


OFFICIELLE 
MEDDELELSER

Bladet (Badminton) 

anvendes tillige som 

officielt organ for for

bundet, således at 

enhver meddelelse, 

der af forbundet ud

sendes gennem bla

det, skal betragtes 

som kommende alle 

vedkom m ende til 

kundskab. (DBFs  

love, § 7).

Til kredsene under D BF samt 

disses instruktionsledere

IN S T R U K 
TØR
KURSUS

D BF vil igen i år afholde instruktørkur

sus i Nyborghallen, N yborg, fo r  even 

tuelt interesserede.

Kurset afholdes i tiden fra  søndag 

den 30. ju li til lørdag den 5. august 

1972, idet søndagen anvendes til hen 

rejse og  lørdagen til hjem rejse.

Kurset vil på grundlag a f de m odtag 

ne meddelelser blive opdelt i tre klasser, 

nem lig en klasse for  klubinstruktører 

(1. klasse), en klasse for  kredsinstruk

tører (2. klasse) og  en klasse fo r  fo r 

bundsinstruktører (3. klasse).

U dover disse tre klasser vil der i lig 

hed med sidste år blive mulighed for  at 

oprette en repetitionsklasse for  instruk

tører, der har bestået 2. klasse, dog un

der forudsæ tning af, at tilmeldingen bli

ver tilfredsstillende.

Optagelse på kurset er betinget af, at

de anm eldte til 1. klasse har bestået et 

kursus under vedkommende kreds, til 2. 

klasse har deltaget i og  bestået D B F ’s 

1. klasse og  til 3. klasse har deltaget i 

og  med særligt tilfredsstillende resultat 

bestået D B F ’s 2. klasse.

Under hensyn til, at behovet er størst 

for nye instruktører, bedes kredsene 

være opmærksom  herpå, således at der 

lægges særlig væ gt på anm eldelser til 

1. klasse. D B F ’s spilleudvalg, under hvis 

ledelse kurset afholdes, har bem yndi

gelse til i ganske særlige tilfælde at dis 

pensere fra  de nævnte optagelsesbetin 

gelser, hvis der fra  vedkom mende kreds 

indsendes særlig m otivering herfor.

Kun instruktøraspiranter, der på fo r 

hånd erklærer sig villige til at indgå i 

D B F ’s instruktørpulje og  virke i over 

ensstemmelse med de på D B F ’s repræ 

sentantskabsmøde den 25. april 1965 

vedtagne vedtægter fo r  D B F ’s instruk

tørorganisation, vil kunne optages på 

D B F ’s kursus.

Kredsene bedes afkræ ve hver a f aspi

ranterne en udfyldt o g  underskrevet in

struktørerklæring om  den i foranståen 

de stykke omhandlede villighed til at 

virke efter vedtægterne. Erklæringen 

bedes, såfrem t den ikke allerede er ind 

sendt, frem sendt samm en med indstillin 

gen om  optagelse på kurset.

Kurset vil kom m e til at om fatte m ak 

simalt 40 deltagere, der efter forholdet 

mellem  kredsenes medlemstal fordeles 

således:

K BK r 8, SBKr 10, JBKr 12, FBK r 5, 

LFB K r 3 og  BBKr. 2.

Såfrem t en kreds ikke optager sin 

deltagerkvota, vil tiloversblevne pladser 

blive besat med eventuelt overskydende 

antal ansøgere fra  andre kredse; hver 

kreds bedes derfor anmelde et par reser 

ver.

Ansøgning (evt. bilagt instruktører- 

klæringen med alle oplysninger, også 

fødselsdato og  -år) indsendes gennem 

klub og  kreds (eventuelt distrikt) til 

D B F ’s sekretariats adresse: Vester

Voldgade 11, 1552 København V., således 

at de er sekretariatet i hænde senest 

den 15. m aj 1972.

Kredsene bedes medsende en forteg 

nelse med ansøgernes navne i den ræk 

kefølge, hvorefter man ønsker ansøger 

ne optaget på kurset.

Meddelelse om  optagelse på kurset vil 

blive sendt til hver enkelt ansøger sna

rest efter anmeldelsesfristens udløb, 

ligesom  de ansøgere, hvortil der even 

tuelt ikke er plads på kurset, vil få  un 

derretning herom.

DBF betaler rejse og  ophold på skolen 

fo r  alle elever, og  i øvrigt vil der, så 

snart kurset er tilrettelagt, tilgå såvel 

deltagerne som  kredsene meddelelse med 

rejse- og  opholdsinstruktioner m. v.

****STJERNE-BOLDEN 

GAME BIRD

stæ rkeste  turneringsmodel 

med en vidunderlig  flugt.

en glim rende træ ningsbold til

den rigtige pris.

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

Fabrikation A .D .S . A /S  Dem peeng 3 . Vedbæ k
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SEPA R A TIO N -
T IL  F R E M M E  FOR U D V IK L IN G E N  AF 

B A D M IN T O N  VEST FOR VALBY BAKKE?

Den 14. februar var fam ilien så venlig at servere „Badm inton“ nr. 2 1972 for m ig 

på sengen -  vel vidende, at nu blev m or vågen i stor hast, -  noget, der norm alt sker 

i et m ere m oderat tempo. Resten a f fam ilien havde nem lig på det tidspunkt læst Ole 

Jacobsens indlæg. Jeg plejer straks at læse bladet fra  ende til anden, men denne 

gang nåede jeg  side 3 og  4, og  kære Ole Jacobsen, jeg  var mere end rødglødende a f 

raseri!

Lad os begynde, hvor vi endnu kan være enige. Damerne foretræ kker at gemme 

sig i mængden, f. eks. på et håndboldhold, hvor man kan lade de andre trække læs

set, hvis m an selv har en dårlig dag, og  hvor man er fri fo r  solo-optræden. Jeg tror 

ikke engang O. J. er helt klar over, hvor stort dette problem  i virkeligheden er i de 

mindre provinsklubber, hvor der er en indgroet håndboldtradition. Men uden at være 

decideret kvindesagsforkæm per vil jeg  dog tillade m ig at forsvare kvinderne på dette 

punkt. Det skyldes ikke altid dovenskab og  manglende lyst til at ofre blod, sved og  

tårer, men at kvinden i m ange hjem  endnu ikke har opnået ligestilling med hensyn 

til frihed. Det er manden, der går til træning, og  kvinden, der passer børnene, mens 

han er væk. O g på ét punkt bliver det i alt fa ld  vanskeligt at opnå ligestilling, nem 

lig  hvor det drejer sig om  graviditet, som  O. J. også langer ud efter. Vi kunne selv 

følgelig  inden ægteskabets indgåelse stille den betingelse, at der ikke blev tale om 

den slags, men hvordan ville dansk badminton så se ud om en generation. Der skulle 

dog også en kvinde til at skænke dansk badminton en Erland Kops.

De „rene hold“ er „tågesnak“ . Diskussionen ville blot begynde forfra : H vorfor kan 

de jyske herrehold ikke klare sig mod de sjællandske, og  hvorfor kan de jyske dame- 

hold ikke klare sig mod de sjæ llandske? Tror O. J. virkelig, at man kan frem m e 

udviklingen vest for Valby Bakke ved at foretage denne separation ? Må jeg  minde 

om  O. J.s egne kom m entarer til Carl-Otto Madsens sejr over Carsten Morild ved 

jyllandsm esterskabem e („B adm inton“ nr. 1 ) : „D et føles lidt beskæmmende, at en 

københavner næsten uden at træne kan tage vestpå og  pakke hele den jyske elite 

samm en“ . -  Dette visar jo  tydeligt, at når intet hold i Jylland kan ham le op med 

københavnerne, så skyldes dette ikke blot den efter O. J.s m ening sørgelige kends

gerning, at de jyske herrer er tvunget til at have de jyske dam er m ed på slæb. De 

jyske herrer kan jo  heller ikke hamle op med dem fra øst.

H vorfor ikke se i øjnene, at det hele er et spørgsm ål først og  frem m est om  penge 

og  dernæst om  lederskab. D et begynder i klubberne, hvor man i alt fald i de mindre 

jyske provinsklubber stadig kører efter det princip, at det ikke må koste noget at 

deltage. Klubberne har derfor en elendig økonom i, der ikke giver mulighed for 

større udskejelser som f. eks. en træner til badminton.

Dernæst må det vel være JBKr, der på uforklarlig vis ikke form år at gøre samme 

indsats som SBKr. Når de få  gode jyske damer rejser østpå, skyldes det vel ikke 

udelukkende, at modstanden er stærkere, men også at ledelsen er bedre D erfor

fortsættes næste side
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DEN
IN TER N A TIO N A LE
TU R N ER IN G

JBK r: Fat om  nældens rod, gør noget 

fo r  de små piger, k ig på puslingeræk 

kerne, det er der, de skal findes. Giv 

dem mulighed for  allerede som  puslinge 

at kom me i de rette hænder (kursus o. 

lign .), så de bliver indfanget a f spillet. 

E r de først nået dertil, kan intet i livet 

få  dem til at droppe denne sport, og  så 

vil de blive så mange, at der er a fløs 

ning under de uundgåelige graviditeter, 

så de undgår at ødelægge noget fo r  her 

rerne.

Hvad har O. J. forøvrigt tænkt sig, 

at damerne (dam en) i de sm å klubber 

skal stille op, hvis disse „rene hold“ bli

ver en realitet? Det kan næppe være 

meningen, at der udelukkende skal spe 

kuleres i eliten, en vis bredde er vel 

nødvendig i enhver sportsgren. Selv har 

je g  i årevis væ ret den ivrigste på mit 

hold. Ingen a f herrerne kan ham le op 

m ed min træningsindsats både på banen 

og  udenfor. Bliver „rene hold“ en reali

tet, vil je g  væ re overladt til m ig selv, 

o g  „rene énm ands-hold“ kom m er vel 

næppe på tale. Det er ikke m it person 

lige problem  i forbindelse med „rene 

hold“ , der skal diskuteres, men det må 

stå som et eksempel på de problemer, 

badm inton-pigerne ville få  i de mindre 

klubber, hvis disse „rene hold“ blev en 

kendsgerning.

Lad m ig slutte med at sige, at det er 

glædeligt, at O. J. tager problem et om 

styrkeforholdet øst-vest op til debat, 

men je g  ville have syntes bedre om 

O. J., hvis det han ville sige med sit 

indlæg var, at når de øst fo r  Storebælt 

har hom ogene hold, så må vi også kunne 

opnå dette vest fo r  Storebælt.

Mona Pilgaard, 

Galten.

Med spillere, 45 i alt, fra  8 forskellige 

nationer samt vor egen udm ærkede re- 

repræsentation a f 44 spillere, løb Dansk 

Badminton Forbunds internationale tur

nering a f stabelen m andag den 13. marts 

i KB-hallen, der er et ganske fortræ ffe 

ligt sted at spille en så stor turnering, og  

der fortsattes indtil torsdag den 16.

A t KB-hallen er fortræ ffelig  er ud

mærket, men fo r  at stemningen i hallen 

skal være helt perfekt, må der også 

væ re tilskuere, ikke de få  mennesker, 

der overværede de indledende kampe 

m andag o g  tirsdag, men helst så man

ge, som  der var semifinaleaftenen, 

skulle der også væ re de to første a fte 

ner, det vil give en ganske glimrende 

stemning, foruden det hjælper til med 

at betale de store udgifter, et sådant 

arrangem ent koster.

A t jævnbyrdigheden inden for  top 

badminton er stor, beviste denne turne

ring m eget tydeligt, idet de fem  fina 

ler blev vundet a f fem  forskellige natio 

ner, Danmark, Sverige, Malaysia, Japan 

og  Tyskland, så bedre kunne det ikke 

fordeles.

V I N D E R E  1972

H S: Svend Pri, Danmark.

DS: Eva Twedberg, Sverige.

H D: P. Gunalan & N g Boon Bee, 

Malaysia.

DD: N oriko Nakayam a & Hiroe 

Yuki, Japan.

MD: W olfgan g Bochow  & M arie 

luise W ackerow , Tyskland.

Der er spillet om 35 titler i de sidste 

syv år. De er fordelt mellem seks lande 

på denne måde:

H S D S H D D D M D Ia l t

Danmark 4 1 1% 1 6 13%

Japan 1 3 1% 6 11%

Malaysia 1 4 5

Sverige 3 3

Indonesien 1 1

Tyskland 1 1

Bem ærkelsesværdigt var det, at T ysk 

land form åede at vinde titlen i m ixed 

double, hvor danskerne ellers har væ ret 

ret suveræne.

Det vil selvfølgelig være uoverkom m e

ligt at referere de m ange kampe, h voraf 

de fleste var m eget velspillet.

Semifinalerne i en turnering p lejer al

tid at va^re de bedste, og  denne turne

ring vår ingen undtagelse.

HS: I den ene semifinale m ødtes vor 

egen Svend Pri med europamesteren 

Sture Johnsson, Sverige, og  det b lev et 

m eget tam t opgør i forhold til, når de 

to ellers mødes, men det var, som  om 

Svend Pri havde sagt til sig selv, nu el

ler aldrig, skal denne turnering vindes, 

og  det præ gede hans kampe under hele 

turneringen, hvor han ikke a fg a v  et 

eneste sæt.

I den anden semifinale mødtes dansk 

badmintons kom mende mand, F lem m ing 

Delfs med publikums store yndling, Ip- 

pei Kojim a, Japan, o g  hvilket møde.

Eks-europam ester Sture Johnson stræ kker sig efter Svend Pris bolde i 
sem ifinalen. IKEA blot for at understrege det svenske islæt.
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„Træd ikke i m ine c irk ler“.

Det blev en dyst, der vil blive husket 

til sene tider, idet vi vel godt kan sige, 

at Flemming D elfs fik  sit gennembrud 

internationalt ved denne kamp, der al

d rig  gav Kojim a lejlighed til at slappe 

af, han måtte hele tiden være på „stik 

kerne“ for at modstå Flem m ing Delfs 

uafbrudte angreb, og  sejren hang i en 

løs tråd i slutningen a f tredje sæt, hvor 

Flem ming Delfs havde føringen, men 

hvor Kojimas rutine kom  ham til hjælp, 

så han klarede frisag  også  denne gang.

I kampen m od Flem m ing Delfs og  i 

kvartfinalen m od Tam A ik  H uang havde 

K ojim a været m eget heldig, idet han i

Delfs-kam pen i sem ifinalen mod 
Kojim a var stæ vnets mest spæ n

dende kamp.

begge kampe var bagud i det afgørende 

tredje sæt, men han har ikke for  intet 

tilnavnet „ham, der aldrig giver op“ .

Finalen mellem Svend Pri og  Kojim a 

blev aldrig det helt store sus, som sagt 

var Svend Pri opsat på at vinde, og  Ko- 

jim o havde, efter de to om talte kampe, 

pådraget sig en skade i den højre arm, 

der generede ham meget, så det blev 

kun til to lette sæt med Svend Pri som  

vinder.

D S: Hele eliten a f kvindelige spillere 

var samlet i København i de dage, og  

det forbavser vel ingen, at vore piger, 

på trods af deres gode træningstilstand, 

ikke formåede at spille sig helt frem  til 

finalen, der blev et opgør mellem Sve

riges Eva Tw edberg og  Japans Noriko 

Nakayam a (tidl. T akag i).

Eva Twedberg havde haft det værst 

på sin vej til finalen, idet først Imre

Rietveld Nielsen i kvartfinalen og  se 

nere H iroe Yuki i semifinalen voldte 

hende m eget besvær, i hvert fald  mere 

end Nakayam a i finalen.

Hiroe Y uki var den, der var nærmest 

ved at besejre Eva Twedberg, men den 

svenske pige har en egen evne til at 

vende en kam p til sin fordel.

Den anden semifinale mellem Anne 

Berglund og  N oriko Nakayam a blev 

ikke særlig spændende, selv om  Anne 

Berglund fulgte m eget godt m ed i duel

lerne, så var der aldrig på noget tids 

punkt tvivl om, hvor sejren skulle hen.

Dysten mellem Eva Tw edberg o g  N o 

riko Nakayam a blev aldrig den helt 

store, dertil virkede Eva Tw edberg alt 

fo r  sikker i sit spil, o g  N akayam a kun

ne aldrig få  overtaget i spillet, så hun 

kunne kom m e til at true Eva Twedberg, 

der vandt en sikker sejr i to sæt.

H D: D et var Østens folk , der domine

rede denne række, og  her kom  den stør 

ste overraskelse, idet det useedede thai

landske par, Sangob Rattanusorn & 

Bandid Jaiyen nåede helt frem  til fina 

len mod sidste års verdensmestre, P. 

Gunalan & N g Boon Bee, Malaysia.

De danske par g jorde ikke m eget væ 

sen a f sig, de, der klarede sig bedst, 

var Poul Petersen & Per W alsøe, der i 

kvartfinalen spillede en udm ærket kamp 

mod japanerne Ippei K ojim a & Shoichi 

Togano, men tabte i tre sæt.

Henning Borch & Tom  Bacher nåede

D et ser ud til at Tyskland er ved at 
få et mixed doublepar af internal 
klasse. I hvert fald slog W olfgang  
Bochow og M arie-Luise W ackerow  
ret let Pernille og Per i sem ifinalen.

KB-hallens yndling: Ippei Kojima 
fra Japan.

også kvartfinalen, men tabte efter en 

bedrøvelig indsats til thailænderne.

P. Gunalan & N g B oon Bee kom  let 

igennem deres semifinale, idet japaner 

ne Ippei K ojim a & Shoichi Togana på 

grund a f K ojim as dårlige arm valgte at 

scratche denne.

I den anden semifinale havde thailæn

derne ikke m eget besvær med det andet 

malaysiske par, N g Tat W ai & Abdul 

Rahman, der blev besejret sikkert i to 

sæt.

Finalen blev m eget tam, de to thai

lændere havde åbenbart brugt alt 

„krudtet“ inden finalen, og  form åede 

ikke at yde det helt store m od sidste års 

verdensmestre, der vandt m eget sikkert 

i to sæt.

Hvem har bolden? -  D e t har tro l
den? -  Hvem  er trolden? -  D e t er

Pernille!
DD: Det er tydeligt, at det er Uber 

Cup år, og  det var også m eget tydeligt, 

at Danmark har vundet den europæiske 

zone, fo r  det var vore dam er sam m en 

med cupindehaverens damer, Japan, der 

dominerede denne række. A t de to prø 

ver på vort foreløbige møde faldt ud til 

Japans fordel er så en anden sag, som 

vi dog håber på kan ændres.

Anne Flindt & Pernille Kaagaard 

mødte i den ene semifinale de senere 

vindere, N oriko Nakayam a & Hiroe 

Yuki, som de efter en glimrende start, 

hvor de vandt første sæt, dog til sidst 

måtte bøje sig fo r  den japanske over 

magt.

Karin Jørgensen & Ulla Strand mødte 

i den anden semifinale Machiko A izaw a 

& Etsuko Takenaka, og  de to unge ja 

panske spillere havde ikke så stort be 

svær med søstrene, som deres lands

mænd havde haft med Anne Flindt & 

Pernille Kaagaard.

Finalen blev således ren japansk, og  

der blev ikke givet ved dørene, det var 

åbenbart et prestigespørgsm ål om, hvem 

der skulle vinde, i den forbindelse holdt 

det danske publikum udpræget med de 

to unge, A izaw a & Takenaka, der fik  

al den medvind i form  a f applaus, de 

kunne tilkom m e og  lidt til, men dette 

var ikke nok til at tage sejren fra  N a 

kayam a & Yuki, fo r  selv om det var 

spændende, vandt de tredje sæt med 1 7 -

15.
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MD: Denne række, der plejer at være 

en sikker gevinst fo r  de danske spillere, 

måtte vi i år se Tyskland tage sig af, 

idet det sym patiske par W olfgang Bo- 

chow & Marieluise W ackerow  slog 

Svend Pri & Ulla Strand i finalen efter 

en hård tresæts kamp, hvor tyskerne 

spillede op til deres allerbedste, medens 

danskerne ikke rigtigt kunne få  deres 

sædvanlige spil frem , navnlig så det ud 

til, at Bochow  voldte det danske par en 

del kvaler.

Svend Pri & Ulla Strand var ellers 

kom m et let i finalen, idet Poul Petersen 

& Anne Flindt havde scratchet i semi

finalen på grund a f Poul Petersens 

benskade.

I den anden semifinale vandt W olf 

gang B ochow  & Marieluise W ackerow  

let over Per W alsøe & Pernille Kaa- 

gaard, der ikke form åede at spille op 

til deres sædvanlige standard, eller hav 

de tyskerne i denne turnering virkelig 

styrke ?

HERRE SINGLE
1. runde:

Tan Aik Mong-Wolfgang Bochow, w. o. TAM. 
Derek Talbot-Erland Kops, 15-12, 18-13. Sangob 
Rattanusorn-Elo Hansen, 7-15, 11-15. Jørgen Mor- 
tensen-Willi Braun, 15-17, 15-12, 15-12. Ng Tat 
Wai-Shoichi Togano, 7-15, 3-15. Niels Nørgaard- 
Rob Ridder, 15-12, 15-3. Moo Foot Lian-Flemming 
Delfs, 4-15, 5-15. Gert Perneklo-Tage Nielsen, w. o. 
TN. Michael Schnaase-Erik Kirsbo, 15-7, 15-6. Bo 
Kjærgaard Nielsen-Klaus Kaagaard, 6-15, 7-15. Lee 
Kok Pheng-Roland Maywald, 6-15, 10-15. Kurt
Johnsson-Bandid Jaiyen, 6-15, 6-15.

2. runde:
Svend Pri-Mats Andersson, 15-5, 15-6. Lim Shook 

Kong-Bendt Rose, 7-15, 1-15. Abdul Rahman-
Tommy Theorin, 15-10, 12-15, 11-15. Gert Hansen- 
Dag Virik, 15-10, 15-3. Sture Johnsson-Hans Røpke, 
15-10, 12-15, 15-3. Tan A ik Mong-Talbot, 10-15, 
15-11, 15-8. Hansen-Mortensen, 15-8, 15-3. Toga- 
no-Nørgaard, 15-6, 15-1. Delfs-Nielsen, 11-15,
15-6, 15-4. Schnaase-Kaagaard, 9-15, 9-15. May- 
wald-Bandid Jaiyen, 3-15, 1-15. W illy Lund-P. Gu- 
nalan, 15-10, 15—13. Elliott Stuart-Knut Engebret- 
sen, 15-12, 14-5 schr. KE. Poul Petersen-Tan Aik 
Huang, 6-15, 7-15. Knud Aage Nielsen-Dominic 
Soong, 15-8, 15-3. Gerd Kuchi-lppei Kojima, 5-15, 
3-15.

3. runde:
Pri-Rose, 15-5, 15-3. Theorin-Hansen, 8-15, 4-15. 

Johnsson-Tan Aik Mong, 15-14, 1-0 sch. SJ. Hansen 
-Togano, 15-8, 15-10. Delfs-Kaagaard, 15-5, 15-17,
15- 2. Bandid Jaiyen-Lund 15—8, 15-6. Engebretsen- 
Tan Aik Huang, 4-15, 1-15. Nielsen-Kojima, 7-15,
16- 18.
Kvartfinaler:

Pri-Hansen, 15-6, 15-5. Johnsson-Hansen, 15-11, 
15-9. Delfs-Bandid Jaiyen, 15-8, 15-4. Tan Aik 
Huang-Kojima, 15-1, 6-15, 13-18.

Semifinalen Pri-Johnsson, 15-4, 15-5. Delfs-Ko- 
jima, 17-18, 15-10, 14-17.

Finale: Pri-Kojima, 15-9, 15-5.

DAME SINGLE
1. runde:

Anne Flindt-Machiko Aizawa w. o. MA. Marie
luise Wackerow-Bente Flindt Sørensen, w. o. MW. 
Marjan Luesken-lmre Rietveld Nielsen, 4-11, 3-11. 
Hiroe Yuki-Pernille Kaagaard, 11-6, 11-4. Elisa
beth Sommerfeldt-Gudrun Ziebold, w. o. ES. Lene 
Køppen-Jytte Petersen, 11-2, 11-1. Margaret Beck- 
Lonny Bostofte, w. o. MB. Eva Carlsen-Kine En- 
gebretsen, 11-1, 11-1. Ulla Strand-Anne Berglund, 
5-11, 2-11. Annie Bøg Jørgensen-Lone Rasmussen, 
11-2, 11-4. Lene Buchert-lrmgard Gerlatzka, 3-11,
1- 11. Bridget Cooper-Helle Bøggersted, 5-11, 11-7,
2 - 11. Jette Føge-Joke van Beusekom, 11-9, 1-8. 
Brigitte Steden-Karin Jørgensen, 11-3, 11-2.
2. runde:

Eva Twedberg-Machiko Aizawa, 11-4, 11-4, Wacke- 
row-Rietveld Nielsen, 1-11, 2-11. Hiroe Yuki-Som-

Og de slog -  og de slog -  og de . . .

Fra venstre mod 
højre: Roland 
M ayw ald, W o lf 
gang Bochow  
og Bandid 
Jaiyen.

Tak for 1 time og 5 minutters hård 
fight, siger Kojima til Tan Aik 

Huang.

HERRE DOUBLE

1. runde:
Gert Perneklo & Sture Johnsson-Carsten Morild 

& M. Schnaase, 15-9, 15-10. Ippei Kojima & Shoi- 
chi Togano-Steen Skovgaard & Gert Hansen, 15-9, 
15-7. Lee Kok Pheng & Lim Shook Kong-Jørgen 
Mortensen & Elo Hansen, 14-17, 7-15. Poul Peter
sen & Per Walsøe-Hans Henrik Svendsen & Jesper 
Sandvad, 15-11, 15-9. Wolfgang Bochow & Gerd 
Kucki-Hans Røpke & Niels Bruun, 15-3, 15-4. Tan 
Aik Huang & Dominic Soong-Mats Andersson & 
Tommy Theorin, 15-3 15-5. Sangob Rattanusorn & 
Bandid Jaiyen-Willi Braun & Roland Maywald, 8- 
15, 15-11, 15-6. Henning Borch & Tom Bacher- 
Tan Aik Mong & Moo Foot Lian, 15-10, 15-6. Dag 
V irik & Knut Engebretsen-Svend Pri & Erland Kops, 
1-15, 9-15. Kurt Johnsson & Willy Lund-Ole Peder
sen & Knud Aage Nielsen, 14-18, 15-3, 15-13.

2. runde:
P. Gunalan & Ng Boon Bee-Bo Kjærgaard Niel

sen & Bendt Rose, 15-4, 15-6. Derek Talbot &

Anne Berglund tabte med anstand 
til turneringens senere nr. 2, japa- 

nerinden Nakayam a.

merfeldt, 11-0, 11-0. Køppen-Beck, 11-8, 12-10. Carl- 
sen-Berglund, 7-11, 8-11. Bøg Jørgensen-Gerlatzka,
3-11, 11-7, 11-4. Bøggersted-Føge, 5-11, 3-11. Ste- 
den-Noriko Nakayama, 1-11, 4-11.

Kvartfinaler: Twedberg-Rietveld Nielsen, 11-7, 6- 
11, 11-2. Yuki-Køppen, 12-10, 11-0. Berglund-Bøg 
Jørgensen, 11-3, 8-11, 11-4. Føge-Nakayama, 2-11, 
1- 11 .

Semifinalen Twedberg-Yuki, 9-12, 11-1, 11-9.
Berglund-Nakayama, 3-11, 1-11.

Finale: Twedberg-Nakayama, 11-4, 11-6.

„G rø n æ rt“ kom m er med gode råd 
til sin kone Im re, der tvang Twed- 

berg ud i tre sæt.

Elliott Stuart-Perneklo & Johnsson, 15-7, 15-8. Ko
jima & Togano-Mortensen & Hansen, 15-11, 18-17. 
Petersen & Walsoe-Bochow & Kucki, 15-11, 15-11. 
Tan Aik Huang & Dominic Soong-Sangob Rattanu
sorn & Jaiyen, 2-15, 17-14, 11-15. Borch & Bacher- 
Pri & Kops, 12-15, 18-16, 15-9. Johnsson & Lund- 
Delfs & Kaagaard, 11-15, 12-15. Torben Kjaerulff 
& Niels Norgaard-Ng Tat Wai & Abdul Rahman, 
12-15, 15-17.

Kvartfinaler: Gunalan & Ng Boon Bee-Talbot & 
Stuart, 15-9, 15-9. Kojima & Togano-Petersen & 
Walsoe, 18-14, 7-15, 15-5. Sangob Rattanusorn & 
Jaiyen-Borch & Bacher, 15-2, 15-5. Delfs & Kaa- 
gaard-Ng Tat Wai & Abdul Rahman, 15-17, 13-15.

Semifinaler: Gunalan & Ng Boon Bee-Kojima & 
Togano, w. o. G. & NBB. Rattanusorn & Jaiyen- 
Ng Tat Wai & Rahman, 15-11, 15-7.

Finale: Gunalan & Ng Boon Bee-Rattanusorn & 
Jaiyen, 15-6, 15-6.

DAME DOUBLE 
1. runde:

Anne Berglund & Lene Koppen-Margaret Beck &
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Bridget Cooper, 7-15, 3-15. Pernille Kaagaard P. 
Anne Flindt-K. Engebretsen & E. Sommerfeldt, 15-3, 
15-6. Irmgard Gerlatzka & M. Wackerow-Kirstcn 
Lübeck & V. Brisson, 15—11, 15-7. Joke van Beuse- 
kom & Marjan Luesken-lmre Rietveld Nielsen & 
E. Twedberg, 17-18, 7-15. Annie Bøg Jørgensen & 
Jette Føge-Karin Jørgensen & Ulla Strand, 6-15, 
7-15. Eva Carlsen & Lene Büchert-Brigitte Steden 
& Karin Kucki, 6-15, 6-15.

Kvartfinaler: Noriko Nakayama & Hiroe Yuki- 
Beck & Cooper, 8-15, 17-14, 15-7. Kaagaard & 
Flindt-Gerlatzka & Wackerow, 15-9, 15-10. Riet
veld Nielsen & Twedberg-Jørgensen & Strand, 5-15, 
9-15. Brigitte Steden & Karin Kucki- Machiko Ai- 
zawa & Etsuko Takenaka, 16-18, 11-15.

Semifinaler: Nakayama & Yuki-Kaagaard & Flindt, 
11-15, 15-9, 15-5. Jørgensen & Strand-Aizawa & 
Takenaka, 8-15, 9-15.

Finale: Nakayama & Yuki-Aizawa & Takenaka, 
15-11, 11-15, 17-15.

MIXED DOUBLE

1. runde:

Elo Hansen & Karin Jørgensen- Steen Skovgaard 
& H. Bøggersted, 8-15, 8-15. Roland Maywald & 
Brigitte Steden-K Aa. Nielsen & Imre Rietveld 
Nielsen, 15-5, 9-15, 15-10. Gerd Kucki & Karin 
Kucki-Dag Virik & E. Sommerfeldt, 15-2, 15-4.

2. runde:

Wolfgang Bochow & Marieluise Wackerow-Torben 
Kjærulff & Lene Büchert, 15-12, 15-11. K. Enge
bretsen & K. Engebretsen-C. Morild & Annie Bøg 
Jørgensen, 6-15, 2-15. Per Walsøe & Pernille Kaa- 
gaard-M. Schnaase & Margaret Beck, 15-6, 15-7. 
Steen Skovgaard & Helle Bøggersted-R. Maywald 
& B. Steden, 5-15, 14-17. Gerd Kucki & Karin 
Kucki-Tom Bacher & Anne Berglund, 15-13, 15-18, 
15-3. Poul Petersen & Anne Flindt-Gert Perncklo 
& Eva Twedberg, w. o. PP & AF. W illi Braun & 
Irmgard Gerlatzka-H. Borch & B. Cooper, 2-15, 
15-9, 15-12. Rob Ridder & Marjan Luesken-Svend 
Pri & Ulla Strand, 3-15, 5-15.

Kvartfinaler: Bochow & Wackerow-Morild & Bøg 
Jørgensen, 15-8, 15-3. Walsøe & Kaagaard-Maywald 
& Steden, 15-7, 8-15, 15-10. Kucki & Kucki-Peter- 
sen & Flindt, 6-15, 15-5, 9-15. Braun & Gerlatzka- 
Pri & Strand, 7-15. 8-15.

Semifinaler: Bochow & Wackerow-Walsøe & Kaa
gaard, 15-10, 15-5. Petersen & Flindt-Pri & Strand, 
w. o. P & S.

Finale: Bochow & Wackerow-Pri & Strand, 15-7, 
13-15, 15-10.

ALL
ENGLAND
1972

tono. Svend spillede overbevisende i alle 

H vor mange, der er blevet spurgt om  at 

skrive referat fra  årets A ll England m e

sterskaber, og  hvor mange, der har sagt 

nej, ved jeg  ikke, men som spiller er jeg  

vel heller ikke helt kom petent til at be

dømme, rose eller kritisere, forstået på 

den måde, at je g  selv har spillet, klædt 

om  og  spist, og  dermed ikke været i 

stand til at overvæ re alle danske præ 

stationer. En „ikke-spillende holdkam 

m erat“ ville nok ha’ kunnet gøre det 

bedre, så derfor bliver dette ikke et 

kam preferat, men en kort redegørelse 

for  den uge, der gik i London.

Som sidste år skulle vi igen med char

ter-rejse til London -  Court-Line. Um u

ligt at tage fe jl af. Maskinerne malet i 

lyse-røde, lyse-gule og  lyse-grønne fa r 

ver. Også inden i. En del forsinkelser og  

lidt dårlig service sidste år havde affødt 

en vis skepsis m od Court-Line, men i år 

aldeles ubegrundet. Planmæ ssig a fgang

P. Gunalan er nede på knæ, men 
det betød dog ikke m ere, end at 

han sam men med Ng Boon Bee 
vandt.

og  ankomst, begge veje. B lot kunne vi 

ønske et lidt kraftigere frokostm åltid  

ombord, idet rejsen foregik  mellem kl. 

11.00-15.00, frokosttid.

5 spillere kom  fra Glasgow -  W orld 

Invitation Tournament -  og  stødte til 

Københavner-holdet på Regent Palace 

hotel i London. Intet A ll England uden 

Regent. A lle  spilleres samlingssted. Da 

spillet først begyndte onsdag, var man

dag og  tirsdag velkomne sight-seeing, 

ferie- og  „slappe-af“ dage fo r  alle. Flere 

spillere træner endog i W im bledons hal. 

Tirsdag aften det traditionelle cocktail 

party for  alle i Rem brandt House. Lidt 

fo r  traditionelt. Det vigtigste på parti’et 

er at få  sine spilletider og  adgangskor 

tene til starten onsdag. Tirsdag aften 

er der altid en påfaldende afslappethed 

i Stetson’s Saloon og  G erry’s på Regent. 

Onsdag går det løs. Spillet.

I Empire Pool kan man varm e op og  

spille sig lidt ind fra  kl. 13.00-14.00, 

hvor spillet starter. Alm indelig valfart 

fra  Regent kl. 12.00, da det tager ca. 25 

min. med undergrunden til „P oolen“ og 

10 min. rask gang.

Jeg tror ikke, at der var mange, der 

på forhånd havde regnet med andre me

sterskaber end det ene, vi fik. Tilliden 

til Svend Pri var stor og  voksede end

og, da han kom  fra  Glasgow og  kunne 

fortælle, at han havde slået Rudy Har- 

tono.

Svend blev kun „runner-up“ , nr. 2, 

men dette „ku n “ er ikke ment nedsæt

tende, idet det er en præstation i sig 

selv overhovedet at nå en finale i herre 

single i A ll England. D er er 64 deltagere 

o g  6 kam pe i alt til de to finalister. Og 

næsten alle 64 er gode spillere. Svends 

vej til finalen var hård, Lee Kin Tat, 

Singapore, Purser, New Zealand, Tan 

A ik  Huang, Malaysia, og  broderen Tan 

A ik  Mong, Malaysia, og  til sidst Har-Vesttyskerne Bochow og W ackarow  i ren opvisningsstil.
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Nakayam a prøver med fingersprog  
at overtale  bolden, men intet hjalp 
mod . . .

disse kampe, bare ikke mod Hartono. 

Det gik  strygende til 7-1 i første sæt, 

men så var der ikke m ere i Svend, eller 

i hvert fald  kørte det ikke længere, o g  

H artono vandt let andet sæt. Men allige 

vel, en stor præstation og  jeg  tror også, 

Svend var lykkelig fo r  sin andenplads. 

A f  andre herre singler var E los og 

Klaus’ indsats nok noget skuffende. Elos 

især. Han fik  kun 1 og  3 mod R ay Ste- 

vens. Tage vandt sine to første runder

. . .  Eva Tw edberg (th.), der vandt 
turneringen sikkert. Den anden ja- 
panerinde Yuki, der gav Tw edberg  
en god kamp, ser ikke alt for glad 

ud for sit nederlag.

fo r  derefter at møde Tan A ik Mong, som 

slog Tage med 15-5, 15-13. En virkelig  

god kamp a f Tage. O g Erland fightede 

så det var en fryd  og  som  sædvanlig, 

mod Christian fra  Indonesien En god 

kamp a f Erland. Christian er stærk, 

hvilket også hans sejr med 15-10, 15-5 

over Derek Talbot tydeligt viser.

Som  „holdere“ -  indehavere a f titlen 

i m ixed double, var Ulla o g  Svend top 

seedede. Med det Svend byder sig selv, 

er det stærkt a f ham, med god støtte a f 

Ulla, at kom me i to finaler. Men det var 

tæt på i finalen. Tabte første sæt, vandt 

andet med ombolde til 5, og  så først i 

tredje sæt troede de på det. Der kom 

gang i deres sædvanlige spil, og  så er 

de uimodståelige. O g så var Danmarks 

enlige -  og  man fristes til at sige -  sæd

vanlige m esterskab i hus. H erligt -  og  

stor festivitas i omklædningsrum met 

bagefter. I mixed double havde vi tre 

par i kvartfinalerne -  Per & Pernille, 

som  også vandt der o g  som senere tabte 

til Talbot & Gilks; Klaus & Anne B erg- 

lund, som  dog tabte til B ochow  & W a- 

ckerow  -  og  så Ulla & Svend. Tre par i 

„kvarten“ er frem gang.

I dame single havde vi mange med, og  

Lenes sem ifinaleplads blev bedste pla 

cering. I  denne række var indoneserne 

den største overraskelse. Pernille mødte 

Sumirah i første om gang, men m åtte 

efter en drabelig dyst se sig slået med 

7 i tredje. Lene havde det lidt besværligt 

efter to lette kampe, men hun sloges og  

slog Nesbit med 7 i tredje, fo r  så i 

„kvarten“ at møde Hartonos søster De- 

wi, som  Lene efter en lang og  god kamp 

slog med 11-8, 4—11, 11-9. Spændende 

var den i hvert fald  også. Vinder a f 

singlen blev Nakayam a (T akagi), og  det 

var hende vel undt, idet det var hendes 

tredje single finale og  den først vundne.

H erre double blev, set med danske 

øjne, ikke nogen succes. Sværest havde 

je g  dog at kom m e m ig over, at Svend 

og  Erland tabte deres første kamp. Jeg 

elsker at se herre doubler, og  der var 

også m ange gode og  spændende kampe, 

men der manglede ligesom  noget, Per & 

Poul nåede længst. Kvarten, men tabte 

til det indonesiske par, Chandra & Chri

stian, de senere vindere.

Dame double blev ligesom  herre 

double en skuffelse, selvom det var ud 

mærket, at vi havde tre par i kvartfina 

lerne. E fter den hårde Uber-Cup sæson 

nok lidt skuffende, at vi ikke var bedre, 

men je g  tror nok, at det var en reak 

tion efter matchen m od England, hvor vi 

virkelig var sat op. A lle de andre ville 

vise, at de kunne slå os, og  vi havde 

ligesom  noget at forsvare. Eller også 

var vi ikke bedre -  den dag. Godt, at 

ikke England brugte konstellationen 

Beck & R ickard i U ber Cup-kampen.

Dette par kom  i finalen og  tabte kun 

knebent i 3. sæt til alle KB-Haltilskuer- 

nes yndlinge, japanerinderne Takenaka 

& Aizaw a. H vor var de dog glade, og  

når m an selv har prøvet det, forstår 

man dem dobbelt.

Finalerne sluttede lørdag efterm iddag 

ved 6-tiden, o g  derefter havde alle travlt 

med at kom m e tilbage til Regent og  

iføre sig det store skrud til denne begi 

venhedsrige uges store clou -  The Din- 

ner and dance at Criterion, på P icca- 

dilly Circus. 300-400 mennesker, fest 

klædte, glade og  afslappede. God stem 

ning, god mad o g  god musik til kl. 1.30. 

Et festligt punktum. Jeg ville ikke und

være ét minut a f de 8 dage i London. 

Denne min tiende gang bliver forhåbent

lig  ikke min sidste.

Karin Jørgensen.

Den tid ligere verdensm ester Tan 
Aik Huang spillede en fantastisk 

kamp mod Kojima.

RESULTATER
HERRE SINGLE

Kvartfinaler: Svend Pri-Tan Aik Huang, 15-9, 15- 
2. Muljadi-Tan A ik Mong, 15-9, 8-15, 9-15. Chri- 
stian-Sture Johnsson, 6-15, 3-15. Wolfgang Bochow- 
Rudy Hartono, 7-15, 9-15.

Semifinaler: Pri-Tan Aik Mong, 15-2, 15-6. Johns- 
son-Hartono, 3-15, 6-15.

Finale: Pri-Hartono, 9-15, 4-15.

DAME SINGLE
Kvartfinaler: Noriko Nakayama-Margaret Beck,

11-9, 11-0. Utami Dewi-Lene Koppen, 8-11, 11-4, 
9-11. Joke van Beusekom-Hiroe Yuki, 9-12, 5-11. 
Intan Nurtjahja-Eva Twedberg, 7-11, 2-11.

Semifinaler. Nakayama-Køppen, 11-4, 11-8. Yuki- 
Twedberg, 11-7, 12-11.

Finale: Nakayama-Yuki, 11-3, 3-11, 11-7.

HERRE DOUBLE
Kvartfinaler: Ray Stevens & Michael Tredgett- 

W illi Braun & Roland Maywald, 15-12, 14-17, 15-13. 
D. Hutchinson & P. J. Smith-Wolfgang Bochow & 
Gert Kucki, 8-15, 12-15. Christian & Ade Chandra- 
Poul Petersen & Per Walsøe, 15-4, 15-12. Elliott 
Stuart & Derek Talbot-P. Gunalan & Ng. Boon Bee, 
15-3, 12-15, 15-8.

Semifinaler: Stevens & Tredgett-Bochow & Kucki, 
15-6, 7-15, 15-8. Christian & Ade Chandra-Stuart 
& Talbot, 15-9, 9-15, 15-9.

Finale: Stevens & Tredgett-Christian & Ade Chan
dra, 5-15, 12-15.
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DAME DOUBLE

Kvartfinaler: Gillian Gilks & Judy Hashman-Ka- 
rin Jørgensen & Ulla Strand, 15-8, 15-0. Machiko 
Aizawa & Etsuko Takenaka-Lene Køppen & Anne 
Berglund, 17-15, 15-3. Margaret Beck & Julie Ric- 
kard-Pernille Kaagaard & Anne Flindt, 15-5, 15-10. 
Irmgard Gerlatzka & Marieluise Wackerow-Noriko 
Nakayama & Hiroe Yuki, 9-15, 15-5, 15-1.

Semifinaler: Gilks & Hashman-Aizawa & Takena- 
ka, 15-8, 4-15, 9-15. Beck & Rickard-Gerlatzka & 
Wackerow, 15-10, 15-7.

Finale: Aizawa & Takenaka-Beck & Rickard, 9-15, 
15-8, 15-12

M IX E D  DOUBLE

Kvartfinaler: Derek Talbot & Gillian Gilks-Gert 
Perneklo & Eva Twedberg, 17-15, 15-10. Per Walsøe 
& Pernille Kaagaard-Roland Maywald & Brigitte Ste
den, 15-10, 15-11. Klaus Kaagaard & Anne Berg- 
lund-Wolfgang Bochow & Marieluise Wackerow, 
9-15, 4-15. F. D. Gow & C. Stewart-Svend Pri & 
Ulla Strand, 5-15, 7-15.

Semifinaler: Talbot & Gilks-Walsøe & Kaagaard, 
15-7, 15-7. Bochow & Wackerow-Pri & Strand, 6-15, 
9-15.

Finale: Talbot & Gilks-Pri & Strand, 15-12, 14-18, 
2-15.

SVERIGE - 
D A N M A R K

U N G D O M
Sverige og  Danmark spiller som  be 

kendt en gang årlig  en ungdom slands 

kamp, og  i år stod Sverige for  arran 

gementet. Man havde placeret kampen 

i Edsbyn i Dalarne, hvilket krævede om 

kring 28 tim ers rejse fo r  de danske spil

lere, som  var: Lone Rasmussen, Susan

ne M ølgaard Hansen, M ette Myhre, Jes

per Helledie, B jarne Caspersen, Niels 

Bang-Ebbestrup, Ole Pedersen og  Jakob 

Dynnes Hansen. Leder var L eif Johan

sen.

Der kom  uundgåeligt et noget fo r ja 

get præ g over turen m ed alt dette rej 

seri på to  dage, men da en stor del af 

de svenske spillere kom fra  Malmø, be

tød det ikke ret m eget spillemæssigt -  

andet end måske at kampene ikke var 

særlig velspillede.

Vi ankom lørdag form iddag til Eds 

byn og  gik straks i gang med frokosten 

på vores hotel. Den svenske leder, K jell 

Persson, og  Leif Johansen havde åben 

bart forestillet sig den helt store dansk 

svenske forsoning ved denne lejlighed, 

men med det blev det så som  så, fo r  de 

to holds spillere var ikke ligefrem  på 

talefod. Det er nu heller ikke nemt, når 

man har Niels B ang med, for han havde 

visse problem er med det svenske sprog 

og  prøvede ved hjælp a f svenskernes to 

nefald at regne ud, hvornår han skulle 

svare ja  og  nej. Desværre gættede han 

kun rigtigt hver anden gang, så sven 

skerne virkede endnu mere tilbagehol 

dende og  desorienterede end før. Niels 

kom  dog væ ldig godt overens med Kjell 

Persson, fo r  denne forstod lige så lidt 

a f Niels’ am agerkanske (det skal han 

væ re glad for) som Niels a f det skån 

ske.

E fter denne første konfrontation tog  

vi til hallen, som  var ganske udmærket, 

selv om  gulvet var lidt „langsom t“ . Eds

byn Idræ tsforening havde lavet et m eget 

fin t arrangem ent -  især når det tages i 

betragtning, at den kun har haft en bad 

mintonafdeling i ét år. Der havde åben 

bart foregået et godt stykke PR -arbejde 

på forhånd, fo r  der var 300 tilskuere, 

som  fulgte kampene m eget interesseret.

Så til kam pene: Jesper vandt 1. herre 

single over W illy Nilsson, som sædvan

ligt m eget sikkert, men også en smule 

farveløst, hvad der nok skyldes hans 

flegm atiske mentalitet. N oget mere 

spænding var der over 2. herre single, 

hvor Jakob spillede m od Jerry Anders- 

son, som  ingen a f os kendte på forhånd, 

Jakob var endnu mere tung end sæd

vanlig, men det lykkedes ham dog at 

vinde 5-15, 15-3, 15-13. Lone spillede 

mod Anette Borjesson, der er Sveriges 

kommende dame singlehåb. Hun er ret 

prim itiv i sin stil, men m eget effektiv 

med et meget nedadgående spil, og  hun

HVOR V IL  DE HEN ? ?

A M E R IC A N  E X P R E S S  

s ik re r  D e re s  re js e  s u c c e s  . . .

Enten De skal på ferie eller forretningsrejse med fly, 
tog, bus, bil eller skib, betaler det sig at gå til AMERI
CAN EXPRESS, der i kraft af sine mere end 400 kon
torer verden over, sine højt kvalificerede medarbej
dere og sine mange års erfaring giver Dem endnu 
hurtigere og endnu bedre service.

R E J S E B U R E A U

H. C. Andersens Boulevard 12, 1598 København V. 
Tlf. (01) 12 23 01
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„N år man ser det hele sådan lidt fra oven . .

KBK's
PÅSKETURNERING
1972

vandt over Lone, der spillede uinspire- 

ret og  ikke kom  i gang, fø r  det var for 

sent. Derpå 1. herredouble, hvor Jesper 

o g  Jakob spillede deres sædvanlige de

fensive double, og  selv om W illy Nilsson 

og  Lars Olle Malm smashede meget, 

vandt danskerne dog i tre sæt. Niels og 

B jarne vandt deres 2. double efter noget 

m ere aggressivt spil og  uden rigtigt at 

have væ ret i problemer. 1. damedouble 

mellem Lone & Susanne og  Borjesson & 

Britt Marie Larsson har vist bedst a f at 

blive forbigået i tavshed. Danskerne 

vandt den. Til sidst kom mixed doublen, 

som  efter min mening var langt den 

bedste kamp. Niels og  Susanne fik  det 

virkelig til at glide, og  det er den bedste 

ynglinge mixed, je g  har set i m ange år. 

Finale. Slutresultatet 6-1 til Danmark 

ligesom  sidste år, men gåes de enkelte 

kam pe igennem, må der konstateres en 

tilbagegang, især på spindesiden.

E fter kampene var der banket på ho 

tellet med et fortræ ffeligt traktem ent 

o g  m ed taler a f bl. a. Bo Gustavsson fra  

det svenske forbund, som  i en m eget 

m orsom  tale forsøgte at få  os ned på 

jorden ved at erindre os om  vor ydm y 

gelse ved fredsslutningen i Brøm sebro 

i 1645. I  øvrigt indledte L eif sin tale 

med at annoncere, at han a f høflighed 

over for  svenskerne ville gøre det på 

svensk, hvorefter han begyndte at tale 

bornholm sk, så der faktisk  ikke var 

nogensomhelst, der forstod nogetsom - 

helst, men der var udbredt enighed 

blandt svenskere og  danskere bagefter 

om, at det uden tvivl havde været en 

m eget vittig tale.

Søndag form iddag drog vi afsted fra 

Edsbyn, vist alle samm en væ ldig tilfred 

se med arrangørernes tilrettelægning a f 

dette korte ophold. En almindelig sløv 

hed bredte sig, men med førbrødningen 

mellem de to hold gik det helt godt e f 

terhånden. E fter den lange togrejse tog  

vi en rørende afsked med resterne a f 

det svenske hold i Malmø, ikke mindst 

var Niels’ afsked med Kjell Persson m e

get gribende. J a k o b  Dynnes.

Resultater

1. HS: Jesper Helledie-W illy Nielsson, 15-8,
15-3.

2. HS: Jacob Dynnes Hansen-Jerry Anders-
son, 6-15, 15-6, 15-13.

DS: Lone Rasmussen-Anette Borjesson, 
4-11, 9-11.

1. HD: Jesper Helledie & Jacob Dynnes
Hansen-Lars Olle Malm & W illy 
Nlelsson, 15-8, 13-15, 15-9.

2. HD: Bjarne Caspersen & Niels Bang-Eb-
bestrup-Bo Bjærntoft & Jerry An- 
dersson, 15-11, 17-15.

DD: Lone Rasmussen & Susanne Møl- 
gaard Hansen-Anette Borjesson & 
Britt Marie Larsson, 17-14, 9-15, 
15-7.

MD: Niels Bang-Ebbestrup & Susanne 
Mølgaard Hansen-Lars Olle Malm 

& Britt Marie Larsson, 15-8, 15-10.

Tilmeldingerne til dette års påsketur

nering oversteg selv vore vildeste fan 

tasier, og  det blev ret hurtigt klart for 

os, at standarden i turneringen ville 

blive m eget høj.

Nordmændene sendte kun deres abso 

lut stærkeste, nem lig Peter Toresen og 

H åkon Reendahl, englænderne stillede 

også kun op med to, John W oodgate og 

Glen Foye, og  svenskerne havde ligele 

des kun sendt deres allerstærkeste her

over. Da der så dagen før  lodtræknin 

gen skulle finde sted indløb et telegram  

fra  Holland om at de sendte ialt 27 spil

lere, var det lige før  vi ikke kunne tage 

mere.

Heldigvis havde vi gode resultater på 

de stærkeste spillere, så det voldte 

egentlig ingen særlige problem er med 

seedingen.

Vi havde udvidet puslingerækken til 

også at om fatte rene doubler, og  det 

forbavsede os, at disse doublerækker 

vandt så stor tilslutning.

Men til turneringen!

I puslinge drenge single indtraf i 

kvartfinalen næsten en sensation, idet 

M orten Frost fra  N ykøbing Sjælland let 

i to sæt slog den danske mester Anders 

J. Sørensen, Fjerritslev, 11-3, 11-1. D er 

efter stod der M orten Frost på det hele, 

og  det var kun uheld o g  træthed, der 

forårsagede, at han tabte finalen til 

Kenn H. Nielsen, SIF, med cifrene 11-7,

11- 8.

I puslinge pige single skete der det 

usædvanlige, at Kirsten Meier, SNIK,

som  kun er 11 år gammel, kom  helt 

til semifinalen, men her var den bund- 

seedede Anette Christensen, Gilleleje, 

hende fo r  stærk, og  finalen kom  til at 

stå mellem Jette Christensen, HBC, og  

Anette.

Vinder blev Jette Christensen med

12-10, 11-9.

Puslinge herre double vandtes a f Jan 

H am m ergaard Hansen, KBK, & Kenn

H. Nielsen, SIF, over Anders V. Søren 

sen & P er Hansen, Fjerritslev, m ed 18- 

15, 15-7.

I denne række var der ingen overra 

skelser, men det er forbavsende så godt 

puslingene har forståelsen a f doublespil

let.

Puslinge pige double blev et opgør 

mellem et hollandsk og  et dansk par, 

idet Lisbeth Brem er & Jette Christen 

sen, HBC, og  K. Dyvestein & M. Dyve 

stein fra  den H aag i Holland spillede 

finalen. HBCerne viste sig dog ret hur

tigt at væ re for godt sammenspillede 

og  vandt over de hollandske piger i to 

sæt med 15-11, 15-9.

J u n iorræ k k en .

På grund a f den store tilslutning hav

de det desværre været nødvendigt at a f 

holde denne ræ kke udelukkende fo r  m e

sterrække spillere, og  ingen er mere 

kede a f at måtte sortere spillere fra  end 

vi, især da der blandt de udenlandske 

spillere var adskillige, som  var under 

den standard som mange a f vore hjem 

lige A -spillere har.
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Det ville være forkert at frem hæve 

nogen bestemt spiller i junior herre 

single rækken, fo r  der var ikke alene en 

række m eget velspillede kampe, men 

standarden var som  før  nævnt m eget 

høj. A t finalen kom  til at stå mellem 

en dansker og en svensker var der in

gen, der havde drøm t om, og  m an kan 

bestem t ikke sige, at Olle Eriksson, 

SSGI, kom sovende til sin finaleplads, 

han var praktisk taget ikke a f banen 

mere end de 10 minutter, vi tillod m el

lem kampene på første dagen, hvilket 

skyldtes, at han deltog i alle tre ræ k 

ker, og  det er ufatteligt, at han kunne 

stå distancen.

I finalen mødte han Gert Petersen, 

KBK, som forholdsvis let var kom m et 

til sin finaleplads. De indledende m at

cher sad Olle i benene, og  efter at have 

ydet en brav indsats i første sæt, gik  

han ned og  tabte m ed 7-11, 11-5, 11-5.

Hos pigerne savnede vi de to stæ rke 

ste fra  HBC, og  derefter blev denne 

række helt dom ineret a f Susanne Johan 

sen, KBK. D og skal Pia Nielsen, Køge, 

nævnes for sit gode spil m od Susanne i 

kvartfinalen, hvor hun på grund a f sit 

fortræ ffelige fighterinstinkt tvang Su

sanne ud i en tre sæts kamp.

I finalen mødte Susanne Johansen 

Anne Lis Helsholdt, SNIK, som også 

forholdsvis let var kom m et til sin finale 

plads.

Det var en noget m at finale, o g  selv 

om  den blev på tre sæt, var der aldrig 

den helt store spæ nding om  udfaldet. 

Cifrene 5-11, 11-7, 11-1 til Susanne Jo 

hansen, KBK.

I junior herre double nåede atter en 

svensker igennem, denne gang dog som 

den ene halvdel a f doubleparret Peter 

Holm, VSGI, & Bruno W ackfeldt, VBK. 

De mødte et andet ikke sammenspillet

Kojima i øvelser på gulv.

par, nem lig Gert Petersen, KBK, & Jes

per R ye Larsen, HB.

På papiret var Gert og  Jesper favorit 

ter, men det viste sig ret hurtigt, at den 

facon, hvorpå både Gert o g  Jesper nor 

m alt spiller, ikke kunne gøre stort ved 

Peter og  Bruno. Førstnævnte smashede 

og  smashede, og  bolden kom  bare til

bage hele tiden, og  da spillestilen ikke 

blev ændret under andet sæt, blev re 

sultatet det uundgåelige, at Peter Holm 

& Bruno W ackfeldt vandt i tre sæt med

8-15, 15-11, 15-10.

Junior dame double, som på grund af 

frasorteringen var blevet noget tynd, 

var helt uden spænding og  blev vundet 

a f Anne Lis Helsholt, SNIK, & Birgitte 

M ørck, HIB, over Eva Kristoffersen, 

GBK, & Susanne Johansen, KBK, med 

15-12, 2-15, 17-14.

Den sidste kategori i juniorrækken, 

m ixed double, var ligeså spæ ndingsfor

ladt som  dame doublen, og  her vandt 

Susanne Johansen & Gert Petersen, 

KBK, over Robert Lund & Anne Lis 

Helsholt, SNIK, med 15-0, 15-6.

Ynglingerækken.

Denne ræ kke var sam menlignet med 

andre turneringers ynglingeræ kke m e

get stor, og  der var flere interessante 

navne blandt deltagerne. U dover de dan 

ske spillere var de to stærkeste norske 

spillere Peter Toresen og  H åkon Reen- 

dahl blandt deltagerne, sam t John 

W oodgate og  Glen Foye fra  England, og  

de to stærke svenskere W illy Nilsson og  

Lars Olle Malm, begge, A U R A . U dfal

det a f denne turnering vil kunne give 

en rettesnor for, hvilke spillere der vil 

væ re i stand til at blande sig afgørende 

i kam pen om  europam esterskabet for 

ynglinge næste år i Skotland, da de to 

englændere også til næste år er blandt 

de stærkeste i England. A llerede i 

kvartfinalen indtraf, i det mindste for  

danskerne, den første overraskelse, idet 

Peter Toresen, N orge, slog Jakob Dyn- 

nes Hansen, KBK, i tre m eget hårde 

sæt. I  samme runde tabte W oodgate fra 

England, og  da B jarne Caspersen så 

tog  sig a f W illy Nilsson, A U R A , så vi 

med ro i sindet frem  til en ren dansk 

finale.

Det blev det også, idet Ole Pedersen, 

NBK, tog  sig a f Peter Toresen i semi

finalen i to lette sæt. Finalen mellem 

Ole og  Bjarne var præget af, at Bjarne 

ikke kunne få  sit spil til at gå, og  når 

m an hører til den type spillere, som  sat

ser på næsten hver eneste bold, skal der 

m egen tur i den for  at slå Ole. Ole spil

lede simpelthen Bjarnes spil i stumper 

og  stykker og  vandt finalen m ed 12-15, 

15-4, 15-3.

Hos ynglinge pigerne fortsatte over 

raskelserne. Den bundseedede Lone R as 

mussen, KBK, tabte i de indledende

kampe, Susanne M ølgaard Hansen tabte 

i de indledende kam pe, og  tilbage var 

kun den svenske landsholdsspiller Anet 

te Börjesson, Göteborg, Gitte Olsen, 

GSB, Mette Myhre, HB, og  Lena Pers 

son, A U R A . Gitte Olsen skulle møde 

rækkens form odede stærkeste spiller, 

Anette Börjesson, og  der blev ikke lev 

net hende m ange chancer, men om  ikke 

Gitte vandt, og  endda i to lette sæt over 

svenskeren i semifinalen. H vordan det 

gik  til, var der næsten ingen, der så, for 

hele kampen varede ikke et kvarter. I 

finalen skulle hun derefter møde Mette, 

som  havde slået Lena Persson i sem ifi 

nalen, og  det var for  stor en mundfuld 

fo r  hende. Mette M yhre vandt finalen 

m ed cifrene 11-2, 5-11, 11-6. Men en 

god præstation a f Gitte Olsen, GSB, som  

i denne sæson er kom m et som et lyn fra  

en klar himmel.

Ynglinge herre double blev a fg jort 

mellem to udenlandske par, nem lig Glen 

F oye & John W oodgate, England, og 

svenskerne W illy  Nilsson & Lars Olle 

Malm, A U R A . Der var lagt op til en 

m eget spændende finale, idet de to  eng

lændere havde spillet uhyre godt under 

de indledende kampe. Svenskerne var 

gået forholdsvis let til finalen, o g  de 

havde åbenbart ikke haft mulighed for  

at vise deres rigtige styrke før  her i 

den afsluttende kamp. F or selv om  eng 

lænderne var åbenlyse favoritter, blev 

de praktisk taget sablet ned. Nederlaget 

var så stort som 15-4, 15-10, o g  der var 

ikke m eget spil om  boldene.

Der var en svensker med i vinderpar

ret i junior double, og  ynglinge double 

blev vundet a f et rent svensk par. Det 

er første gang det er sket i K B K 's på 

sketurnering, o g  je g  syntes, at det giver 

et lille praj om, at svenskerne er ved at 

væ re på vej.

Ynglinge dame double blev helt domi

neret a f det til lejligheden sam m en 

satte par Susanne M ølgaard Hansen, 

GBK, & Anette Börjesson, Göteborg.

Ingen kamp, ingen spænding i denne 

række, og  med en sejr på 15-10, 18-15 

over Jane W alsøe, GBK, & Gitte Olsen 

i finalen, blev det konstateret, at de to 

absolut dannede det stærkeste par.

Ynglinge mixed double bød heller 

ikke på nogen særlige overraskelser, 

måske dog den, at Ole Pedersen vandt 

sit første m esterskab i denne kategori. 

Lone Rasmussen & Jakob Dynnes Han

sen, KBK, tabte deres finale til Ole Pe 

dersen, NBK, & Mette Myhre, HB, med 

cifrene 1-15, 15-9, 15-5.

Til sidst skal je g  nævne, at Morten 

Frost, N ykøbing Sjælland, fik  tildelt 

„Politiken“ s pokal, som  hvert år udde

les til en spiller, som  har lavet en over 

raskelse, som altid opfører sig  godt på 

banen og  som frem  for  alt altid er fair 

i sine kampe. Tom  F . Nielsen.
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A G FA -
CUP

1972
M ed sine 120 deltagere fordelt med 53 

piger og  67 drenge blev dette års A g fa  

Cup den hidtil største i de 16 år vore 

åbne puslinge m esterskaber nu er spil

let, o g  vi frygter, at vi med vore to ba 

ner en dag m å begrænse deltagelsen, 

dette vil jo  væ re noget nær en kata 

strofe, men vi håber dog at det må lyk 

kes, såfrem t der i kommende turnerin 

ger skulle melde sig endnu flere, må vi 

finde på råd, så turneringen kan afvik 

les med alle tilmeldte, fo r  hvem skal 

m an i givet fald  skuffe med meddelelse 

om, at de ikke kan væ re med, lad os 

håbe, at dette aldrig må blive tilfældet, 

men vi er selvfølgelig både glade og  

også lidt stolte over, at netop vor turne 

ring har en så stor tiltrækningskraft, at 

alle vil med netop i den, tak skal I  ha’ , 

alle sammen.

Om selve turneringen dette:

Blandt de tilm eldte 53 piger havde vi 

kun seedet to, og  det viste sig da også, 

at disse to spillede s ig  frem  til finalen, 

i denne trak Jette Christensen, HBC, sig  

tilbage som  den sejrende over Gitte 

Nielsen, BBC 58, med 11-7, 4-11, 11-5, 

efter et jæ vnbyrdigt første sæt så det i

andet ud til, at Gitte havde fået kram 

m et på Jette, men denne kom  stærkt 

igen i det tredje. I semifinalen havde 

Jette haft stort besvær med Bente Han

sen, HI, sålænge dennes kræ fter slog 

til, det gjorde de i de to første sæt, men 

i tredje gik Bente flad; 11-5, 6-11, 11-1 

blev resultatet. Gitte havde i sin semi

finale gjort kort proces m ed Lisbeth 

Bremer, HBC, 11-4, 11-4, sam me Lisbet 

var i øvrigt i sin første kam p ude i en 

hård tre sætter m od Lillian Buch, Fa 

rum, 7-11, 11-8, 11-4, de næste kampe 

frem  til semifinalen gik sm ertefrit i to 

sæt. Fremhæves skal også Elin Jørgen 

sen, BBC 58, som  i kvartfinalen havde 

den senere vinder Jette slem t på krogen, 

og  det var faktisk  konditionen, der g jo r 

de udslaget i denne tre sætter, 7-11, 11 

-5 , 11-7 vandt Jette med.

Hos drengene var vinderen Kenn H. 

Nielsen, SIF, udpeget som  favorit, og  

han levede op til denne værdighed, alle 

seks kampe, han var igennem, blev vun 

det sikkert i to sæt, og  kun i finalen 

m od Bo Elvers, ØBK, var der lidt a f 

noget kamp om  det. H er blev sejren på 

11-2, 11-8. Bo havde i semifinalen vun

det i en god kam p over Jan Ham mer- 

gaard Hansen, KBK, 11-7, 11-7, samme 

Jan var i kvartfinalen ude i slem m od 

vind mod Stig Due, LB, som  kun blev 

slået 6-11, 11-4, 11-8. Også Henrik 

Lynge, SNIK, skal frem hæves. E fter 

pænt spil spillede han s ig  frem  til kvart 

finalen, hvor han gav Bo Elvers god 

kamp, 11-8, 11-4 til Bo. Også Niels 

Hansen, LB, skal have ros, han spillede 

sig  frem  til kvartfinalen bl. a. med sejr 

over den seedede Lars Skjøth, Herlev, 

11-8, 11-8, men tabte her til en anden 

overraskelse, Jesper Schultz, LB, med 

11-5, 11-6. Jesper havde på sin vej slået 

Hans Rasmussen, HBC, som  der var

\
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Samfundet(s)

taber (e)
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NARKO DEBAT!! !
læ s  B jö r n  D a n ie lsen s  

S A M F U N D E T (S )  T A B E R ( E ) ? ? ?

A fs n i t  m ed:

H IP P IE G R U P P E R

A K T I V I S T E R

S Æ L G E R E

N A R K O M A N E R

A R V  O G  M IL J Ø

P O L I T IE T

P R E S S E N

K IR K E N

F R E M T I D E N

2 5 0 0  e le v e rs  7 5 .0 0 0  svar a n g å e n d e  t o b a k ,  h ash  

o g  h å rd e  s t o f fe r .

L å n  den på b ib lio te k e t e lle r

k ø b  den hos Deres b o g h a n d le r . .  . K R . 1 6 ,5 0

S ko le r, ku rse r og ledere kan  købe bogen d ire k 

te f ra  fo rla g :

B J Ø R N  D A N I E L S E N

V I TU S  BER IN GSV EJ 75 

9900 FR ED ER I KSH AV N  

TE LF .  (0 8 )4 2  2941

G lade v indere af Agfa C up’en: Jette 
Christensen, HBC, og Kenn H. 

Nielsen, SIF.

stillet visse forventninger til, med 11-6, 

11-6. Jesper havde dog intet at skulle 

have sagt i semifinalen m od Kenn, som 

her vandt m ed 11-2, 11-3.

A G F A -C U P  udfordringspokalen til 

bedste klub, efter det særlige points-sy 

stem, blev i år vundet knebent a f HBC 

med 4 points, SIF fik  3 points, medens 

BBC 58 og  ØBK hver fik  2 points og 

endelig fik  H I -  KBK og  LB  hver 1 

point. Nu har SNIK og HBC hver en 

andel i pokalen, som jo  løber i 10 år.

Til slut en tak til alle fo r  medvirken 

til en god  turnering, dog lidt malurt i 

bægeret til nogle a f drengene for  en 

ikke helt pæn opførsel i klublokalerne, 

det har vi aldrig før  i de forudgående 

15 turneringer været ude for, men lad 

os håbe, at det har været en enlig svale, 

og  en svale g ør  jo  ingen sommer.

Bent Drews.

BBK ’s B -TU RN ERIN G

Brønshøj Badminton Klub har a f 

holdt sin traditionsrige B-turne- 

ring fo r  34. gang, men beklagelig 

vis har vi ikke modtaget noget re

ferat herfra, så vi må indskrænke 

os til at bringe vinderne:

H S: Torben Sørensen, LBK.

DS: A nne Marie Røsisel, SIF.

HD: Lars Bach & Søren Iskov 

Jensen, RBC-59.

DD : Lene Keller & Hanne Wahl, 

BBK.

M D : H enrik K rag & Birte

Skovgaard, HI.
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K Ø B E N H A V N S  

B A D M IN T O N  K R E D S

H O LD TU R N E R IN G E N
(Sluttes i næste nr.)

2. serie:
GBK 3-VBC 2 ....................................... 16-4
USG 1-LBK 2 .............- ........................ 18-2

3. serie:
ABC 3-GSB 2-..:.................................... 14-6
BK36-1-CBK 3 .............. —.................... 16-4

4. serie:
SIF 3-BBK 3 ....................................... 10-10
POINT 1-GSB 3 ................................  19-1
KBK 3-KFB 2 ....................................... 15-5
HBC 3-KBK 4 ....................................... 17-3

5. serie:
BK36-2-BC37-1 ....................................... 1-19
GSB 4-GBK 4 ....................................... 1-19
VBC 3-KVIK 1 ....................................  10-10

6. serie:
FBK 2-SMASH 3 ...............................  9-11
RBK 1-LBK 3 .......................................  10-10
ØBK 3—Pl 1 ..........................................  9-11
SIF 4-FKIF 1 .......................................  6-14

1. serie:
1. GBK 2 ..................................  12 106-34
2. BBK 2 .................................. 12 83-57
3. GSB 1 .....   10 72-68
4. KBK 2 .................................. 6 67-73
5. ABC 2 ..................................  5 65-75
6. HBC 2 ..................................  5 58-82
7. KFB 1 .................................. 4 57-83
8. ØBK 2 .......     2 52-88

2. serie:
1. USG 1 ...................................  12 105-35
2. SIF 2 ...................................  12 98-42
3. CBK 2 ..................................  10 88-52
4. SCT. JØRGEN 1 .................  8 78-62
5. GBK 3 ..................................  6 64-76
6. LBK 2 ......................   4 51-89
7. VBC 2 ..................................  4 42-98
8. FBK 1 .................................. 0 34-106

3. serie:
1. ABC 3 ...................................  12 98-42
2. BK36-1 ................................... 12 91-49
3. KBT 2 .................................... 10 77-63
4. RBC 1 .................................... 8 67-73
5. GSB 2 ................................... 5 62-78
6. SMASH 2 .......................   4 50-90
7. KMB 2 ................................... 3 65-75
8. CBK 3 ...................................  2 50-90

7. serie:
KBK 5-USG 2 ....................................  2-18
SCT. JØRGEN 2-RBC 2 ..................... 13-7
BBK 4-HBC 5 ....................................  14-6
CBK 4-KMB 3 ....................................  13-7

8. serie:
ABC 4-DROP 1 ..............................   18-2
Pl 2-ARGO 1 ....................................... 10-10
ØBK 4-RBC 3 ....................................... 8-12
SI 1-VBC 4 .............................................  17-3

9. serie:
DVL 1-BC 37-2 ......................   18-2
Dl 1-BCC 1 .............- ...........................  4-16
POINT 2-HBTK 1 ................................ 6-14
LBK 4-KVIK 2 ....................................... 19-1

10. serie:
RBC 4-HBTK 2 ...................................  9-11
FKIF 2-BK36-3 .....................................  15-5
POSTEN 1-KFB 3 ...............................  20-0
GSB 5-BBK 5 ....................................... 2-18

11. serie:
Pl 3-SCT. JØRGEN 3 ........................  11-9
ABC 5-BCC 2 ...................................  12-8
BC37-3-DVL 2 ......................................  5-15
FBK 3-VIF 1 ....................................... 2-18

12. serie:
POINT 3-RBK 2 ...................................  0-8
BIF 1—SIF 5 ..........................................  3-5
BCC 3-POSTEN 2 ..............................  2-6

13. serie:
POSTEN 3-HAKOAH 1 ...................... 8-0
SMASH 4-BIF 2 ...................................  8-0

O.B. 1. serie:
SMASH-BBK ............................ - .........  6-10
GSB 1-HBC 1 ....................................... 9-7

O .B . 2. serie:
LBK-ABC ............................................... 4-4
KBK 1-CBK ..........................................  7-1
SiF-HBC 2 ..........................................  8-0
FBK-KMB .............................................. 8-0

O .B . 3. serie:
BBK 2-FKIF .................................  7-1

Ovenstående resultater var de sidste for denne 
sæson, og nedenfor bringes den endelige stilling 
i turneringen:

4. serie:
1. BBK 3 ....................................  12 93-47
2. POINT 1 ...............................  11 94-46
3. SIF 3 ......................................  11 92-48
4. KBK 3 .................................... 8 88-52
5. HBC 3 ................................... 8 69-71
6. KFB 2 .................................... 3 53-87
7. KBK 4 ................. - ................  3 36-104
8. GSB 3 .................................... 0 35-105

5. serie:
1. BC37-1 ................................... 14 129-11
2. GBK 4 ...................................  11 109-31
3. BK36-2 ....................................  10 73-67
4. HBC 4 ................................... 9 68-72
5. KVIK 1 .............   5 56-84
6. KBT 3 .............................   4 58-82
7 . VBC 3 .................................... 3 40-100
8. GSB 4 ...................................  0 27-113

6. serie:
1. Pl 1 ......................................  13 93-47
2. ØBK 3 ....................  12 93-47
3. FKIF 1 ...................................  9 90-50
4. LBK 3 ............   9 89-51
5. RBK 1 ................................... 6 67-73
6. SMASH 3 ...................    5 37-103
7. SIF 4 ......................................  2 48-92
8. FBK 2 ....................................  0 43-97

7. serie:
1. USG 2 .................................. 14 124-16
2. BBK 4 .................................  10 91-49
3. SCT. JØRGEN 2 ................  8 79-61
4. HBC 5 .................................. 8 64-76
5. CBK 4 .................................  6 53-87
6. RBC 2 .................................  5 57-83
7. KMB 3 .................................   4 53-87
8. KBK 5 ....................    1 39-101

8. serie:
1 ABC 4 ................................... 14 116-24
2. SI 1 ......................................  10 82-58
3. ARGO 1 ...............................  9 73-67
4. RBC 3 ................................... 7 74-66
5. DROP 1 ................................  7 71-69
6. Pl 2 .......................................  7 70-70
7. ØBK 4 .................................. 2 41-99
8. VBC 4 .................................. 0 33-107

9. serie:
1. DVL 1 ..................................  13 102-38
2. BCC 1 ..................................  12 103-37
3. LBK 4 .............. .....................  11 85-55

4. HBTK 1
5. POINT 2
6. BC37-2 ..
7. KVIK 2 ..
8. Dl 1 ......

8 86-54 
6 66-74 
4 62-78 
2 22-118 
0 34-106

10. serie:
1. POSTEN 1 ............ ................ 14 120-20
2. BBK 5 ................... ................ 12 99-41
3. HBTK 2 .................. ................ 9 67-73
4. BK36-3 ................... ................ 6 64-76
5. KFB 3 ................... ................ 6 60-80
6. FKIF 2 .................. ................ 4 61-79
7. RBC 4 .................. ................ 4 47-93
8. GSB 5 .................. ................ 1 42-98

11. serie:
1. VIF 1 .......................... ..........  14 112-28
2. ABC 5 ....................... ........... 12 101-39
3. BCC 2 ....................... ........... 10 80-60
4. DVL 2 ....................... ........... 8 79-61
5. Pl 3 ............................ ........... 6 50-90
6. SCT. JØRGEN 3 ..... ..........  2 54-86
7. BC37-3 ........................ ........... 2 42-98

(sæt 107-208)
8. FBK 3 ......................... ............  2 42-98

(sæt 100-207)

12. serie:
1. SIF 5 ........................... ........... 12 35-13
2. RBK 2 ........................ ........... 9 36-12
3. BIF 1 ......................................  7 28-20
4. POSTEN 2 ................ ...........  5 19-29
5. POINT 3 .................... ........... 4 18-30
6. BCC 3 ....................... ........... 3 18-30
7. BK36-4 ...................................  2 14-34

13. serie:
1. TIF 1 .......................... ...........  12 42-6
2. SMASH 4 ................... ...........  10 36-12
3. ØBK 5 ...................... ............ 8 27-21
4. HAKOAH 1 ...........................  4 15-33
5. POSTEN 3 ............................  3 21-27
6. BIF 2 .......................... ...........  3 17-31
7. Dl 2 ........................... ...........  2 10-38

Jun. 1. serie:
1. HBC ........................... ............ 12 72-24
2. BBK 1 ...................... ............ 8 60-36
3. CBK .......................... ............ 7 59-37
4. KBK .......................... ............ 7 47-49
5. ØBK ......................... ............ 5 47-49
6. GSB .......................... ............ 2 26-70
7. ABC .......................... ............ 0 25-71

Jun. 2. serie:
1. GBK .......................... ............ 10 70-26
2. SIF .........- .................. ............  10 64-32
3. RBC ......................................  7 56-40
4. KBT ......................... ............  6 45-51
5. VBC ........................... ............ 4 33-63
6. LBK .......................................  3 35-61
7. BCC ......................................  2 33-63

Jun. 3. serie:
1. KMB ......................................  10 70-10
2. BBK 2 ...................... ............  8 56-24
3. HBTK ......................... ............  6 44-36
4. FBK .......................... ............  4 21-59
5. BC37 ......................... ............  2 31-49
6. KFB .......................... ............  0 18-62

Puslinge:
1. KBK .......................... ............  10 70-10
2. HBC ......................... ............  8 64-16
3 GBK ......................... ............  6 31-49
4. SIF ............................ ............  4 29-51
5. CBK ......................... ............  1 25-55
6. ABC .......................... ............  1 21-59

O.B. 1. serie:
1. BBK 1 ..................... ............  10 61-19
2. GSB 1 ..................... ............. 8 51-29
3. SMASH ..................... ............. 6 49-31
4 .  HBC 1 ..................... ............. 3 43-37
5 RBC ......................... ............. 2 14-66
6. BK36 ......................... ............  1 22-58

O.B. 2. serie:
1. FBK .......................... ............  12 46-10
2. SIF ............................ ............  12 41-15
3. KBK 1 ..................... ............  8 33-23
4. ABC ......................................  8 30-26
5. LBK .......................................  6 22-34
6. KMB ........................ .............  5 19-37

Fortsættes side 14
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Hedehusene 2 
Avedøre 2 .....

fif! S J Æ L L A N D S  
w *  B A D M IN T O N  K R E D S

7 13-36 1
7 10-39 1

6. serie, pulje 19:
Rishøj .....
Roskilde 4
Fløng ........
Tune 2 ....
Hvalsø .....
Glostrup 4 
Stensved ... 
Vor Frue ...

7 42- 7 7
7 34-15 6
7 30-19 4
7 27-22 4
7 22-27 4
7 17-32 2
7 12-37 1
7 12-37 0

H O LD TU R N E R IN G E N  (fortsat)

Fortsat fra side 13
7. CBK ..........
8. HBC 2 ......

O B. 3. serie:
1. KFB ...........
2. BBK 2 ......
3. GSB 2 ......
4. RBK ...........
5. BC37 ..........
6. ØBK ..........
7. KBK 2 ........
8. FKIF ..........

5. serie, pulje 14:
A.I.F. 3 ............
Brøndby Str. .. 
Karlslunde 3 ....
Avedøre ..........
Greve Str. 4 ... 
Brøndbyerne 3
Snoldelev ......
Havdrup 3 .....

5. serie, pulje 15:
Gislinge .........
Holbæk S.I. ...
Viskinge .........
Kværkeby .......
Tølløse 2 .........

Raklev ...................... 20-58 1
4 22-34 Jyderup 2 ................. 13-65 0
1 11-45 Karrebæk .................. 0- 0 0

6. serie, pulje 16:
14 52-4 Blovstrød .................. ........ 6 33- 9 5
9 33-23 SNIK 3 ............................... 6 30-12 5
9 32-24 Espergærde 2 .................. 6 24-18 3
8 25-31 Humlebæk 3 ............ ........ 6 20-22 3
6 23-33 Hundested 2 ............ ........ 6 18-24 3
5 20-36 Hornbæk ................... ........ 6 16-26 2
3 19-37 Ebberødgård ............. ........ 6 6-36 0
2 20-36

6. serie, pulje 17:
Ølstykke ................... .......  7 49- 0 7

72-19 6 Skævinge .................. .......  7 32-17 6
65-26 6 Fredensborg ............. .......  7 30-19 4
65-26 5 Stenløse ................... .......  7 29-20 4
50-41 5 Helsinge 2 ................ .......  7 23-26 4
46-45 3 Jægerspris 2 ............ .......  7 14-35 1
34-57 2 Ølsted ....................... .......  7 12-35 1
21-70 1 Hundested 3 ............ .......  7 7-42 1
6-85 0

6. serie, pulje 18:
Virum ........................ .......  7 40- 9 7

65-13 6 Solrød ....................... .......  7 34-15 6
52-26 4 Ølstykke 2 ................ .......  7 32-17 5
46-32 4 A.I.F. 4 ...................... .......  7 26-23 4
45-33 4 Glostrup 3 ................ .......  7 21-28 2
32-46 2 Tåstrup 4 .................. .......  7 20-29 2

6. serie, pulje 20:
Haslev ........................ .....  7 41- 8 7
Sorø 3 ......................... .....  7 33-16 6
Solrød 2 ..................... .....  7 33-16 5
Fakse 2 ..................... .....  7 25-24 4
Herlufsholm 2 .......... .....  7 23-26 3
Toksværd ..................... .....  7 19-30 1
St. Heddinge 2 .......... .....  7 14-35 1
Stensved 2 ................. .....  7 8-41 1

6. serie, pulje 21:
Fårevejle ..................... .....  6 34- 8 6
Slagelse 3 ................. 28-14 4
Mørkøv 3 .................. .....  6 22-20 4
Vig ................................ .....  6 19-23 3
Højby ........................... .....  6 13-29 2
Sorø 4 ........................ .....  6 15-27 1
Kalundborg 3 ............. .....  6 15-27 1

7. serie, pulje 22:
Holte 4 ........................ .....  6 33- 9 6
St. Lyngby .................. .....  6 28-14 5
Ølstykke 3 .................. .....  6 27-15 4
Humlebæk 4 .............. .....  6 20-22 3
Melby .......................... 16-26 2
Blovstrød 2 .................. .....  6 14-28 1
Mårum 2 ...................... ....  6 9-33 0

7. serie, pulje 23:
Himmelev 2 .................... 6 32-10 6
A.I.F. 5 ...................... ....  6 28-14 4
Værebroparken 2 ........ ....  6 23-19 3
Ledøje-Smørum ........... ....  6 22-20 3
Skovlunde 3 ............... ....  6 22-20 3
Farum 3 ...................... 15-27 2
Stenløse 2 .................. ....  6 5-37 0
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7. serie, pulje 24:
Himmelev ......................... 7 34-15 6
Tåstrup 5 .................... ....... 7 34-15 5
Karlslunde 4 ............. ....... 7 29-20 5
Stranden .................... ....... 7 26-23 4
A.I.F. 6 .................... ....... 7 20-29 3
Brøndby Str. 2 ................. 7 19-30 3
Rishøj 2 .................... ....... 7 23-26 1
Sengeløse 2 ............. ....... 7 11-38 1

7. serie, pulje 25:
Tune 3 .... 
Gørlev ....
Vig 2 ......
Knabstrup 
Mørkøv 4

8. serie, pulje 26:
Hillerød 5 ........ ...............  7 36- 6 12
Lillerød 5 ........... ...............  7 30-12 10
Holte 5 ............ ...............  7 26-16 10
Virum 2 ........... ...............  7 24-18 9
Birkerød 2 ........ ...............  7 20-22 7
SNIK 4 ............ ...............  7 14-28 4
Hørsholm R. 4 .................  7 9-33 2
Ebberødgård 2 .................  7 9-33 2

fortsættes og sluttes i næste nr.

R A R T  A T  VIDE

Det hænder, at man på idrætsområdet 

kan finde noget i dagspressen, der inter

esserer -  også uden for  sportsspaltem e. 

Politiken behandlede den 4. april 1972 

et emne, der må kunne interessere m an 

ge a f vore klubber. Overskriften var: 

Feriepenge til alle am atørtrænere. Der 

var vedføjet en ikke uvæsentlig under

titel: Men så er de ikke am atører mere.

Kort fortalt drejer det sig om, at en 

amatørtræner i en boldklub havde rejst 

krav overfor klubben om  feriepenge a f 

honoraret. Dette blev afslået.

Spørgsm ålet blev herefter forelagt D i

rektoratet fo r  Arbejdstilsynet, der har 

resolveret, at den pågældende am atør 

træner er feriepengeberettiget fo r  det 

oppebåm e honorar.

Kendelsen betyder, citat fra  Politiken: 

at der er pligt fo r  klubberne til at give 

trænerne feriepenge (siden 1.7.1971 er 

det 9%  pct. a f lønnen), at der skal træ k 

kes kildeskat a f dem, at de skal opgives 

til skattevæsenet og  at de skal udbeta 

les. Den ferieberettigede kan naturlig 

vis selv bestemme, om  han vil have sine 

feriepenge. Men gør han ikke det, skal 

arbejdsgiveren efter loven indbetale dem 

til Feriefonden. Citat slut.

Så vidt så godt. Kendelsen er im idler

tid anket a f klubbens specialforbund til 

arbejdsministeren. Forbundet er nem lig 

a f den opfattelse, at Arbejdstilsynets a f 

gørelse gør amatørtrænerne professio 

nelle, idet trænerjobbet efter denne a f 

gørelse få r  karakter a f  erhvervsm æssig 

beskæftigelse.

Situationen er nu den, at A rbejdstil 

synets afgørelse er anket og  at special 

forbundets opfattelse a f spørgsm ålet 

am atør contra professionel endnu står 

for  dets egen regning.

Trods disse spørgsm åls uafklarethed 

er der vel allerede nu -  om  ikke dyna

mit -  så dog en mindre sprængladning 

i begge spørgsmålene.

4 23- 5 3
4 19- 9 3
4 14-14 2
4 9-19 1
4 5-23 1

„Nu er Flemming Delfs  endelig ved at få hår på brystet“, skrev en enig 
presse efter den mest velspillede og udm arvende kamp, Delfs  til dato 

havde leveret. At Kojim a vandt, var ret tilfæ ldigt.

Selv om  der ikke har været tale om  

en badmintontræner, kan der alligevel 

drages visse paralleller.

Problem et være herm ed frem lagt til 

begyndende drøftelse i klubberne. Det 

er godt at være forberedt. ebonit

R E PR Æ SE N TA N TSK A B SM Ø D E T 1972 

Lørdag den 18. m arts afholdtes i V or 

Frue ved Roskilde kredsens vigtigste ad 

ministrative begivenhed -  repræsentant

skabsmødet.

69 stem meberettigede, repræsenteren 

de ca. 30 klubber, var frem m ødt. Det er 

personantalsmæssigt dårligere end tidli

gere år, men dette skyldes udelukkende 

virkningen a f de nye love -  godkendt i 

1971 a f kredsens repræsentantskab. Det 

virkede ikke som  nogen hem sko på m ø 

dets forløb, at antallet a f klubrepræsen 

tanter var skåret ned. Derimod er det 

fortsat deprimerende, at så få  klubber 

er repræsenteret. Det kan kun tilskrives 

manglende interesse fo r  den side a f 

kredsens -  og  dermed klubbernes -  ar 

bejde. Men det er jo  et problem , kred 

sen ikke står alene med.

E fter at Ib Nørgaard, Ringsted, var 

valgt til dirigent, kunne der tages hul 

på dagsordenen.

Sam tlige skriftligt udsendte beretnin 

ger blev (beundringsværdigt) kort kom 

menteret a f bestyrelsen, respektive ud 

valgene. Nævnes skal kun, at der fo rt 

sat kan konstateres en pæn frem gang 

a f aktive. Tallene pr. 1. januar 1972 ser 

således ud:

114 klubber -  17.132 seniorer -  5.034 

juniorer, ialt 22.166. En frem gang på 

4.035 i forhold  til tallene fra  1971.

Debatten blev kort og  kontant med 

kritiske indslag. Det m åtte konstateres, 

at kredsen rent lovm æssigt befinder sig 

i en noget speciel (barok) situation. L o 

vene er som bekendt godkendt og  ved 

taget på årsm ødet 1971. N år klubberne 

endnu ikke har m odtaget lovene i den 

endelige udgave skyldes det, at lovene 

endnu ikke er godkendt a f DBF. I fo r 

bindelse med årsmødet 1971 blev love 

ne, som  reglerne foreskriver det, ind 

sendt til D B F ’s godkendelse. Denne har 

endnu ikke fundet sted. D erfor må vore 

klubber fortsat vente.

Såvel beretning som  regnskab blev 

enstem migt godkendt.

Forslag til ændringer a f lovene var 

der også  indsendt, men de led alle den 

skæbne at blive forkastet.

V alg  om fatter fem  punkter på dags 

ordenen, så det kan derfor ikke undre, 

at der blev tale om både afgange, gen 

va lg  og  nyvalg (både med og  uden 

kam pafstem ning).

Dagsordenens sidste punkt -  Even 

tuelt -  blev domineret a f Skaarups hyl

desttale med efterfølgende gaveover 

rækkelse til Arne Bruun for 25 års godt 

arbejde for  kredsen. Talen blev fu lgt a f 

forsam lingens minutlange bifald.

Et godt ledet repræsentantskabsmøde 

1972 havde fundet sin afslutning. En ny 

og  forhåbentlig  spændende sæson ven 

ter forude. ebonit
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B O R N H O L M S  

B A D M IN T O N  K R E D S

H O LD TU R N ER IN G EN  71 -72
er nu afsluttet, og  fo r  mesterrækkens 

vedkommende blev den vundet a f Rønne 

med Bodilsker og  BK  2 på de efterføl 

gende pladser. Da mesterrækken kun 

havde disse tre hold, har m an i sæsonen 

samlet alle øens m esterrækkespillere i 

en turnering „a lle m od alle“ . Turnerin 

gen har desværre kun haft delvis succes, 

idet skader m. v. fik  en uheldig betyd 

ning fo r  den rette sportslige afvikling 

a f turneringen. Slutstillingen i de øvrige 

rækker -  uden mesterrækkespillere -  

blev følgende:

A -ræ kken:

Svaneke .........................  11 p

Rønne I  .......................... 7 p

Bodilsker .......   7 p

Klem ensker ..................  7 p

B K  2 .............................  5 p

Rønne II  .......................  5 p

N yker ............................. 0 p

B-ræ kken:

Rønne III ......................  16 p

Klemensker ...................  14 p

B K  2 II .........................  12 p

N exø ..............................  9 p

Hasle .............................  8 p

N yker ............................. 6 p

Standard ......................  5 p

B K  2 III ........................  2 p

Bodilsker II ..................  0 p

Junior-ræ kken:

Rønne I  .........................  18 p

Poulsker I ......................  13 p

Svaneke .........................  12 p

N exø .............................  12 p

Rønne II .......................  11 p

Klemensker ..................  11 p

Standard ....................... 6 p

B K  2 .............................  5 p

N yker .................  2 p

Poulsker II ...................  0 p

Repræsentantskabsmødet afholdtes d. 

27. m arts i den nye A akirkeby Hal. -  

Sam tlige 15 klubber var repræsenteret 

og  den store forsam ling til trods afvik 

ledes mødet på 2%  time.

Beretningen blev godkendt med en

kelte bem ærkninger. En enkelt sag  blev 

diskuteret o g  kommenteret. Hasle kom 

mune, som  ejer a f Klem ensker hallen, 

har afkræ vet kredsen halleje fo r  de 

turneringskampe, som  kommunens klub 

ber har spillet i Klem ensker hallen 1 

årets løb, med den begrundelse, at kred 

sen, som  er hjem mehørende i Rønne, 

står som  arrangør a f turneringen. Tur

neringsreglementet siger i sin enkelt

hed, at arrangerende klubber skal stille 

lokaler m. v. til rådighed fo r  hjem m e

kampe. E fter en indviklet korrespondan 

ce indankede kredsen kravet fo r  Born 

holm s Am t, der fandt frem  til at give 

Hasle kom m unalbestyrelse medhold i 

det a f kommunen hævdede krav på hal

leje. E t forslag  om  i næste sæson at 

undlade holdturneringen til fordel fo r  et 

udvidet antal stævner blev grundigt dis 

kuteret. D er var dog overvejende stem 

ning for  at bevare holdturneringen uæn

dret.

K aj Haagensen, der har været kred 

sens form and i 20 år, havde besluttet at 

trække sig  tilbage p. gr. a. alder. I  ste 

det valgtes R. Grønvall. Til bestyrelsen 

genvalgtes A rno Olsson o g  Stig Hansen, 

og  som nyt medlem a f bestyrelsen valg 

tes Kirsten Letholm Nielsen. Kaj H aa 

gensen blev stærkt hyldet fo r  sit arbej

de fo r  sporten på Bornholm. Han mod 

tog  en erindringsgave, o g  som  påskøn 

nelse for  hans indsats udnævntes han 

til kredsens første æresmedlem.

A D R E SSEÆ N D R IN G

Ringe Tennis- og  Badminton Klub: 

Form and o g  post: Jørgen Hansen, K ro- 

kusvej 16, 5750 Ringe, tlf. 6218 56.

H O LD TU R N E R IN G
Oprykning c:
Ryslinge 1 .... ,..............  10 p.
Oure 1 .........................  7 p.
Korinth 1 .....................  7 p.
Stenstrup 3 ..................  0 p.

Oprykning d:
Bolbro 5 ....................  11 p.
Tarup-Pårup 4 .............  8 p.
Allesø-Broby 2 ........... 3 p.
Skt. Klemens 3 .......... 2 p.

Oprykning e:
Brændekilde 3 .............  9 p.
Salbrovad 2 .................  8 p.
Hårby 5 ........................  7 p.
Venninge 2 ..................  0 p.

Herre a:
OBK 6 ..........................  14 p.
Hårslev 2 ....................  10 p.

Middelfart 4 .................  9 p.
Odin 2 .........................  7 p.
Krogsbølle 3 ..............  0 p.

Herre b:
Svendborg 6 .................  14 p.
Rudkøbing 5 .................  12 p.
Stenstrup 4 ..................  7 p.
Ullerslev 5 ..................  5 p.
Seden 3 ........................  2 p.

Herre c:
Nyborg 5 .....................  14 p.
Korinth 2 ....................... 14 p.
Ullerslev 4 ..................  8 p.
Ryslinge 2 ..................  4 p.
Heden-Vantinge 2 ......  0 p.

Old-boys:
Rising ............................ 11 p.
Hårby ............................  8 p.

Middelfart ....................  2 p.
OBK .............................. 3 p.

Junior a 1:
Middelfart 1 ................  16 p
Veflinge 1 .................   9 p
Vissenbjerg 1 ................  7 p
Assens 1 .....................  5 p
Bolbro 1 .........................  3 p

Junior a 2:
OBK 1 .........................  13 p.
Ringe 1 ........................  13 p.
Rudkøbing 1 ................. 8 p.
Svendborg 1 ................. 4 p.
Nyborg 1 .....................  2 p.

Junior b 1:
Horne 1 ........................  15 p.
V. Hæsinge 1 .............  8 p.
Assens 2 .....................  8 p.
Fåborg 1 .....................  7 p.
Nr. Broby 2 .................  1 p.

Junior b 2:

Brenderup 1 ................. 12 p.
Middelfart 2 ................. 6 p.
Tarup-Pårup 1 .............  4 p.
Årup 1 .........................  2 p.
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