 1967. U m id 
delbart herefter vil lodtrækning fin 
de sted, og  alle deltagere vil gennem 
deres respektive klubber m odtage et 
udførligt program  m ed angivelse a f 
spilletidspunkter. Turneringsledelsen 
forbeholder sig  ret til at seede en 
kelte spillere, sam t til, i tilfælde a f 
overvældende tilslutning, at begræ n 
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. 10,00 pr. deltager 
(postgirokonto 477 04 kan benyttes), 
og  de betragtes derefter som  bin 
dende.

SKÅNE
Skånes Badmintonforbund inbju- 

der harmed till deltagande i vår in- 
ternationella ungdom ståvling, som

spelas på Baltiska traningshallarna 
(10 banor) i Malmo lordagen den 
30 septem ber och sondagen den 1 
oktober 1967.

Tavlingen spelas i foljande alders 
k lasser: Klass 1 (fodda år 1949 eller 
sen are): R att att deltaga åger alla 
flickor och pojkar, som  under året 
fy  lier hogst 18 år. K lass 2 (fodda 
år 1951 eller senare): R att att del
taga ager alla flickor och  pojkar, 
som  under året fyller hogst 16 år. 
Klass 3 (fodda  år 1953 eller sen are): 
R att att deltaga ager alla flickor 
och  pojkar, som under året fyller 
hogst 14 år.

I  alla tre klasserna spelas herr- 
singel, damsingel, herrdubbel, dam- 
dubbel och  mixeddubbel.

Spelare, som  anmaler sig  i tre ka 
tegorier, kan icke pårakna långre 
uppehåll mellan matcherna.

En spelare åger rått att gå  upp 
i hogre åldersklass under forutsått- 
ning att han eller hon icke deltager 
i sam m a kategori i sin råtta ålders
klass. Ex. en 16-års pojke åger rått 
att spela herrdubbel i klass 1, om 
han icke deltager i herrdubbel i 
klass 2.

Minst 4 spelare resp. par måste 
vara anm ålda i en kategori får att 
spel skall åga rum.

I klass 3 spelas endast till 11 i 
alla kategorier.

Startavgiften kronor 5 :—  i singel 
och kronor 8 :—  pr par i dubbel skall 
vara inbetald fore tåvlingens borjan. 
Postgironum ret år 24 99 59 med 
adress: Skånes Badmintonforbund,
Malmo.

Anm ålan skall vara vårt sekreta 
riat, sekreterare: Ake Holm strom, 
Sjållandstorget 2 E, Malm o V, tel. 
040/662 00, tilhanda senast månda- 
gen den 11 september kl. 18, då lott- 
ning sker.

EK EN , STOCKHOLM
B adm intonklubben  Eken, S tock 

holm , in vite you  to  pa rtic ip a te  in 
an international badm inton  com p e 

tition , open  to  everybody, arranged 

b y  B adm intonklubben  E ken  during 

tw o  w eekends o f  O ctober 1967: 
O ctober 14— 15 fo r  jun iors, October 

21— 22 fo r  seniors.

The international classes are as 
follow s: Seniors: Mens singles and 
doubles, W om en’s singles and doub 
les, mixed-doubles.

Juniors: Born 1949 or later. Boys 
singles and doubles, Girls singles and 
doubles, mixed-doubles.
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OBS: Juniors m ay participate in 
the seniors’ classes.

Competition entries: must be made 

in writing before the 22:nd o f  Sep
tem ber 1967, to  Badmintonklubben 
Eken, Halsingegatan 6 nb, Stock 
holm  Va, Sweden.

Shuttles: A risto and R SL Tourney.
Lodgings: Can be arranged.

STOCKHOLM BF.
Stockholm s Badm intonforbund and 

Stockholm s Badmintondomarklubb 
have the pleasure to invite you to 
the International Junior Tourna 
ment in Stockholm  on the 10:th and 
l l : t h  o f  November, 1967.

Nye Instruktører

Som  bekendt har D B F  i dagene fra 
søndag den 30. juli til lørdag den 5. 
august d. å. afholdt instruktørkursus 
i Nyborghallen i N yborg.

Ved breve a f 16. august d. å. har 
alle kursister (bortset fra  2 kreds 
instruktører, som  havde fået særlig 
tilladelse til påny at fø lge  undervis
ningen i 2. klasse) fået underretning 
om  resultatet a f kursets afsluttende 
prøve og  tilsendelse a f autorisations 
beviser for  de elever, der nåede at 
få  betegnelsen „bestået“ , nem lig:

3. klasse (forbundsinstruktører):
Lizbeth von Barnekow , CBK, 
København,
Karl Chr. Overgaard, Herning BK, 
Per V. Nielsen, CBK, København.

2. klasse (kredsinstruktører):
B jørn Danielsen, Fr.havn BK,
Bent A age Buur Steffensen, 
Aarhus BK,

Classes: Juniors born 1949 or later, 
b oy ’s singles, g irl’s singles, b oy ’s 
doubles, g irl’s doubles, m ixed doubles. 
Juniors born 1952 or later, b oy ’s 
singles, g irl’s singles.

Tournam ent p la ce : Stockholm ’s

Badmintonhall, Skvadronstigen 3, 
Stockholm  No. Telephone (08) 
61 55 42.

Charges: Singles Sw. Kr. 6 :— .
Doubles Sw. Kr. 10:— .

The tournament will be played 
with Aristo-shuttle and the arren- 
gers will pay fo r  1 shuttle a set. 
Shuttles exceeding this quota will be 
debited. In the finals free shuttles. 

Y our entry must reach M r Karl-

Peter Holm  Hansen, M iddelfart BK, 

Johan Jørgensen, ODIN, Hjallese, 

Preben Høgdal, N ykøbing F. 
(N B K ).

1. klasse (klubinstruktører):

Jens Otto Stonor Johansen, 
H vidovre BC, København,

Preben W illy Nøies, ABC, 
København,

W alter Leopold Harenberg, 
N akskov BC,
Hans Erik Thage, N akskov BC, 

L eif Videcrantz, N ykøbing F. BK, 

V agn  Spindler Jespersen,
Holbæk BK,

Poul B oyer Petersen, Lillerød BK, 

Torsten Ødum Berg, Hillerød BK, 

Ib  Løvschall Hasenfuss,
Ballerup BC 1958,

Tove Genet, B irkerød BK,

K urt Christensen, Hundested IF, 

Hans Kristian N ybro, Rødding BC,

Erik Solberg, D ackelvagen 87, Ja- 
kobsberg, Sweden, not later than 
October the 13th.

The draw will be held on Monday 
the 16th o f October, and the result 
o f  the draw will be distributed not 
later than a week before the tour 
nament.

Keld Wendelboe Jensen,
H avnbjerg BK,
Ole Jacobsen, Vamdrup Tennis- 
og  Badmintonklub,
Jørgen Juul Jensen, Fr.havn BK, 
Arne Johansen, V iby BK,
Tom m y Beck, Silkeborg BK 
(flyttet til F yn ),
Sven-Erik Buur Steffensen, 
Herning BK,
Søren Sickmann Hansen, V ejle BK, 
Erik Pedersen, V iborg  BK,
Keld Axelsen, Aarhus BK,
B jørn H. Pedersen, Herning,
Leif Jensen, Odense BK,
Erik Larsen, Odense BK.

To deltagere i 2. klasse og  to del

tagere i 1. klasse opnåede ikke det 

antal points ved eksamen, som kræ 

ves fo r  at modtage henholdsvis højere 

autorisation eller blive autoriseret.

R ichard Heilbo,
kursusleder.

DE NYE LETTE MODELLER

M a x p ly ,  (E K . m o d e l)  -  S i lv e r  G r a y -D e v l ln  -  E . K o p s , -  S te e l f ig h te r  C o u r tm a s te r  -

S la z e n g e rs  S tro n g  B ow  m . n y lo n  k r. 6 9 ,- , m . t a r m ...................... kr. 89,00

In te rn a t io n a l m . ta rm  kr. 6 5 ,- , m . n y lo n  .............................................  kr. 49,50

Badmintontasker-Beklædning

STAD i o n
ØSTERBROGADE 79 S

L  Sko -  Den nye Tigersko

SPORT

TRIA 6200*

DEN P E R F E K T E  O P S T R E N G N I N G
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D B F ’s IN STRUKTØRKURSUS 1967 

Siddende fra venstre:
Jørgen Juul Jensen, Lizbeth von Barne- 
kow, Eva Carlsen, Kirsten Suhr Olesen, 
Leif Videcrantz, Egon Rasmussen, Bjørn 
Danielsen, Peter Holm Hansen, Jens Otto 
Stonor Johansen, Poul Boyer Petersen, 
Walter Leopold Harenberg, Chr. W . Pe
tersen, Søren P. Rasmussen og Karl Chr. 
Overgaard.

Mellemste række fra venstre:
Vagn Spindler Jespersen, Preben Nøies, 
Johan Jørgensen, Tove Genet, Torsten 
Ødum Berg, Ole Mertz, Ib Løvschall Ha- 
senfuss, Kurt Christensen, Bjørn H. Pe
dersen, Søren Sickmann Hansen, Erik Pe
dersen, Kristian Larsen, Hanne Marie An
dersen, Per Aagaard, Peder Vestergaard 
og Richard Heilbo.

Bageste række fra venstre:
Hans Erik Thage, Keld Axelsen, Hans 
Kristian Nybro, Tommy Beck, Preben 
Høgdal, Per V. Nielsen, Erik Larsen, Keld 
Wendelboe Jensen, Arne Johansen, Ole 
Jacobsen, Leif Jensen, Bent Aage Buur 
Steffensen, Sven-Erik Buur Steffensen og 
Ernst Nielsen.

Kobenhavns Badminton Kreds

O P R Y K N IN G
E fter opnåede resultater i sæso

nens åbne turneringer er nedennævn
te spillere rykket op i mesterrækken: 

Ellen Bastiansen, BBK.
Ole Steen Hansen, CBK. 
Flem m ing Johansen, HBC. 
A llan Nicolaisen, BBK.
P er V. Nielsen, CBK.

G E N T L E M A N -P O K A L E N

Københavns Dom m erklubs „gentle 
m an-pokal“ er fo r  1966— 67 tildelt 
danmarksmesteren Lonny Funch, 
SIF.

Sj

' % ' | A j§jj i

SU-M ØDE
Det blev kun en kort pause fra 

badminton, der blev givet spilleud
valget. Allerede først i juni samledes 
SU til møde i Roskilde for  at tilrette 
læ gge sæson 1967/68. Formanden, 
H elge Kortsen, havde g jort et stort 
forberedende arbejde, men der var 
alligevel nok at se til. Nu kom m er 
så bestyrelsens endelige godkendelse, 
hvorefter SU-form anden få r  travlt 
med at kontakte vore mange fo r 
bindelser fo r  at opnå accept på de

K Ø B E N H A V N S  D O M M E R K L U B
På K D K ’s generalforsam ling lør 

dag den 6. m aj 1967 valgtes følgende 
bestyrelse:

Form and: G. Løbner-Olesen,

Frødings A llé 9 A , Søborg.

Sekretær: Evan Christiansen,

Ryparken 178 st., 0 .

Kasserer: Preben Tikøb Sørensen,

Vangeleddet 21, Greve Strand.

Klubbens adresse er formandens, 
og  hertil rettes alle henvendelser ved 
rørende assistance fra  KDK.

Ønskes dom m ere stillet til disposi
tion til et eller andet stævne, skal 
henvendelse herom ske mindst f jo r 
ten dage fø r  stævnets afholdelse.

D O M M E R H O N O R A R

Med KBKr.s og  D B F ’s billigelse 
er dommerklubbens takster for  1967 
ansat til: DH -m atcher kr. 75,00. Ind 
ledende kam pe kr. 4,00. Sem ifinaler 
kr. 8,00. Finaler forhøjes ikke.

Derudover beregnes et adm inistra 
tionsgebyr til kreds og  forbund på 
15 pct. og  til klubberne på 10 pct., 
intet på DH-matcher.

ællands Badminton Kreds

foreslåede spilleterminer. Derefter 
kom m er arbejdet med at skaffe 
spillesteder, og  her er konkurrencen 
hård fra  alle de m ange idrætter, der 
efterhånden gerne, vil læ gge beslag 
på de sjællandske haller.

F or at lette form anden i dette sto 
re arbejde vedtog m an på mødet at 
læ gge arbejdet med holdtum eringen 
i hænderne på Jørgen Simonsen. Det 
skal dog ikke kom m e klubberne til 
skade, hvis en eller anden i begyn 
delsen a f gam m el vane retter hen 

vendelse til SU -f ormand Helge K ort 
sen, men i frem tiden bliver hold 
turneringens adresse:

Jørgen Simonsen,
H olbækvej 33, II  tv.,
Roskilde. Tlf. (03) 35 88 60.

Holdturneringen begynder 1. ok 
tober.

På m ødet behandledes også an
søgninger fra  klubber om  afholdelse 
a f individuelle turneringer, og  hvor 
det var muligt, efterkom  man disse.
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R E T T E L S E

I meddelelsen om  ny medarbejder 
var indløbet en lille fe jl. Gert See- 
rups telefonnumm er er (03) 72 48 26.

N Y E  F O B M Æ N D

Hillerød Badmintonklub 
Bent Larsen
Fredskovhelle 23, Hillerød, 
tlf. (03) 2615 58.
V ordingborg Badminton Klub 
H. Chr. B. Mortensen 
Vinkelvej 44, Vordingborg, 
tlf. (03) 775 1365.

K L A S S IF IC E R IN G  
A F  S P IL L E R E

Følgende er oprykket som  mester- 
rækkespillere under D B F: Niels N ør 
gaard, Hillerød, og  Lene Christensen, 
Lillerød.

Som A-rækkespillere under D B F: 
Niels Bruun, Helge Madsen, Hille 
rød. Eiler Nielsen, Lillerød, Steen 
Petersen, Roskilde, Peter A lbrecht- 
sen, Værløse. Jane Christensen, Hil
lerød, Kirsten Hansen, Lis Hansen, 
Holte, Jytte Petersen, Tåstrup, og 
Ebba Holm, Værløse.

Som  A-rækkespillere under SBKr: 
Tage Larsen, Lars Østergård, Fre 
derikssund, Finn Madsen, Helsingør, 
Søren Birkholm, Niels Bruun, Helge 
Madsen, Hillerød, Eiler Nielsen, L il 

LID T A F H VERT

Vi bringer atter i år nedenfor en 
række officielle meddelelser, som  De 
måske tidligere har stiftet bekendt
skab med, men fo r  dem alle gælder 
det, at der vil væ re al m ulig grund 
til både for  ledere og  spillere at læse 
dem igennem. D et viser sig  år for  
år, at der rettes henvendelser til 
klubber, distrikter, kredse og  fo r 
bund om  spørgsm ål, som  man kunne 
få  rede på ved b lot at læse de o ffi 
cielle meddelelser Igennem.

D H -IN D S K U D

I  henhold til Vedtægt fo r  holdm e
sterskabet fo r  Danm ark i badminton 
bedes de klubber, der har hold med i 
denne turnering, om gående indbetale 
indskuddet - kr. 25,00 - til D B F ’s

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 B F ’s 
kontor. Pris kr. 2,00 pr. stk.

lerød, Steen Pedersen, Roskilde, P e 
ter Albrechtsen, Værløse, Anni M or 
tensen, Helsingør, Jane Christensen, 
Hillerød, Kirsten Hansen, Lis Han 
sen, Holte, Ebba Hansen, N ina Peter 
sen, Hundested, V ibeke Stampe, Sla 
gelse, Jytte Petersen, Tåstrup, og  
Ebba Holm, Værløse.

Som B-rækkespillere under SBKr: 
Bjarne Eriksen, Ballerup, Aksel Bur
ton, Pauli Carlsen, Hørsholm, Henrik 
Nielsen, N ykøbing, Søren Iskov, R os 
kilde, Erling Marott, Slagelse, Chri
stian Brandes, Tåstrup, Ingelise 
Maxsøe, Ballerup, Birthe Hansen, 
Kirsten Hansen, Skælskør, Anne 
Grete Stiegler, Slagelse, og  Laila 
Hansen, Værløse.

MØDE
Kredsens bestyrelse har holdt som 

merm øde med deltagelse a f en fuld 
tallig bestyrelse. Man enedes om, at 
kredsens bluseemblem kun skal ud 
deles til spillere, der har deltaget i 
en international seniormatch for  
Sjælland.

Kredsens tilskud til indkøb af 
Idrætsmateriel bliver i år kr. 2.900, 
der fordeles således: Brøndbyerne kr. 
225, Fredensborg 125, H elsingør 200, 
Hillerød 625, H olte 800, Lillerød 550, 
Sorø 125, V ordingborg 250.

Til instruktørorganisationen bevil 

D B F ’s H Å N D B O G

Eksem plarer å kr. 6,00 kan rekvi 
reres ved henvendelse til D B F ’s kon 
tor, Vester Voldgade 11, København 
V., tlf. (01) 11 75 38, åbent tirsdag 
og  torsdag kl. 10— 13. D B F ’s hånd 
bogsudvalg er fo r  tiden i fæ rd med 
at udarbejde rettelsesblade, men 
herom skal vi senerehen kom m e til
bage.

A B O N N E M E N T S A F G IF T E N
Abonnem entsafgiften på „Badm in 

ton“ fo r  sæsonen 1967/68 er fo r  de 
såkaldte „private“ abonnenters ved 
kom mende forfalden til betaling pr. 
1. august.

DBFs forretningsudvalg har for 
den kom mende sæson ansat abonne 
m entsafgiften til kr. 20,00 +  10 % 
moms.

Beløbet bedes venligst indbetalt på 
bladets postgirokonto nr. 286 77 un 
der adressen: „B adm inton", c /o  K. 
Lunøe, P. Andersensvej 3, Køben 
havn F.

F or de obligatoriske klubabonne
menters vedkom mende sker betalin 

ger D B F  kr. 600,— . Kredsen få r  7 
instruktører med på forbundets 
kursus.

Lillerød BK  har på  betingelse af, 
at kontrakt indsendes til DBF, fået 
lov til at afholde en åben turnering 
med „fadderskab“ .

Landskam pen m od Sverige 18/2 68 
afholdes i Helsingør.

Sagen „K alundborg" er afvist af 
et enigt spilleudvalg.

Til forbundets ungdom sm esterska 
ber er der i år fri anmeldelse.

Poul Simonsen oplyste, at form uen 
var ca. 27.000 kr.

Helge Kortsen gennem gik sæson
program m et, der blev godkendt a f 
bestyrelsen. Forslaget om  nedlæggel
se a f turneringen fo r  „ikke-halejende 
klubber" vedtoges m ed 4 stem mer 
mod 2 og  1 blank.

Ungdom skursus i Herlev 9. og  10. 
septbr. Instruktør- o g  dommerkursus 
23/24 septbr. ei. 7/8 oktober.

Skånematchen forsøges afholdt 28. 
januar med V ordingborg som ar 
rangør.

SU  udfærdiger rangliste og  ud
sender spillere til åbne turneringer 
i passende om fang.

Håndbogen forsøges udsendt prim o 
september.

Årsm ødet afholdes i Roskilde den
16. m arts kl. 16.

gen først pr. 31. decem ber, sam tidig 
med at a fgiften  til distrikt, kreds og 
forbund erlægges.

SPILLEREG LER
D B F ’s spilleregler fås  til købs ved 

henvendelse til D B F ’s kontor.

den rigtige

Tennis og Badmintonsko

forlang den hos Deres sportshandler!

Import og en gros Kaj Reesen 
Esplanaden 6 . København K . Telf. Min. 9300
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kasserer, Erling Rothgart, D rossel
vej 11, Vordingborg, postgirokonto 

619 44.

D H -A F R E G N IN  G
DBF’s  kasserer beder os gøre DH - 

klubbem e opm ærksom  på, at a freg 
ning over D H -rejser vil ske på basis 
a f taksten for  sportsbilletter, d.v.s. 
2 X  enkeltbillet minus 55 procent.

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

Klubber, der deltager i D H -tum e- 
ringen, 1., 2. og  3. division, skal i hen 
hold til vedtægtens pkt. 42 indsende 
kopi a f holdopstillingen til form an 
den fo r  tum eringsledelsen, Richard 
Heilbo, Store M øllevej 32, Køben 
havn S., sam tidig med, at holdud
vekslingen sker mellem  klubberne. 
Kopien til tum eringslederen frem sen 
des i ikke-rekom m anderet brev.

D H -R E S U L T A T E R
Resultatlistem e fra  D H -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 
resultatlistem e fo r  matcherne i 1. 
serie, som  danner basis fo r  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 om gående meddelt forbundets se 
kretariat. Meddelelsen udfærdiges i 
to  eksem plarer (et fo r  forbundet og  
et fo r  kredsen) og  frem sendes til fo r 
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 
kam pe, agitationskam pe og  lignende,

bedes træ ffe aftale direkte m ed ved
kom mende spilleres klub.

S E E D IN G
I  de kom mende måneder løber de 

åbne m esterskaber og  turneringer af 
stabelen slag i slag, og  der vil der
fo r  væ re al mulig god grund til her 
at henlede opmærksomheden på de 
„R egler fo r  seeding“ , der findes i 
D B F ’s håndbog, side 105 og  106.

E R  H O V E D E T  I  O R D E N ?
V i undser os ikke for  også at gen 

tage den lille meddelelse, v i tidligere 
har bragt, nem lig en citering af 
D B F ’s loves § 2, stk. 3:

Kredse, distrikter og  klubber er 
forpligtet til på deres officielle doku 
menter (program m er, propositioner, 
anm eldelsesblanketter 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 fo r  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  m an straks kan 
se, at den klub, der f. eks. indbyder til 
åben turnering, er medlem a f Dansk 
Badminton Forbund under Dansk 
Idræ ts-Forbund og  The International 
Badminton Federation.

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

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 
Dansk Badm inton Forbund’s hånd
bog  fra  side 99 givne „Bestemmel

ser for ledelse af badmintonturne

ringer“, punkt 1 h, hvori der står:

„Å bne ynglinge-, junior- og  pus
lingem esterskaber skal give ad 
gang fo r  alle spillere, der er med 
lemmer a f 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 
henholdsvis 18, 16 og  14 år.“

Man (d. v. s. arrangørerne) skal 
altså for  ungdomsm esterskabernes 
vedkom m ende påse, at datogrænser 
ne overholdes, og  de m å ikke fo r 
veksle den oven fo r  citerede bestem 
melse med, hvad der i punkt 1 e er 
fastsat for  seniormesterskabernes 
vedkommende.

Det skal tilføjes, at datogrænsen 
(den 15. decem ber) er fastsat for  at 
sikre de unge spillere 2 år i hver 
række (hverken flere eller fæ rre) i 
de specielt fo r  deres aldersklasser 
udskrevne mesterskaber.

D IS P E N S A T IO N
Dispensation m å søges i god  tid, 

hvis udlændinge skal konkurrere om 
danske mesterskaber.

I  „Fællesbestem m elser fo r  D IF ’s 
danm arksm esterskaber“ står, at ud 
lændinge ikke kan deltage i danske 
m esterskaber 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 m e
sterskaber som holdm esterskaber. 
Ved holdm esterskaber kan der med 
deles tilladelse til, at enkelte udlæn
dinge deltager.

E fteråret og  vinteren er de tids 
punkter a f 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 
Idræ ts-Forbund.

(Fortsat fra  side 16)

Logi lördag natt, frukost söndag, 
supé med dans lördag kväll.

A lternativ III 20 kr preliminärt. 
Supé med dans lördag kväll.

Forfrågningar besvaras av vår se
kreterare Stig Persson, tel. bostaden 
031-280878, arbetet 031-450200. 

H järtligt välkomna.
Med vänlig hälsning 

G öteb org  B adm intonklubb.
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