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Vore instruktører er helt i top!

Dette fastslår Torsten Berg, formand 
for uddannelsesudvalget i sin beret
ning. UDU fungerer med Torsten Berg 
som formand, og de øvrige medlem 
mer er Lisbeth von Barnekow, Keld 
Axelsen og Niels Fischer Petersen.

Først på sæsonen blev UDU sup
p leret med Poul Kold og Dennis Rå
have, mens Bent Vedsø trak sig ud 
fo r at hellige sig sine mange andre 
gøremål til gavn fo r dansk badmin
ton -  herunder skolebadmintongrup- 
pen, som fungerer under UDU.

Nyborg-kursus
UDUs hovedopgave, udbygningen af 
forbundets instruktørkursus i Nyborg, 
blev i sommeren 1977 afsluttet, idet 3. 
klasse kørte for første gang i ny skik 
kelse med kombineret klasseundervis 
ning, opgaveløsning og kursisternes 
deltagelse som lærere for 1. klasse og
2. klasse. Fire nye forbundsinstruk 
tører blev udnævnt.

DBF-I og DBF-II kørte efter de nye 
retningslin jer, kun med enkelte min 
dre forbedringer sammenlignet med 
1976.

Det er nu hensigten at dette ud
dannelsessystem skal fungere en år
række.
■ Til sommer bliver to Nyborg-kurser 
afvik let -  henholdsvis fra 21. ju li til 
28. ju li, omfattende DBF-I og DBF-II 
og fra 28. juli til 4. august, omfatten 
de udelukkende DBF-I.

Vort gode samarbejde med DIFs 
kursusafdeling -  især uddannelses
konsulent Torben Bundgaard -  er i 
årets løb blevet yderligere udbygget 
ved Torben Bundgaards deltagelse 
som lærer på Nyborg-kurset.

Videre er der indbudt til såvel et 
trænerkursus fo r instruktører, uddan
net på Nyborg før 1975, samt et leder
kursus i dagene 27.-28. maj. Begge 
kurser er i samarbejde med DIFs kur
susafdeling.

Medlem m er af DBFs uddan 
nelsesudvalg deltog sammen 
med 15 andre DBF-instruktø- 
rer i maj i »International 
Coaching conference« i M al
mø ved VM. Her fik vi lejlig 
hed til at høre en række fore 
drag om badminton og ud
veksle erfaringer og syns
punkter med kolleger fra 
m ange lande. I korthed kan 
fastslås, at vor uddannelse 
og danske instruktørers sag 
kundskab er »second to no
ne« -  uovertruffen.

Skole-badminton
Der har fungeret tre arbejdsgrupper 

under UDU.
Skolebadm inton-gruppen under 

Bent Vedsøs ledelse er nået langt 
med at introducere badminton i sko 
lerne overalt i landet, men endnu er 
opgaven ikke løst helt. Samarbejds 
partner er Landsudvalget for skole 
idræt.

Motionsgruppen har samlet og re
d igeret materiale til brug og inspira 
tion for klubber, der ønsker at gøre 
mere ved denne side af badminton. 
Et sekstimers hjæ lpeinstruktør-kursus 
og et seks-timers m otionsleder-kur
sus er udarbejdet og prøvekørt.

Yderligere en arbejdsgruppe er 
nedsat -  med emnet »Videoappara 
turs udnyttelse som hjæ lpem iddel for 
trænere og dommere«.

Fællesmøde med UDU
DBFs bestyrelse har vedtaget at fu 
sionere Instruktionsudvalget og UDU, 
og i fremtiden vil kredsens instruk 
tionsledere ca. to gange årlig t blive 
indbudt til fællesmøde med Uddan
nelsesudvalget, oplyser Torsten Berg.
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OFFICIELLE **■»" 
MEDDELELSER

B ladet (B adm inton) 

anv endes tillig e som  

offic ie lt organ for fo r 

bundet, således at 

enhver m eddele lse , 

der af forbundet ud 

sen des genn em  b la 

det. skal be trag tes  

som  kom m end e alle 

vedkom m ende til 

kundskab. (D B F s  
love. § 7).

BADMINTON

offic ie lt organ for
Dansk Badminton Forbund
under Dansk Idræts-Forbund og
The International Badminton Federatior

Redaktion:

F. Kruse-Christiansen (ansvarshavende) 
Drosselvej 11, 5540 Ullerslev 
Tlf. (09) 35 15 45.

Svend E. Jacobsen

DBF's kontor:

Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20, 2600 Glostrup 
Tlf. (02) 45 77 45
Åbent kl. 8.30-16 (lørdag lukket)

Abonnementstegning og ekspedition:

DBF’s kontor.

Årsabonnement kr. 40,00 inklusive 
moms. -  12 numre.
Giro 1 02 86 77.

Annoncetegning:

DBF's kontor.

Enhver gengivelse uden henvisning til 
BADMINTON er forbudt. Ligeledes er 
der copyright på alle billeder.

Tryk:

Tommerup Bogtrykkeri.
Tlf. (09) 7610 09.

Lay-out og foto:
Preben B. Søborg,
Skovlodden 38, 2840 Holte.
Tlf. (02) 42 21 16.

Faste medarbejdere:
Mogens Rotvlt, Bornholm, Jytte  Mathorne, 
Fyn, Bent Larsen, Lolland-Falster og Finn 
Bjerrum Nielsen, Sjæ lland.

Næste nummer af BADMINTO N ud
kommer i uge 22, der begynder man
dag den 29. maj 1978.

Stof, der modtages indtil tirsdag d. 
16. maj sendes til:

S å
mange 
er vi i 
DBF:

GO DKENDTE STANDARD
OVERENSKOMSTER
3. januar 1978.

Badmintonklubben ABC, Aalborg med
Morten Thuen Sport, Nørresundby. 
Udløber 1. maj 1979.

Farum Tennis- og Badmintonklub med
Farum Sport, Farum.
Udløber 31. ju li 1980.

Karlslunde Ldræts Forening 1. hold 
med Byens Bogtrykkeri, Greve Strand. 
Udløber 1. november 1978.

Karlslunde Idræts Forening 2. hold 
med World Tourlst Rejsebureau, Glo
strup.
Udløber 1. november 1978.

15. februar 1978.
Glamsbjerg Badmintonklub med
A/S Vestfyns Bank, Glamsbjerg. 
Udløber 1. maj 1979.

17. februar 1978.
Fredensborg Tennis- og 
Badmintonklub med To-Ha Sport, 
Hillerød.
Udløber 1. september 1979.

Næstved Idrætsforening med Næstved 
Diskontobank A/S.
Udløber 30. juni 1979.

29. marts 1978.
Hvalsø Idrætsforening med Rosendal, 
Hvalsø.
Udløber 31. marts 1980.

3. april 1978.
Hvalsø Idrætsforening med Esso Ser
vicecenter, Hvalsø.
Udløber 1. januar 1979.

Hvidovre Badminton & Tennis Klub
med Aktieselskabet Salora TV-Radio, 
Glostrup.
Udløber 31. ju li 1981.

DANSK BADMINTO N FORBUND -  1. JANUAR 1978

Kredse Klub Aktive Aktive Aktive Aktive Aktive Pas Medl.
ber herrer damer drenge piger i alt sive i alt

KBKr 50 9.014 5.358 1.814 1.686 17.872 635 18.507
LFBKr 34 2.522 1.849 880 783 6.034 209 6.243
SBKr 128 20.100 13.740 6.544 5.336 45.720 447 46.165
JBKr 187 16.753 9.632 6.229 4.642 37.256 2.732 39.988
FBKr 69 5.536 3.366 1.987 1.707 12.396 12.396
BBKr 15 806 533 383 270 1.992 1.992

1/1-78 483 54.531 34.478 17.837 14.424 121.270 4.023 125.293
1/1-77 468 47.685 29.683 14.501 12.275 104.144 2.458 106.602
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Tilbud om kurser

INDBYDELSE TIL  ALLE DANSKE KLUBBER

FYNS BADM INTON KREDS INDBYDER HERVED TIL  SOMMERLEJRE  

FOR MIN IPU SLINGE -  PUSLINGE OG JUNIORES.

Lejrene, der afvikles i Glamsbjerg på M idtfyn, deles således: 
21/6 -25 /6 : M IN IPUSLIN G E -  leder Kenneth Schødt. 
25/6 -29 /6 : PUSLINGE -  leder Kenneth Schødt.
2 9 /6 - 3 /7: M IN IPUSLIN G E -  leder Vagn Jespersen. 

3 /7 -  7 /7: PUSLINGE -  leder Vagn Jespersen. 
7 /7 -11 /7 : JUNIORER -  leder Niels Ficher Pedersen 

11/7 -15 /7 : JUNIORER -  leder Niels Ficher Pedersen.

På hvert hold kan maximalt optages 40 kursister, og med hensyn til t i l 
melding anmoder vi om at deltagerne opstilles i den rækkefølge de øn
skes optaget på kurset. Kredsen anmoder om, at man ikke tilm elder be
gyndere.

Programmet, der vil være særdeles afvekslende, udarbejdes i samar
bejde med de tre  ledere.

Om centret i Glamsbjerg kan fortælles, at foruden en moderne idræts
hal, hvor alle fac ilite te r forefindes, er der i samme kompleks friluftsbad, 
bordtennis, forskellige boldspil og meget andet.

Deltagelse i kurset betales med et indskud pr. deltager på 500 kr., og 
dette beløb dæ kker kost, logi, bolde samt forskellige udgifter til diverse 
aktiviteter.

Tilmeldingen, som er bindende, skal fremsendes igennem klubberne og 
stiles til: Fyns Badminton Kreds, Poul Bent Nielsen, Æ blevænget 6, 5900 
Rudkøbing.

Anmeldelsen skal for at kunne optages være inde senest 16. maj 1978. 
Plan med angivelse af tidstabel for de enkelte lektioner, besked om ind 
betaling af anmeldelsesgebyr, andre aktiviteter m. v. vil tilgå de delta 
gende emners klubber i rim elig tid, ligesom forskellige praktiske ting, 
som må tages i betragtning ved et sådant arrangement, vil blive oplyst 
i denne plan.

FYNS BADMINTON KREDS 
Poul Bent Nielsen

INVITATIONER TIL  UDENLANDSKE SPILLERE SKAL FREMSENDES  

IGENNEM DANSK BADMINTON FORBUND - DER VIDERESENDER INVI

TATIONEN GENNEM DEN /DE PÅGÆ LDENDE SPILLERES NATIONALE  

FORBUND.

Nyborgkursus

Hermed indbydes til DBF’s instruk 
tørkursus 1978, der afvikles i Nyborg- 
hallen således:

A.
Omfattende DBF-I og DBF-II fra fre 
dag den 21. juli kl. 20 til fredag den 
28. juli 1978 kl. 12, I alt 40 pladser.

B.
Omfattende DBF-I fra fredag den 28. 
juli kl. 20 til fredag den 4. august 
1978 kl. 12, ligeledes 40 pladser.

Deltagelse er norm alt betinget af, at 
kredskurus 1 og 2 er tilfredsstillende 
gennemført, og af at vedkommende 
indstilles af sin kreds.

Anm eldelsesgebyr kr. 400,- pr. delta 
ger indbetales til DBFs kasserer på 
giro nr. 5 46 19 44 samtidig med an
meldelse. De 80 pladser fordeles mel
lem kredsene på følgende vis: KBKr 
13, LFBKr 5, SBKr 27, JBKr 23, FBKr 
10 og BBKr 2. Anm eldelser fremsen 
des til din kredsinstruktionsleder in 
den den 10. maj 1978 og til DBF’s 
kontor inden 15. maj med angivelse 
af, hvorvidt man søger kursus A eller 
B og hvorvidt, man er i stand til at 
deltage på det andet kursus, dersom 
det foretrukne er fu ld t optaget.

Uddannelsesudvalget gør opmærk
som på, at der er særligt stort behov 
for højt uddannede fo lk for tiden, og 
anmeldelser til DBF-II bør derfor pri
oriteres højt.

Kursusgebyr vil ofte kunne refunderes 
af kommunen -  husk at søge støtte 
hos det lokale fritidsnævn.

Evt. yderligere oplysninger hos in 
struktionslederen i din kreds/d it d i
s trik t e ller hos Torsten Berg, tlf. (03) 
26 68 75.

Uddannelsesudvalget

5



T ræ n ere  søges

GLADSAXE-SØBORG BADMINTONKLUB

søger træner til den kommende sæson for vore ungdomsspillere og 1.-2. 
holdsspillere (Danmarksserien og 3. serie).
Træningstidspunkt: Torsdag fra kl. 15.00 til 21.00.
(Træner til evt. dele af ovennævnte tid også interesse).
Henvendelse til formanden:

EIGIL W. HANSEN
Frødings Allé 43 - 2860 Søborg
Telf. (01) 67 98 64.

B A D M IN T O N -T R Æ N E R  søges til

Sorø B adm inton  Klubs 1. og 2. hold 

(S jæ llan d sserien  og serie  3) for sæ sonen  1978-79. 

T ræ ningstidspun kt: T irsdag og /e ller torsdag a ften . 

Ansøgning stiles  til:

Sorø B adm inton  Klub 

S pilleudvalget 

K oldem osevej 27 

4180 Sorø.

Herlev Badm intonklub indbyder hermed til kondi- og in 
struktionskursus for m inipuslinge og puslinge i dagene 
fredag den 28.7.1978 til og med tirsdag den 1.8.1978.

Pris kr. 500,00, som dækker instruktion, bolde, kost, over
natning og adgang til svømmehal m. m.

Læ rerkræ fter er bl. a.:

Svend Pri, Lillian Borch, Jette Boyer, Ronny Stenz, B irgitte 
W. Hansen, Jørgen Buus, Jens Krogh m. fl.

Tilmelding med gebyr bedes sendt til A. Stenz, Gigesti 7, 
2730 Herlev.

Spillerne bedes skrevet i den rækkefølge de ønskes op 
taget. Max. 40 spillere i hver kategori.

Yderligere oplysninger gives gerne ved Lillian Stenz, tlf. 
(02) 94 85 07 og Birthe W. Hansen, tlf. (02) 94 56 07.

FR ISK  TR Æ N E R  SØ G ES!

For sæ sonen  1978/79 søges  

en træ n e r til at fo res tå  fæ l 

les træ n in g en  af vore bedste  

sen iores  til 1. og 2. ho ldet i 

serie 1 og 4.

Er du in teresseret i a t arbejde  

m ed unge spillere m ed m as 

ser a f ta len t og gå-på-m od, 

da hører vi gerne fra dig.

H envende lse  til:

ER R ITSØ  G IF  badm intonafd . 

v/ fo rm and J.P .A ndersen  

S and dalvej 13 

7000 Frederic ia .
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B la det (B adm in ton ) 

anv endes tillig e  som  

offic ie lt organ for fo r 

bundet, såle des at 

enhver m ed dele ls e , 

der a f forbundet ud 

n p uT n F n .F sendes genn em  b la 

det. skal be trag tes  

som  kom m ende alle

MEDDELELSER ved kom m end e  til 

kundskab (D B F s

1_______________ love, § 7).

1978 1. division
1. oktober:

Skovshoved-Hvidovre
Lyngby-Gentofte
Værløse-Højbjerg
Køge-Triton

22. oktober:
Hvidovre-Værløse 
Gentofte-Køge 
Højb jerg-Lyngby 
Skovshoved-T riton

5. november:
Lyngby-Hvidovre
Gentofte-Skovshoved
Højbjerg-Køge
Triton-Værløse

26. november:
Køge-Hvidovre 
Værløse-Gentofte 
H øj bj e rg-S ko vs h o ved 
Triton-Lyngby

10. decem ber:
Hvidovre-Højbjerg
Gentofte-Triton
Værløse-Køge
Skovshoved-Lyngby

1979
21. januar:

Gentofte-Højbjerg
Triton-Hvidovre
Lyngby-Værløse
Køge-Skovshoved

25. februar:
Hvidovre-Gentofte
Højbjerg-Triton
Køge-Lyngby
Skovshoved-Værløse

2. division

Lillerød-Hvidovre-2 
Hillerød-Nykøbing 
Kastrup-Holte 
Herning-Københavns B.K.

Nykøbing-Hvidovre-2 
Holte-Lillerød 
Hillerød-Herning 
Københavns B.K.-Kastrup

Hvidovre-2-Holte 
Nykøbing-Lillerød 
København B.K.-H illerød 
Kastrup-Herning

Herning-Hvidovre-2 
Holte-Nykøbing 
Kastru p-H illerød 
Lillerød-Københavns B.K.

Hillerød-Hvidovre-2 
Nykøbing-Kastrup 
Københavns B.K.-Holte 
Lillerød-Herning

Hvidovre-2-Københavns B.K. 
Herning-Nykøbing 
Holte-H illerød 
Kastrup-Lillerød

Københavns B.K.-Nykøbing 
Hvidovre-2-Kastrup 
Lil lerød—Hillerød 
Holte-Herning

1978 3. division, pulje 1 
1. oktober:

Karlslunde-Århus
Greve-Esbjerg
Knuthenborg-Brønshøj
Horsens-Gentofte-2
Randers-Frederikshavn

22. oktober:
Frederikshavn-Karlslunde
Gentofte-2-Greve
Esbjerg-Knuthenborg
Randers-Horsens
Århus-Brønshøj

5. november:
Karlslunde-Esbjerg
Greve-Randers
Knuthenborg-Århus
Horsens-Frederikshavn
Brønshøj-Gentofte-2

26. november:
Randers-Karlslunde
Århus-Greve
Gentofte-2-Knuthenborg
Esbjerg-Horsens
Brønshøj-Frederikshavn

10. decem ber:
Karislunde-Brønshøj
Frederikshavn-Greve
Knuthenborg-Randers
Horsens-Århus
Esbjerg-Gentofte-2

11. februar:
Knuthenborg-Karlslunde
Horsens-Greve
Brønshøj-Esbjerg
Randers-Århus
Gentofte-2-Frederikshavn

25. februar:
Greve-Knuthenborg
Horsens-Brønshøj
Esbjerg-Randers
Århus-Frederikshavn
Karls lunde-Gentofte-2

18. marts:
Greve-Karlslunde
Knuthenborg-Horsens
Brønshøj-Randers
Frederikshavn-Esbjerg
Gentofte-2-Århus

3. division, pulje 2

Glostru p-Søllerød 
Skovshoved-2-Helsingør 
Odense-Viby 
Højbjerg-2-Amager 
Charlo ttenlund-O ver Jerstal

Am ager-G lostrup
Over Jerstal-Skovshoved-2
Helsingør-Odense
Højbjerg-2-Charlottenlund
Søllerød-Viby

G lostrup-H elsingør 
Skovshoved-2-Højbjerg-2 
Odense-Søllerød 
Charlottenlund-Am ager 
Viby-O ver Jerstal

Højbjerg-2-G lostrup 
Søllerød-Skovshoved-2 
Over Jerstal-Odense 
Helsingør-Charlottenlund 
V iby-Am ager

G lostrup-V iby 
Amager-Skovshoved-2 
Odense-Højbjerg 
Charlotten lund-Søl lerød 
Helsingør-Over Jerstal

G lostrup-C harlottenlund
Skovshoved-2-Viby
Amager-Odense
Over Jerstal-Højb je rg-2
Søllerød-Helsingør

Odense-G lostrup 
Charlottenlund-Skovshoved 
V iby-Helsingør 
Højbjerg-2-Søllerød 
Over Jerstal-Am ager

Skovshoved-2-Odense 
Charlottenlund-V iby 
Helsingør-Højbjerg-2 
Søllerød-Amager 
G lostrup-O ver Jerstal

Skovshoved-2-Glostrup 
Odense-Charlottenlund 
Viby-Højbjerg-2 
Am ager-Helsingør 
Over Jerstal-Søllerød

18. marts:
Kvalifikationskampe til 1. division.

Sæ sonplanen
1978/79

1979
21. januar:

Karlslunde-Horsens
Greve-Brønshøj
Frederikshavn-Knuthenborg
Gentofte-2-Randers
Århus-Esbjerg



Sæ sonplanen 1978/79

DANMARKSSERIEN

1978 1. pulje 

1. oktober:

Hørsholm -Vejle 
Roskilde 59-Tåstrup 
Rønne-Herning-2 
Hillerød-2-Tarup-Paarup 
Knuthenborg-Stubbekøbing 

22. oktober:

Stubbekøbing-Roskilde 59 
T arup-Paarup-Rønne 
Herning-2-Hørsholm 
Knuthenborg-H illerød-2 
Tåstrup-Vejle

5. november:

Roskilde-59-Herning-2
Rønne-Knuthenborg
Hørsholm-Tåstrup
Hillerød-2-Stubbekøbing
Vejle-Tarup-Paarup

26. november:

Knuthenborg-Roskilde-59
Tåstrup-Rønne
Tarup-Paarup-Hørsholm
Herning-2-Hillerød-2
Vejle-Stubbekøbing

10. decem ber:

Roskilde-59-Vejle
Stubbekøbing-Rønne
Hørsholm -Knuthenborg
Hillerød-2-Tåstrup
Herning-Tarup-Paarup

1979
21. januar:

Roski lde-59-Hillerød-2
Rønne-Vejle
Stubbekøbing-Hørsholm
Tarup-Paarup-Knuthenborg
Tåstrup-Herning-2

11. februar:

Hørsholm-Roskilde-59 
Hillerød-2-Rønne 
Vejle-Hern ing-2 
Knuthenborg-Tåstrup 
Tarup-Paarup-Stubbekøbing 

25. februar:

Rønne-Hørsholm 
Hillerød-2-Vejle 
Herning-2-Knuthenborg 
Tåstrup-S tubbekøbing 
Roski lde-59-Tarup-Paarup 

18. marts:

Rønne-Roskilde-59 
Hørsholm -Hillerød-2 
Vejle-Knuthenborg 
Stubbekøbing-Herning-2 
Tarup-Paarup-T åstrup

2. pulje

Lyngby-2-Herlev 
Kolding-USG 
T riton-G entofte-3 
Allinge-S-Skovshoved-3 
Esbjerg-2-B irkerød

Birkerød-Lyngby-2
Skovshoved-3-Kolding
USG-Triton-2
Esbjerg-2-A llinge-S
Herlev-Gentofte-3

Lyngby-2-USG
Kolding-Esbjerg-2
Triton-2-Herlev
A llinge-S-B irkerød
Gentofte-3-Skovshoved-3

1978 3. pulje 
1. oktober:

Skagen-Køge-2 
Odense-2-Nr. Broby 
Københavns B.K.-2-Thisted 
Slagelse-ABC-Ålborg 
Smash-Hjørring

22. oktober:

Hjørring-Skagen
AB-Ålborg-Odense-2
Nr. Broby-København B.K.-2
Smash-Slagelse
Køge-2-Thisted

5. november:

Skagen-Nr. Broby 
Odense-2-Smash 
Københavns B.K.-2-Køge-2 
Slagelse-H jørring 
Thisted-ABC-Ålborg

Esbjerg-2-Lyngby-2 
Herlev-Kold ing 
Skovshoved-3-T riton-2 
USG-Allinge-S 
Gentofte-3-B irkerød

26. november:

Smash-Skagen 
Køge-2-Odense-2 
ABC-Ålb.-Københ.vns B.K.-2 
Nr. Broby-Slagelse 
Thisted-H jørring

Lyngby-2-Gentofte-3 
B irkerød-Kold ing 
T riton-2-Esbjerg-2 
A llinge-S-Herlev 
USG-Skovshoved-3

Lyngby-2-A llinge-S
Kolding-G entofte-3
Birkerød-Triton-2
Skovshoved-3-Esbjerg-2
Herlev-USG

Triton-2-Lyngby-2
A llinge-S-Kold ing
Gentofte-3-USG
Esbjerg-2-Herlev
Skovshoved-3-Birkerød

Kold ing-Triton-2
Allinge-S-Gentofte-3
USG-Esbjerg-2
Herlev-B irkerød
Lyngby-2-Skovshoved-3

Kolding-Lyngby-2 
T riton-2-A llinge-S  
Gentofte-3-Esbjerg-2 
Birkerød-USG 
Skovshoved-3-Herlev

10. decem ber:
Skagen-Thisted
Hjørring-Odense-2
Københavns B.K.-2-Smash
Slagelse-Køge-2
Nr. Broby-ABC-Ålborg

1979
21. januar:

Skagen-Slagelse 
Hjørring-Københavns B.K.-2 
Odense-2-Thisted 
ABC-Ålborg-Smash 
Køge-2-Nr. Broby

11. februar:

Københavns B.K.-2-Skagen 
Slagelse-Odense-2 
Thisted-N r. Broby 
Smash-Køge-2 
ABC-Å lborg-H jørring

25. februar:

Odense-2-Københ.vns B.K.-2
Slagelse-Thisted
Nr. Broby-Smash
Køge-2-H jørring
Skagen-ABC-Ålborg

18. marts:

Odense-2-Skagen 
Københavns B.K.-2-Slagelse 
Thisted-Smash 
H jørring-N r. Broby 
ABC-Ålborg-Køge-2

4. pulje

Skanderborg-Gladsaxe-Søl
Brabrand-Værløse-2
Valby-Hvidovre-3
Østerbro-A lbertslund
Rødby-Lillerød-2

Lillerød-2-Skanderborg
Albertslund-Brabrand
Værløse-2-Valby
Rødby-Østerbro
Gladsaxe-Søborg-Hvidovre-

Skanderborg-Værløse-2
Brabrand-Rødby
Valby-Gladsaxe-Søborg
Østerbro-L illerød-2
Hvidovre-3-Albertslund

Rødby-Skanderborg
Gladsaxe-Søborg-Brabrand
Albertslund-Valby
Værløse-2-Østerbro
Hvidovre-3-Lillerød-2

Skanderborg-Hvidovre-3
Lillerød-2-Brabrand
Valby-Rødby
Østerbro-Gladsaxe-Søborg
Værløse-2-Albertslund

Skanderborg-Østerbro
Brabrand-Hvidovre-3
Lillerød-2-Valby
Albertslund-Rødby
Gladsaxe-Søborg-Værløse-2

Valby-Skanderborg
Østerbro-Brabrand
Hvidovre-3-Værløse-2
Rødby-Gladsaxe-Søborg
A lbertslund-Lillerød-2

Brabrand-Valby
Østerbro-Hvidovre-3
Værløse-2-Rødby
Gladsaxe-Søborg-Lillerød-2
Skanderborg-A lbertslund

Brabrand-Skanderborg
Valby-Østerbro
Hvidovre-3-Rødby
Lillerød-2-Værløse-2
A lbertslund-G ladsaxe-Søbor
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EM 1978 i P reston:

Lene og F lem m in g  m e s tr e . . .

Dansk badm inton kæmpede på to 
fronter i Guild Hall i Preston under 
europamesterskaberne, dels på ba
nerne dels ved forhandlingsbordet. 
Mens spillerne kom hjem med to in
d ividuelle europamesterskaber, tabte 
forhandlerne finalen til Holland i 
kampen om arrangementet af EM i 
1980.

Flemming Delfs genvandt sit sing 
lemesterskab fra Dublin i 1976, og 
Lene Koppen blev fo r første gang 
europamester i damesingle.

Derimod løb englænderne med de 
tre title r i doublerne, og det var de 
samme doubler, der g jo rde udslaget 
i holdturneringen, hvor det som sæd
vanligt var Danmark og England, der 
sloges om mesterskabet. De to na
tioner viste klart, at de fortsat er 
Europas bedste med Sverige lige 
efter. Svenskerne blev nr. 3 i hold 
turneringen og havde næstflest semi- 
finalis ter (efter England) i den ind i

viduelle turnering, hvor der karakteri
stisk nok kun var spille re  fra hold 
turneringens gruppe 1 tilbage, da det 
gjaldt. Englænderne sad på otte se- 
mifinalepladser, svenskerne på fem, 
danskerne på fire og hollænderne på 
tre.

Holdturneringen
Som sædvanlig startede det ugelange 
EM med holdturneringen, hvor Dan
mark først slog Holland 4-1 og Sve
rige 3-2, for næste dag at tabe 2-3 
til England.

Englænderne havde slået Sverige 
og Holland 4-1, mens svenskerne be
sejrede hollænderne med de samme 
cifre. Holland var derefter som nr. 
sidst henvist til at slås med vinderen 
af gruppe 2, Vesttyskland, om retten 
til at spille  i den fornemste række, 
og her blev det 3-2 til Holland.

Derimod tabte nr. sidst i gruppe 2, 
Sovjetunionen, 1—4, til vinderen af

gruppe 3, Irland, således at de to byt
ter gruppe. Østrig sluttede sidst i 
gruppe 3, men vandt kvalifikations 
kampen over nr. et i gruppe 4, Bel
gien, og forbliver i gruppe 3.

De fire  grupper ser nu således ud: 
Gruppe 1: England, Danmark, 

Sverige, Holland.
Gruppe 2: Vesttyskland, Skotland, 

Irland.
Gruppe 3: Sovjetunionen, Norge, 

Wales, Østrig.
Gruppe 4: Belgien, Schweiz,

Portugal, Italien.
Italien og Portugal var med for før

ste gang, og selv om deres spillere 
fa ldt noget igennem på grund af 
manglende teknisk kunnen, må man 
hilse med glæde, at det europæiske 
samarbejde er blevet udvidet, og at 
spillerne fra de »nye« badmintonlan 
de får lejlighed til at suge til sig.

. . .  m en vi ta b te  skriveb o rd s-s lag et
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EM . . .

Den individuelle
Der var mange i Preston, der delte 
Flemmings glæde, da han efter en 
forrygende finale mod Thomas Kihl- 
strom kunne trække sig tilbage som 
europamester med en sejr på 10-15, 
15-6, 15-12. Flemming har ikke just 
haft sin bedste sæson i år, men til 
sidst lykkedes det at hale en af de 
fornemm e title r hjem.

Men modsat Dublin fik  han så san
delig ikke noget foræ ret i finalen, 
hvor Thomas førte 12-11 i tredje sæt, 
inden Flemming styrede de sidste fire 
point hjem med iskold t overblik og 
koncentration.

Han lagde ud med 15-3, 15-6 over 
Haakon Ringdal, Norge, så 15-7, 15-5 
over Anatoli Skripko, Sovjet, 15-10, 
15-13 over Michael Schnaase, Vest
tyskland, og i semifinalen 17-14, 15-9 
over Sture Johnsson.

Lene var som sædvanlig knusende 
suveræn hele vejen igennem til fina 
len, men I slutkampene gav hun sine 
tilhæ ngere et chok, da hun tabte an
det sæt til den engelske ventrehånds- 
sp ille r Jane Webster.

Det blev 11-1, 11-4 over Elke We
ber, Vesttyskland, 11-4, 11-0 over 
Alla Prodan, Sovjet, 11-1, 11-1 over 
Barbara Becket, Eire, og 11-0, 11-2 i 
semifinalen over Anette Borjesson, 
Sverige (der slog Lene i landskam 
pen i Randers!).

13 afgivne points i de fire første 
kampe -  en ganske normal score for 
Lene, og finalen tegnede også til at 
gå lige efter bogen, 11-4 i første sæt. 
Men så g ik det skævt, ford i Lene un
dervurderede sin modstander, og 
hvem mindes, hvornår Lene sidst har 
været bagud 1-10 i et sæt?

Så syntes hun også selv, det kunne 
være nok og snuppede de næste otte 
points i træk, men kunne ikke for 
hindre Webster i at vinde sættet. Det 
blev et dyrt point for englænderin- 
den, fo r nu satte Lene i med et for 
rygende tempo og gav Jane Webster 
et æg i tredje.

Man er lige ved at synes, at Web
ster havde stået sig ved at tabe an
det sæt. 4-11, 10-12 (e ller 11-12) ser 
dog pænt ud. Nu fik  hun i stedet et 
resultat, der klart fortæ ller, at det var 
en misforståelse, at hun vandt andet 
sæt.

Webster slog I kvartfinalen Inge 
Borgstrøm med 11-3, 11-6, mens Pia 
Nilesen i anden runde blev slået i tre 
sæt af junior-europamesteren, Karen 
Bridge, England, og Lonny Bostofte 
fik  efter en enkelt kamp foræret en 
bærepose med navnet Martmi som 
minde om den enkelte kamp, hun fik  
mod tyskeren Vera med Vermouth 
efternavnet.

Thomas Kihlstrom kom lettere i se
mifinalen, end han havde regnet med. 
Han skulle have mødt Jesper Helledie, 
men fik  walk over, da Helledie hav
de beskadiget sin ene fod efter at 
have besejret van Vlugt, Holland, Ke
vin Jolly, England, I en dramatisk 
kamp og Jim Ansari, Skotland.

Steen Fladberg slog Bill Thomp
son, Irland, og Ladislav Sramek, So
vjet, inden han i ottendedelsfinalen 
tabte til Ray Stevens, England, efter 
en god kamp, hvor cifrene blev 15- 
10, 15-13.

Doublerne
Det var i den første kamp i herre 
double mod irerne Mcllwaine og 
Evans, at Helledies skade brød op. 
Det er den eneste grund til, at han og 
Steen Fladberg tabte i tre sæt. Det 
andet par, Steen Skovgaard & Flem
ming Delfs, kom overraskende kun 
til kvartfinalen, hvor de tabte til sven
skerne Stefan Karlsson og den vel
spillende Claes Nordin med 7-15, 15- 
8, 15-12 Vel var svenskerne gode, 
men bedre danske server kunne må
ske have givet et gunstigere resultat 
fo r vort par.

I dam edouble spillede Pia og Inge 
sig frem til semifinalen, hvor de blev 
slået af de senere mestre, Nora Per
ry & Ann Statt, efter en strålende

kamp. Englænderne, der kun afgav 
to gange syv poitns i finalen til Web
ster & Sutton, slog danskerne med 
17-14, 15-11. Lonny Bostofte og Imre 
Rietveld blev i kvartfinalen slået 15-7, 
15-4 af Joke van Beusekom og Mar- 
jan Ridder.

Der var mange væddemål I gang 
før finalen i mixeddouble mellem 
Steen & Lene og Mike Tredgett & 
Nora Perry. Skulle danskerne få hævn

-  først for nederlaget i finalen ved 
A ll-England og derefter for et nyt 
nederlag I holdturneringen?

Begge par var gået let igennem 
til den sidste kamp, hvor det im id 
lertid blev engelsk sejr. Sammen med 
hollænderen Rob Ridder, der bl. a. 
to gange slog Englands bedste sing 
lespiller, Derek Talbot, var 27-årige 
Mike Tredgett den spiller, der viste 
størst fremgang ved EM.

Når så dertil kommer, at Nora Perry 
var om muligt stærkere end Gillian 
Gilks, da hun blev All-England mester 
sammen med Talbot, var opgaven fak 
tisk for danskerne at gå ud og slå 
verdens bedste mixeddouble.

Steen Skovgaard bebrejdede sig 
selv efter kampen, at det var ham 
der havde tabt den. Men når han 
kom til at virke som den svageste af 
de fire, skyldes det ikke mindst, at 
de in te lligent spillende englændere 
lagde op til det spil, der passer Skov
gaard dårligst. De vedligeholdt deres 
angreb og tvang ham til at satse.

Helledies skade var en realitet, da 
han og Inge Borgstrøm startede sam
men, og parret viste den besynder
ligste form for mix-spil. Helledie spil 
lede efter princippet »og derfor b li’r 
jeg stående på stedet, hvor jeg står«, 
mens Inge futtede og for frem og t il 
bage. A lligevel vandt de den første 
kamp, ford i modstanderne var så dår
lige, så de ikke kunne udnytte den 
kæmpe fordel, de havde, men i den 
anden kamp mod et walisisk par røg 
danskerne ud efter tre sæt.

Claes Nordin og Britt-M arie Lars- 
son gjo rde det af med Steen Flad
berg og Pia Nielsen i ottendedelsfi
nalen -  igen takket være godt spil 
af Nordin.

Mogens Neergaard kom på grund 
af en skade ikke med til Preston, og 
på den måde fik  Imre Rietveld Flem
ming Delfs som makker i stedet. De 
mødte deres skæbne i ottendedels 
finalen mod Mike Wilks og Barbara 
Sutton, England, som vandt i tre sæt.

Jesper & Inge, Steen & Pia og 
Flemming & Imre spillede deres kam
pe samtidig, og sådan gik det til, at 
Danmark fik  tre par slået ud i mixed 
inden fo r 10 minutter ved EM.
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Mødet
Danmarks »kamp« mod Holland uden 
for banerne foregik om fredagen. Det 
var den almindelige mening, at dan
skerne ville få tilde lt de næste EM, 
fordi DBF i 1980 fylder 50 år.

Men i modsætning til danskerne 
havde hollænderne g jo rt et godt styk
ke PR-arbejde forud fo r EBU-mødet, 
og det vandt de slaget på.

Foruden Danmark og Holland var 
også Skotland og Sverige ansøgere. 
Svenskerne trak sig efter den første 
afstemning, og ved anden afstemning 
fik  Holland 13, Danmark fem og Skot
land to stemmer, hvilket betyder, at 
næste EM afholdes form entlig i Rot
terdam.

EBU vedtog også -  med én stem 
mes m ajoritet -  at man i fremtiden 
kan være medlem af den europæiske 
union uden at være medlem af det 
internationale forbund.

Danskerne var nogle af dem, der 
stemte imod forslaget, som har en 
kraftig politisk skygge liggende over 
sig, og vedtagelsen skete da også 
fortrinsvis med østeuropæiske stem 
mer.

Efter dette kan jeg egentlig ikke 
rigtig se, hvad vi har at gøre i EBU, 
sagde DBFs afgående formand, Jørn 
Skaarup, og Poul-Erik Nielsen, der 
blev vicepræsident i EBU for en tre 
årig periode, mener, at vedtagelsen 
snarere vil skabe splittelse end sam
ling i Europa-unionen.

Udvisninger
Men europamesterskaberne tiltrak sig 
opmærksomheden på andre måder. 
For første gang i de 12 år mester
skaberne har eksisteret, oplevede 
man, at spillere blev bortvist.

Og når det nu endelig skulle væ
re, gik det ud over hele fire mand, en 
englænder og tre schweizere.

Englænderen var den 18-årige Ke
vin Jolly. Det skete efter hans kamp 
mod Jesper Helledie. Efter at dan
skeren havde vundet første sæt 18-17, 
blev Jolly rasende på en lin jedom 
mer, der fire gange i træk dømte mod 
Jolly. Efter tredje gang bad Jolly for 
gæves stigedommeren om at skifte 
manden på linjen ud, og da det skete 
fjerde gang, mistede englænderen 
besindelsen og kylede sin ketsjer 
over på Jespers banehalvdel. Det ind 
bragte Jolly en reprimande fra stige 
dommeren, og da sp ille t blev genop 
taget, stod han demonstrativt på mid 
ten af banen næsten uden at røre sig 
efter bolden, så Jesper fik  sættet 
15-1.

Næste dag meddeltes det officie lt, 
at Jo lly var blevet bortvist, og at

Judy Hasm ann (th) fotograferet ved Englands præ sentati

on i GBK i forbindelse m ed Ober-Cup kam pen. Ved hendes 

side Jane W ebster, der overraskede i EM.

arrangørerne havde sørget for, at han 
blev transporteret til sit hjem nær 
London.

-  Det er en hån mod spillets ånd, 
mod de udenlandske spillere, mod 
publikum, der betaler for at se bad
minton, og ikke mindst mod Jesper 
Helledie, og vi vil ikke stiltiende læg
ge ryg til den slags, sagde arrangø
rerne. Derfor har vi straffet ham, så 
vid t vor kompetence rækker. Nu må 
det engelske forbund finde ud af, 
hvilken straf han yderligere skal ha

ve.
Det forlød dog ved turneringens 

slutning, at et flertal af de menne
sker, der skal afgøre Jo lly ’s videre 
skæbne som badmintonspiller, me
ner, at han er blevet straffet hårdt 
nok med bortvisningen.

De tre schweizere, som så at sige 
fulgte med Jolly ud af turneringen, 
blev diskvalificeret af deres egen le
der for uregelmæssigheder, der intet 
som helst havde med turneringen at 
gøre.

På Crest Hotel, hvor alle spillerne 
boede, fejrede nogle irere en hold 
kammerats fødselsdag, og det endte 
med, at schweizerne deltog i en 
kamp, hvor man sprøjtede efter hin 
anden med sifonflasker i restauran

ten.
Hotellets leder oplyste dagen efter, 

at ingen uregelmæssigheder var ble 
vet indberettet til ham, og at der 
ikke var ødelagt så meget som et 
glas.

Men sådan ser man jo  så forskel
lig t på tingene rundt omkring i 
Europa.

E ngelske
p ro b lem er

Det sejrrige engelske hold ved euro 
pamesterskaberne i Preston blev le
det af to folk, der vidste, at de ikke 
skulle fungere efter EM. Holdlederen, 
den 10-foldige All England mester I 
damesingle, Judy Hashman, og træ 
neren, Maurice Robinson, havde ikke 
fået deres kontrakter forlænget.

Der var hurtigt forlydender fremme 
om, at Judy Hashman var blevet af
skediget på grund af Englands ne
derlag til Danmark i den europæiske 
finale i Uber Cup turneringen, men 
det benægter det engelske forbunds 
sekretær, Brian Bisseker.

-  Hun er overhovedet ikke blevet 
afskediget, siger Bisseker. Da vi for 
et år siden indgik en samarbejds
aftale, blev vi enige om, at vi ville 
prøve et år, før vi skrev en kontrakt 
for en længere periode. Det er rigtigt, 
at vi stillede en tre-årig kontrakt i 
udsigt, men det er også rigtigt, at 
begge parter langt ad vejen har fun 
det ud af, at vore ideer ikke altid 
stemmer overens. Derfor er vi gan
ske enkelt blevet enige om at standse 
samarbejdet efter det prøveår, der 
nu er gået, siger Bisseker.

Derimod stille r problemet sig lid t 
anderledes for Robinson, der offent
lig t har udtalt, at han føler, at det en
gelske forbund er gået bag om ryg 
gen på ham.

Der er endnu ikke udpeget en ny 
engelsk holdleder, men i indviede 
kredse mener man, at favoritten til 
posten er John Havers, som tid ligere 
har været holdleder, og som iøvrigt 
er en god ven af dansk badminton.
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U ber C u p -d ram a i GBK: 
eller: K am p til s id s te  

tils k u e r (kl. 1 ,37!)
Gber-Cup kam pen i GBK m ellem  Danmark og England i 

tørre ta l (billederne taler for sig selv!): Køppen/Webster 

11/4-11/2. Nielsen/Lockwood 11/0-12/10. Borgstrøm/Bridge 

11/5-4/11-8/11. Køppen og Imre N./Sutton og W ebster 15/9- 

15/17-18/14.Borgstrø m /N ie lsen  m od S tatt/P erry 13/18- 

15/10-12/15.Borgstrøm  og Nielsen mod Stutton/W ebster 

15/12-15/4. (Jubelbilledet). Køppen og Imre N. mod 

Statt/Perry 13/18-15/5-17/14.



M ere U ber Cup:
Ny lo d træ kn in g  e fte r  p ro test

Det er en konsentreret (og nervøs) holdleder Jørgensen, der præ senterer sine piger: fra venstre Pia N ielsen, Lonny Bo 

stofte (reserve). Inge Borgstrøm, Susanne Berg (reserve), Lene Køppen og Imre R. Nielsen.

Lodtrækningen til slutkampene i Uber 
Cup er blevet lavet om, efter at de 
forskellige deltagere havde proteste 
ret mod, at værtsnationen, New Zea
land, havde favoriseret sig selv i uri
melig grad.

Reglerne siger, at når alle deltage 
re er enige om at protestere, skal der 
laves ny lodtrækning. Det var alle del
tagerne på en nær, Malaysia, enige 
om.

Men da Malaysia i den sidste zone
kamp mødte Japan og blev slået, var 
der grundlag for den nye lodtræ k
ning.

Den oprindelige lodtrækning gik på, 
at New Zealand skulle møde Austra 
lien i første kamp, og vinderen herfra 
gik til semifinalen mod USA, mens i 
den anden halvdel Danmark og Japan 
skulle spille første kamp, og vinderen 
skulle i semifinalen mod titelindeha 
veren, Indonesien.

Nu sker der det, at New Zealand og 
USA mødes i den første kamp, og 
vinderen herfra går til Indonesien, 
mens i den anden halvdel vinderen 
af Japan-Austra lien går til semifina 
len mod Danmark.

Det danske hold sidder altså over 
i første omgang, men kommer allige 
vel til at spille mod Japan, der fo r 
mentlig slår Australien.

Det er svært at vurdere de danske 
chancer, men optimismen er steget, 
efter at man erfarede, at Japan kun 
slog Malaysia 4-3. Både Saori Kondo 
og Hiroe Yuki tabte deres singler.

Programmet for interzone finalen 
bliver: 13. maj: New Zealand-USA, 14. 
maj: Japan-Australien, 16. maj: New 
Zealand/USA-Indonesien. 17. maj: 
Japan/Austra lien-Danmark. 20. maj: 
Finale.

T h o m a s  C up: 

V a n s k e lig h e d e r  
m ed  re g le rs  
fo rto lk n in g

Endnu inden slutkampene er spillet 
i Uber Cup har man lavet lodtræ k
ning til Thomas Cup, hvis slutkampe 
spilles i Djakarta i Indonesien i 1979.

Danmark er som vinder af europa- 
zonen trukket til semifinalen, og mod
standeren bliver som kort meddelt i 
sidste nummer form entlig Vesttysk
land.

De otte deltagende nationer spiller 
efter følgende skema:

Sverige

England I _______
Skotland I ___________

Belgien

Vesttyskland

Holland I_____________ _
Norge |

Danmark

Danmark møder vinderen af Vest
tyskland mod Holland/Norge på hjem
mebane og får i tilfæ lde af gevinst (!) 
vinderen af den anden semifinale på 
udebane. Efter alt at dømme kommer 
finalen i europazonen altså til at hed
de Sverige-Danmark.

Er der således klarhed for Dan
marks vedkommende, stille r sagerne 
sig ganske anderledes fo r Sverige- 
England, forudsat at England slår 
Skotland og Belgien. Under europa 
mesterskaberne i Preston mødtes den 
svenske leder, Owe Wikstrom, med 
sekretæren i det engelske forbund, 
Brian Bisseker, for at aftale datoer. 
W ikstrom forklarede, at svenskerne 
allerede havde lejet en hal i Karls- 
krona, hvortil Bisseker kunne svare, 
at englænderne også havde lejet en 
hal til kampen.

Det er et spørgsmål om fortolkning 
af to-tre ord i reglementet, men ifølge 
Craig Reedy fra Skotland, der lige 
som Poul-Erik Nielsen er vicepræ si
dent i EBU, og som fra sit arbejde 
er vant til at tolke love, er der ingen 
tvivl om, at det er svenskerne der har 
ret i deres fortolkning, og at kampen 
skal spilles i Karlskrona.
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To fightere banede vej 
for sejr over England

USU form and Rene Toft (helt th.) præ senterer sit hold: Fra venstre 

er det Thom as Nielsen, Jens Peder Nierhoff, Torben Christensen, 

Jesper Knudsen, Morten Knudsen, Morten Svarrer, Bettina Chri

stensen, Charlotte  Pilgård, Lisbeth Lauridsen, Jette Bach, Kirsten 

Meier (gem t bag præ mierne).

På den anden side glim t fra kam pene. Fotografiet venligst udlånt 

af Heine Pedersen/Alt om sport.

Helt overraskende vandt Dan 
mark 6-nationers juniortur
neringen i Gentofte med fi
nale-sejr på 5 -2  over Eng
land, der endnu i året før 

junior-EM råder over europa 
mestrene Karen Bridge og 

Andy Goode.

De bragte også englænderne på 2-0 
med hurtige sejre over henholdsvis 
Kirsten Meier og Jens Peder Nier
hoff.

Det var derfor ganske afgørende, 
hvad anden-singlerne Jette Bach og 
Morten Svarrer kunne præstere -  og 
specielt med Jette Bach som den helt 
store fighter blev det 2-2. Fantastisk 
at se, hvordan hun -  »håbløst« bag
ud -  kæmpede og sikrede sig første 
sæt efter omspil.

Jette Bachs og Morten Svarrers ind 
sats med tresæts-sejren løftede hol
det i den grad, at det blev ret klare 
sejre i de øvrige kampe - de tre  doub 
ler. Her havde englænderne valgt at

skille deres trum fkort -  Karen Bridge 
og Andy Goode.

Charlotte Pilgaard og Betina Kri
stensen spillede fin t-fin t i double og 
slog Karen Bridge & Gillian Clark. De 
nordiske mestre Thomas Nielsen & 
Lisbeth Lauridsen slog Andy Goode 
& Sally Leadbeater. Forinden havde 
Jens Peder Nierhoff & Torben Chri
stensen let vundet herredouble. 

Resultaterne:
HS: Jens Peder N ierhoff-Andy Goode,

4-15, 7-15.
Morten Svarrer-Steven Badely,
6-15, 15-12, 15-9.

DS: Kirsten Meier-Karen Bridge,
8 - 11 , 1- 11 .

Jette Bach-G illian Clark,
12-9, 9-12, 11-7.

HD: Jens Peder Nierhoff & Torben 
Christensen-N ick Yates & Chris 
Bock, 15-8, 15-10.

DD: Betina Kristensen & Charlotte 
P ilgaard-Karen Bridge & Gillian 
Clark, 15-3, 18-16.

MD: Thomas Nielsen & Lisbeth Lau- 
ridsen-Andy Goode & Sally Lead
beater, 15-4, 5-15, 15-11.

Revanche mod Sverige
De nordiske mesterskaber i Norge 
gav uventet finale-nederlag til Sve
rige på 3-4, men i Gentofte lykkedes 
det at få taget klar revanche for dette 
nederlag.

Bemærkelsesværdigt i denne kamp, 
at det bliver til to nederlag i de rene 
pigekampe. Kirsten Meier taber efter 
tre lige sæt til Lena Axelsson, og Be
tina Kristensen & Charlotte Pilgaard 
lider nederlag til Ann-Sofi Bergmann 
& Lena Axelsson.
HS: Jens Peder N ierhoff-Lars Zetter- 

strom, 15-8, 18-13.
Morten Svarrer-Mat Olsson
6 -  15, 15-10, 15-6.

DS: Kirsten Meier-Lena Axelsson, 
12-10, 7-11, 7-11.
Jette Bach-Karin Wllhelmsson,
7 -  11, 11-2, 11-8.

HD: Jens Peder Nierhoff & Torben 
Christensen-Peter Isaksson & Jan 
Erik Antonsson, 15-7, 15-11.

DD: Charlotte Pilgaard & Betina Kri
stensen—Lena Axelsson & Ann Sofi 
Bergmann, 15-10, 9-15, 10-15.

MD: Thomas Nielsen & Lisbeth Lau- 
ridsen-Allan Petersén & Ann Sofi 
Bergmann, 15-9, 15-7.
Danmark vandt -  påny -  med 7-0 

over Norge, der stillede op uden 
Else Thoresen, til denne match.

England vandt med 7-0 over Sve
rige og lige så stort over Vesttysk
land. Sverige vandt over Skotland 
med 5-2. Tyskland slog Skotland med
4-3 og Norge med de samme cifre. 
Norge sørgede for, at skotterne in
gen sejre fik ved at vinde med 5-2 
i deres indbyrdes opgør.
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Nierhoff ’’vendte” slaget

Jens Peder Nierhoff følte 

landskampnederlaget til 
europamesteren Andy Goode  

som »lidt af en bet«, men 

Jens Peder vandt den indivi
duelle turnering med en lige 

så klar finalesejr over eng 
lænderen, som nederlaget 
var i landskampen, nemlig 

med 15-7, 15-4.

Jens Peders sejr tog lid t af den skuf
felse, som den individuelle turnering 
viste sig at blive. Kun to finalepladser 
blev det til -  men i m ixeddouble fik 
Thomas Nielsen & Lisbeth Lauridsen 
aldrig lejlighed til at vise det spil, de 
tid ligere har præsteret. Andy Goode 
og Karen Bridge »sad på« den kamp.

Forventninger indfriet
I herresingle indfriede de danske spil 
lere -  i store træk -  forventningerne. 
Morten Svarrer spillede sig let igen
nem til semifinalen, og i den anden 
halvdel var Bent Svenningsen den 
positive overraskelse ved at nå lige 
så langt. Derimod var det »rystende«, 
at Jesper Knudsen tabte sin første 
kamp til tyskeren Harald Klauer. Han 
ordnede Bent Svenningsen.

Sem ifinaler: Andy Goode, England- 
Morten Svarrer, Danmark, 15-7, 15-7. 
Bent Svenningsen, Danmark-Jens Pe
der Nierhoff, Danmark, 8-15, 7-15.

Finale: Andy Goode-Jens Peder 
Nierhoff, 7-15, 4-15.

Jens Peder Nierhoff spillede meget 
sikkert og lavede meget få fejl -  hvis 
man ser bort fra, en -  alt for -  kort 
serv, som Andy Goode im id lertid kun 
sjæ ldent »dræbte«.

Kirsten Meier til semi
Else Thoresen spillede en meget fin 
finale mod Karen Bridge og tog et 
sæt fra den engelske pige, men kun
ne ikke holde i det tredje.

Kirsten Meier nåede -  fin t - ig e n 
nem til semifinalen, hvor Karen Bridge 
påny var for stærk. T id ligt på sæso
nen slog Kirsten den engelske pige, 
men siden er de to styrkemæssigt 
gået hver sin vej.

Lena Axelsson kunne ikke holde 
sin 1-2 seeding, idet hun tabte til den 
stærke skotske, pige, Joy Reid.

Semifinaler: Joy Reid, Skotland- 
Else Thoresen, Norge, 7-11, 4-11. Kir
sten M eier-Karen Bridge, England,
2 - 11 , 2- 11 .

Finale: Else Thoresen-Karen Bridge
5-11, 11-8, 5-11.

Negativt i doublerne
Det blev især de rene doubler, der 
blev den helt store skuffelse.

Jens Peder Nierhoff og Torben 
Christensen kom aldrig »rigtig til at 
spille« i deres semifinale mod Book 
& Yates, parret de slog i landskam 
pen mod England. Her tabte de lige 
så klart i semifinalen.

Derimod stod Steffen Lunde og 
Morten Knudsen for en god indsats 
mod samme engelske par. De tabte 
først efter ombolde i tredje sæt -
14-18.

Det ny-sammensatte par, Jesper 
Knudsen og Torben Kjær nåede an
den runde, men tabte her til englæn 
derne Burden og Baddeley.

Sem ifinalerne: Jens Peder Nierhoff 
& Torben Christensen, Danmark-Chris 
Book & Nick Yates, England, 5-15,
9-15. Danal Burden & Steven Badde
ley, England-Klas Gunnar Jonsson & 
Allan Petersén, Sverige, 15-3, 15-9.

Finale: Book & Yates-Burden & 
Baddeley, 15-9, 15-11.

Det engelske domæne
Damedouble er englændernes spil. 
De viste det igen, da det blev et rent 
engelsk opgør i denne række -  og 
to engelske par spillede en helt for 
trin lig  finale. Vore kunne lære noget.

Danmarks toppar var hæmmet. 
Charlotte Pilgaard måtte scratshe i 
single og var præget af problemer 
med ryggen også i doublerne -  sam
men med Betina Kristensen og Tor
ben Christensen.

Men lid t p in ligt var det at Charlotte 
og Betina tabte deres første kamp til 
de helt unge tyske piger -  Mechthild 
Hagemann & Dorett Hokel, 10-15,
3-15.

Hanne Nielsen & Kirsten Meier nå
ede længst -  til anden runde, men 
tabte her let til Axelsson & Bergmann, 
Sverige.
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Sem ifinaler: Karen Bridge & Gillian 

Clarke, England-C. Dickinsson, Skot
land & Karin Wilhelmsson, Sverige,
15-10, 15-10. Sally Leadbeater & A. 
Ceniglio, England-Lena Axelsson & 
Ann-Sofi Bergmann, Sverige, 15-4, 
15-8.

Finale: Bridge & C lark-Leadbeater 
& Ceniglio, 15-17, 15-12, 15-5.

Thomas & Lisbeth i finale
Thomas Nielsen og Lisbeth Lauridsen 
levede helt op til deres seeding og 
nåede let til finalen i mixeddouble, 
men parret var chanceløst overfor 
Karen Bridge og Andre Goode.

Sem ifinaler: Andy Goode & Karen 
Bridge-M orten Knudsen & Hanne

Nielsen, Danmark, 15-3, 15-2. Allan 
Petersén & Ann Sofi Bergmann, Sve- 
rige-Thom as Nielsen & Lisbeth Lau
ridsen, 13-15, 5-15.

Finale: Andy Goode & Karen Brid 
ge-Thomas Nielsen & Lisbeth Lau
ridsen, 15-5, 15-7.

Morten Knudsen & Hanne Nielsen 
overraskede positivt ved at nå igen
nem til semifinalen. Det var delvist 
som fripas i kvartfinalen mod Torben 
Christensen og Charlotte Pilgaard, 
der ikke kunne spille for fuld kraft. 
Men i de indledende kampe blev det 
til sejre mod skotterne White & Crom- 
bie og det svenske par Peter Isaksson 
& Lene Axelsson.

SMÅ FJER . . .

Butikstyv
Linder europamesterskaberne blev et 
kvindeligt medlem af det sovjetrussi
ske hold grebet som butikstyv i et 
stormagasin i Preston.

Den i og for sig banale sag blev af
g jo rt med en bøde på 20 pund, men 
vedholdende rygter i Guild Hall ville 
vide, at vedkommende med v ilje  hav
de bragt sig i konflikt med loven for 
på denne måde at få kontakt med 
myndighederne for at søge politisk 
asyl.

Rygterne kunne dog ikke bekræft
es, idet det engelske politi nægtede 
at give oplysninger fra sig.

Alle receivere i Tandbergs 
2000 - serie er baseret på 
principper, der først blev set 
i prisvinderen, Tåndberg 
TR 2075.

TR 2040 har en udgangs
effekt på 2 x 40 watt i 8 ohm, 
og forvrængningen er 
lavere end 0,05% over hele 
toneområdet. Den er med 
andre ord ikke hørbar, da 
praktiske forsøg har vist, at 
grænsen for det hørbare 
er 0,2%.

Hvad man heller ikke 
’’hører”, er den overlegenhed, 
hvormed TR 2040 forar
bejder pludselige stigninger i 
signalstyrken - transienterne. 
Teknisk understreges det

af den lave stigetid (Rise 
Time) på 1 milliontedel se
kund. I)IM (TIM) forvræng
ningen er mindre end 
0,045% iflg.Otala.

En anden vigtig faktor er 
effektstigetiden (Slew Rate). 
Denne skal sikre, at klang
farven - f.eks. i et instrument - 
gengives korrekt , også ved 
høje effekter.

Effektstigetiden er 30 V pr.
1 milliontedel sekund. 
FM-delen arbejder lige så dis
kret som forstærkerdelen 
i Tåndberg TR 2040. - diskret 
og eksakt.

Diskret, fordi signal/støj- 
forholdet her er 74 dB i stereo, 
og eksakt, fordi den effektivt

holder alle forstyrrende sig
naler ude.

Eksempelvis er AM-sup- 
pressionen, evnen til effektivt 
at undertrykke støj, på hele 
65 dB.

Dette sidste, sammenholdt 
med de andre data (se Tånd- 
bergs Hi-Fi katalog), placerer 
Tåndberg TR 2040 blandt de 
bedste på markedet.

Tåndberg TR 2040 Receiver 
Kr. 4.475.- vejl. pris.

Tåndberg
Du vil blive overbevist.

Stille og roligt.
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Badm inton som  

m otionsspil

BADMINTON SOM  

MOTIONSSPORT

a f

Dave Coad, Birger Rasmussen 

og Finn Mikkelsen 

Gymnastikteoretisk labora
torium
August Krogh Instilutet 
Københavns Universitet 
Universitetsparken 13 

2100 København 0.

D B P s

T o rs te n

B erg

a n b e f a l e r
BA D M IN TO N  SOM  

M O TIO N SS PO R T

»Badminton prøver her noget 
nyt: Vi bringer en artikel »Bad
minton som motionssport», der 

behandler vor idræt set fra 

gymnastikteoretikerens vinkel. 
Men det drejer sig vel at mær
ke om videnskabsmænd, der 

selv har ketsjeren i hånden. 
Dave Coad er canadier på stu
dieophold ved August Krogh 

Institutet, samtidig er han 

kendt i A-turneringer som en 

konditionsstærk og ivrig spil
ler for Glostrup BC. Finn M ik
kelsen træner det succesrige 

Uber-Cup-hold fysisk og er li
geledes videregående stude
rende ved August Krogh Inst., 
hvor såvel han som Dave Coad 

har lektor Birger Rasmussen 

som faglig leder.
Artiklen er omfattende, men 

ikke svær at læse, og da den 

behandler et emne, der må 

være helt centralt for mere 

end 100.000 danske badmin 
tonspillere kan jeg kun opfor
dre alle til at gå i gang. Der 

er inspiration at hente ved at 
få underbygget videnskabeligt 
mange af de fornemmelser, 
den erfarne badmintonspiller 

og træner har omkring spillet 
og de fysiske krav, det stiller 

og i enkelte tilfælde er der 

måske også anledning til at 
sætte et spørgsmålstegn ved 

bæredygtigheden af visse kon
klusioner.

Torsten Berg

De resu ltater, vi præ senterer her, 
er et led i en større undersø 
gelse over bradm intonsporten, 
som finder sted i de nordiske 
lande fo r ø jeb likket. A lle  resul
ta ter vil senere blive samlet og 
publicere t som en nordisk rap
port om badm inton. Resultaterne 
i denne artike l h idrø rer fra un
dersøgelser på motions-badm in- 
tonspille re fra G lostrup Badmin 
ton Club (GBC). Undersøgelsen 
om fatter en undersøgelse af med
lem sregistreringen, en spørge 
skemaundersøgelse og en fys io 
logisk undersøgelse.

Undersøgelse af m edlem s 
registreringen

Glostrup Badminton Club har 
over 1200 medlemmer og er fo r 
ø jeb likket den tredjestørste klub 
i Danmark. På 918 reg is trerings- 
kort var angivet alder, og vi har 
derfo r brugt disse til at karak
terisere klubben. F igur 1 v iser 
køns- og a ldersfo rdelingen af 
disse 918 personer. Det skal næv
nes, at de 300 uden aldersangi
velse i sæ rlig grad tilhø re r al
dersgruppen fra 25 år og opef
ter. Hvis alle var med, v ille  søj
lerne fra disse a ldersgrupper b li 
ve lid t større. I denne klub er 
kønsfordelingen 406 kvinder og 
512 mænd, hvilket altså er en 
næsten fifty-fifty fo rde ling. Dette 
må siges at være en usædvanlig 
kønsfordeling sam m enlignet med 
andre sportsgrene I Danmark. Kun 
indenfor sportsgrene som gym 
nastik, håndbold og svømning 
findes lignende kønsfordeling. A l
dersgrupperingen er også in te r 
essant, idet det gæ lder fo r såvel 
mænd som kvinder, at over 50 °. i 
af sam tlige er over 25 år. Bad
m inton er altså i høj grad en 
motolonssport fo r fo lk  over 25 
år. Med dette kan kun gym nastik 
og tennis sammenlignes.

Spørgeskem aundersøgelsen

I denne undersøgelse deltog 190 
personer, alle over 18 år. Spør
geskemaet om fattede en serie  
spørgsmål, der hovedsagelig d re 
jede sig om to ting, nemlig de l
tagernes arbejdssituation og mo
tionsvaner. På baggrund af de l
tagernes op lysn inger om deres 
arbejdssituation har vi vurderet 
det daglige arbejdes belastn ing 
efter et svensk skema, der skel
ner mellem 4 grupper:
1) stillesiddende arbejde
2) gående arbejde uden at man 

løfter e lle r bæ rer tunge ting
3) moderat hårdt, legem lig t ar 

bejde, der kræver megen gang 
og tem m elig meget lø ftearbej
de (af byrde e lle r egen vægt)

4) meget hårdt, legem lig t a rbe j
de.

Efter det svenske skema vurde 
rede vi også m otionsvaner og

G R U PP E 1

Total

125
Arbejde

66

125
Fritid

66

Gruppe 1

Antal %
pers. af tota l

70 56

44 67

49 39

30 45

Gruppe 2

Antal %
pers. af tota l

42 33

21 42

27 22

16 24

Gruppe 3

Antal °/o
pers. af total

13 11

1 1

49 39

20 31

transportvaner fra og t il arbejde 
under én hat. Igen deltes I 4 
grupper:
1) man hengiver sig mest t il læs

ning, TV e lle r andet s tilles id 
dende I frit iden

2) cykle r e lle r rører sig på anden 
vis (Inkl. motion) m indst 4 t i 
mer om ugen

3) de ltager i v irke lig  m otions 
sport 3 tim er e lle r mere om 
ugen

4) udøver hård, regelmæssig træ 
ning e lle r konkurrence flere 
gange om ugen.

Resultaterne præsenteres i tabel
1.
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F E M A L E  M A L E

Søjlerne i figuren angiver antallet af registrerede spillere i GBC 

inddelt efter alder og køn.

Eksempler på pulsvariationerne i badminton under 1 sæt. 

Pulssvingningerne er udtrykt i °lo af den maksimale pulsstigning 

(maksimalpuls-hvilepuls); og angiver derfor også den relative arbejds

belastning.

Figuren viser antallet af arbejds- og hvileperioder, der gennemsnitligt 

forekommer i et sæt inddelt i forhold til periodens varighed.

D u ra t io n  o f r a l l ie s  and re s t p e r io d s  

Se tekst til lig. 3.

Dancing

MI XED DOUBLES FEMALE

Gardening

Volleybal1

Tennis

Crosscountry Run

WOMEN' S DOUBLES

Breaststroke

Gymnastics

MEN' S DOUBLES 

MI XED DOUBLES MALE 

MEN' S SI NGLES

k c a l/m in

Figuren er en sammenligning af energikravene under badmintonspil 

med forskellige andre aktivitetsformer. De vandrette streger repræ

senterer det energimæssige spredningsområde ved den pågældende 

aktivitet. Spredningen skyldes individuelle forskelle (vægt, størrelse, 

køn).



TABEL 2

MAKSIMAL ILTOPTAGELSE PR. MIN. PR. KG LEGEMSVÆGT (m l/m ln/kg)

(Kondita l)

Lav Under Middel Over Høj Resultater
m iddel middel G lostrup

Kvinder Svensk 1958 28 29-34 35-43 44-48 49
4220-29 Dansk 1975 33 34-37 38-41 42-47 48

30-39 Svensk 27 28-33 34-41 42-47 48
37Dansk 30 31-36 37-41 42-46 47

40-49 Svensk 25 26-31 32-40 41-45 46
36Dansk 28 29-33 34-38 39-43 44

Mænd Svensk 38 39-43 44-51 52-56 57
4420-29 Dansk 33 34-38 39-43 44-49 50

30-39 Svensk 34 35-39 40-47 48-51 52
35Dansk 32 33-36 37-40 41-46 47

40-49 Svensk 30 31-35 36-43 44-47 48 31
Dansk 29 30-33 34-37 38-43 44

TABEL 3

Gennemsnitsvægt og -højde

Mænd Alder A lder A lder
20-29 30-39 40-49

Højde 179,9 cm 178,5 cm 173,5 cm
Vægt 74,2 kg 75,7 kg 74,2 kg

Kvinder 20-29 30-39 40-49

Højde 166,3 cm 167,2 cm 165,8 cm
Vægt 58,5 kg 59,8 kg 64,5 kg

TABEL 4

ENERGIKRAV VED BADMINTONSPIL

Mænd Alder 20-29 A lder 30-39 A lder 40-49
Kcal/m ln Kcal/sæt Kcal/m ln Kcal/sæt Kcal/m in Kcal/sæ t

Single 13.2 165 10.7 140 9.4 122
Double 10.9 145 8.8 117 7.6 102
Mixed-
double 12.3 153 9.9 124 8.6 108

Kvinder

Double 8.8 129 7.9 116 8.0 117
Mixed-
double 7.9 99 7.1 89 7.5 93

Tabellen v iser klart, at kun en 
ringe del af deltagerne har et fy 
sisk hårdt arbejde, og fle rta lle t 
har meget le t arbejde. Ingen 
kunne rubriceres i gruppe 4. Ca. 
3 5 %  af de adspurgte dyrkede 
motion mere end 3 tim er pr. uge, 
og andre 4 0 %  angav, at de kun 
var meget lid t aktive (gruppe 1). 
På spørgsmål, om hvor længe de 
havde sp ille t badminton, angav 
50 %  af mændene, at de havde 
sp ille t 3 år e lle r m indre; fo r kvin 
der g ja ld t det samme 62 % . 63 %  
af alle de adspurgte (mænd og 
kvinder) angav, at de ikke dyr 
kede andre idræ tsgrene. På 
spørgsmål, om man havde mod 
taget Instruktion i badm inton, 
svarede 35 %  bekræftende, og 
næsten alle  havde modtaget den 
ne instruktion i en klub. Disse 
svar tyder på, at m otionsafdelin 
gen i G lostrup har m odtaget 
mange nye sp ille re i de senere 
år. De fleste af disse har enten 
ikke dyrket sport i en periode, 
e lle r de har skiftet sportsgren, 
siden kun 1/3 angiver at være 
aktive i andre sportsgrene.

Den fysiologiske undersøgelse

En persons fysiske fo rudsæ tnin 
ger fo r at kunne udføre lob e lle r 
gang i lang tid  (d.v.s. mere end 
2-3 m inutters varighed) e r stort 
set bestemt af den maksimale ilt 
optagelsesevne i forho ld  til hans/ 
hendes vægt. Denne størrelse 
kaldes nu i daglig  ta le fo r »kon
dita lle t«. En v irke lig  korrekt må
ling af kondita lle t fås kun ved at 
gennemføre en direkte bestem 
melse af den maksimale iltop 
tagelse under laboratorie fo rho ld . 
En sådan bestemmelse kan være 
ubehagelig fo r forsøgspersonen 
og desuden tidskræ vende, idet 
der skal udføres en del analyser

I forbindelse med testen. Det kan 
Im id lertid  lade sig gøre at få en 
rim elig estim ering af den maksi
male iltoptagelse ud fra en puls 
måling under et såkaldt submak- 
sim alt arbejde, d.v.s. et arbejde, 
der er m indre end det, der fo r 
den givne forsøgsperson v ille  
kræve maksimal iltoptagelse. Vi 
har valgt den mest a lm indelig t 
anvendte indirekte testform , nem
lig den såkaldte Åstrand test, der 
udføres på en kondicykel.

Tabel 2 viser vore gennem 
snitsresulta te r fra konditionsbe 
stemmelsen af 191 personer i 
klubben i G lostrup. Resultaterne 
kan sam menlignes med en lid t 
ældre svensk undersøgelse og en 
nyere dansk undersøgelse. Tabel
len er Inddelt i a ldersgrupper for 
henholdsvis kvinder og mænd. 
De yngre mænds og kvinders 
(gruppen 20-29 år) resu ltater lig 
ger i forho ld  t il den danske un
dersøgelse i gruppen »over m id 
del«, altså en ubetydelighed bed
re end gennem snitte t I be fo lkn in 
gen. De 2 andre a ldersgrupper 
af kvinder ligger på gennem snit 
te t af den danske undersøgelse. 
For a ldersgrupperne 30-39 og 40- 
49 år ligger mændene i gruppen 
»under m iddel« I rela tion til den 
nyere danske undersøgelse. Af 
tabellen kan det ses, at hvis de 
samme ta l sam menlignes med 
den svenske undersøgelse, rykker 
de yngre mænd og kvinder ned 
i gennem snitsgruppen, medens 
de andre grupper beholder de
res placering i forho ld  til nor
malmateria let. Generelt må det 
konkluderes, at de undersøgte 
badm intonspille re udviser et kon 
d itionsta l, der ligger nær gen
nemsnittet fo r befo lkningen som 
helhed.

Badm intonspillets fysiske krav 
t il udøveren, e lle r sagt med an 
dre ord : en bestem melse af ener
g ifo rbruget under spil, blev målt 
under de fo rske llige  form er fo r 
badm intonspil, single, double og 
m lxeddouble. Vi benyttede også 
her en indirekte metode i de fle 
ste tilfæ lde. Ved hjæ lp af tråd 
løs overførsel af pulsen fra den 
spillende person til en modtager 
kan man følge pu lsvariationerne 
under hele spille fasen. Den lille  
sender kan let haves i lommen, 
totalvæ gten er m indre end 250 g. 
Modtageren var forbundet med en 
recorder, hvorpå pulssignalet 
blev nedskrevet. Forsøgslederen 
markerede endvidere på skrive 
ren, hvornår sp ille t var ¡gang, og 
hvornår der var pause. En ar 
bejdsperiode blev defineret som 
den tid, der forløb fra bolden 
blev sat igang ved en serv til det 
tidspunkt, hvor bolden ramte jo r 
den. Pauseperioden defineredes 
som tiden mellem de aktive pe
rioder. For den enkelte person



er den målte puls under badm in 
tonsp ille t et d irekte mål fo r a r 
be jdsbelastn ingen, hvis man ta 
ger hensyn til personens a lder 
og køn. I praksis vil det sige, at 
man skal kende personens mak
simale puls og hvilepuls. Gør 
man det, kan man udregne den 
såkaldte relative arbejdsbelast
ning ud fra fø lgende form el:

(arbejdspuls - hvilepuls x 100

maksimalpuls - hvilepuls

Form len udtrykker i v irke lighe 
den, hvor stor en procentdel, der 
udnyttes af den maksimale kapa
citet.

Der er ia lt blevet undersøgt 
over 40 personer med pulsud 
styret under badm intonspil. Af 
fig. 2, der viser den relative a r 
be jdsbelastning under spil, ses, 
at s ing lespil fo r mænd er langt 
den mest krævende form fysisk 
set, nemlig 7 9 %  I gennemsnit, 
og dette er rent statis tisk set fo r 
ske llig t fra mænds double (68% ). 
Figuren viser også, at manden i 
m ixeddouble belastes næsten lige 
så hårdt som i single, nemlig 
med 77 %  af kapaciteten, og han 
belastes også mere end sin kvin 
de lige partner, der belastes med 
6 6 % . Damedouble giver en pro 
centuel belastning på 73 %, hvil
ket kan synes at være mere kræ 
vende end herredouble, hvor be 
lastn ingen er 68 % . Vi mener dog, 
at denne lille  fo rske l kan skyl
des, at de involverede kvinder, 
der sp illede double, blev målt un 
der en motionsturnering mod en 
naboklub, medens mændene blev 
målt på en normal træ nings 
aften. En del af årsagen t il at 
double  belaster re la tivt m indre 
end single skyldes naturligvis, at 
i de aktive perioder er der i 
double 2 spillere, der de ler ar 
bejdsbyrden. De angivne ta l er 
kun gennem snitsta l, og det skal 
anføres, at de relative be lastn in 
ger varierer helt fra 9 4 %  under 
sing le  ned til 4 0 %  under m ixed 
double.

Fig. 3 og 4, der viser arbejds- 
og hvileperiodernes længde er 
in teressante på mange måder. 
Det ses, at der næsten ikke er 
nogen forskelle  mellem arbejds 
periodernes længde i de fo rske l
lige form er fo r badminton, det 
samme gæ lder med hensyn t il 
hvileperioderne. En optæ lling af 
arbejdsperiodernes antal i et sæt 
var også forbavsende ensartet, 
nem lig 52 i m ixeddouble, 58 i 
damedouble, 51 I herresingle og 
52 i herredouble. Af de aktive 
perioder var 32 i alle spille typer 
af under 4,9 sekunders varighed. 
Hvileperiodernes varighed var ca.

det dobbelte af arbejdsperioder
ne, d.v.s. fo rho ldet mellem arbej
de og hvile var som 1:2. Resul
taterne viste også, at den to ta le 
varighed af et sæt og dermed 
også af en kamp var forbavsende 
ens, uanset hvilke spille typer 
(mixed, double, single), der blev 
spille t. Et sæt varierede meiiem 
12 og 15 min. og en 3 sæts kamp 
fra 35-45 min.

=  relativ be lastn ing i %

DISKUSSION OG FORTOLKNING 

AF RESULTATERNE

Læseren vil nu fo rnuftigvis  spør
ge: »Hvad s iger de resultater
egentlig mig«. Vi v il i det fø lgen 
de prøve at forto lke materialet, 
så det b liver forståe lig t. Som en 
hver ved, forbruges energi, når 
man udfører et arbejde. Energien 
kommer fra vores føde, og man 
kan få et mål fo r energ iforbru 
get over en lang periode, hvis 
man b ruge r en kalorie tabel og 
en vægt. Hvis vægten holdes 
konstant I den periode, man må
ler over, kan man ud fra kalo 
riesam mentæ lling få et indtryk 
af ka lorie forbruget og dermed et 
udtryk fo r energ iforbruget. Den
ne metode duer kun over lange 
perioder og ikke t il korte fys io lo 
giske forsøg. Man kan bestemme 
energ iforbruget ud fra den mæng
de ilt, organismen bruger, idet et 
forbrug af 1 m illilite r (ml) ilt sva 
rer til et energ iforbrug på 0.005 
kcal. Konditionsta lle t er et udtryk 
fo r den maksimale iltoptagelse 
pr. minut pr. kg legemsvægt. En 
mand( e lle r kvinde), der vejer 70 
kg og har et kondita l på 40 ml 
ilt/m in /kg , kan derfo r maksimalt 
præstere et energ iforbrug på 
4 0 x 7 0 x 0 .0 0 5  =  14 kca l/m ln. Vi 
kan altså fra kondita llene bereg
ne, hvor mange kcal en person 
e lle r en gruppe af personer kan 
præstere pr. minut.

Tabel 3 beskriver forsøgsper
sonerne i dette studie med hen
syn til gennemsnitsvæ gt og -hø j
de, fo r de fo rske llige  alders 
grupper. Ved at bruge disse væg
te og kond ita lle t fra de samme 
grupper (tabel 2), har vi bereg
net det maksimale antal kcal / 
min. hver gruppe kan præstere. 
Under selve badm intonspille t bru 
ger spilleren Ikke det maksimale 
antal kcal/m in som han kan præ 
stere, men kun en vis procent
del heraf. Her kan vi bruge de 
relative be lastn inger, som vi be 
regnede. Beregningerne viste, at 
i herresingle var belastningen i 
gennem snit 7 9 %  af maksimum, 
fo r m ixeddouble var det 6 6 %  
o.s.v. Ved at bruge disse pro 
center og de beregnede maksi

male antal kcal/m ln har vi kon 
strueret tabel 4, der v iser det 
v irke lige energ iforbrug under de 
fo rske llige  typer af badminton.

I fig. 5 har vi prøvet at pla 
cere vores beregnede tal i rela 
tion til andre velkendte aktiv ite 
te r og sportsgrene. Som det kan 
ses af figuren, b liver kvinder be
lastet (energimæ ssigt) lige så 
hårdt i badminton som i andre 
sportsgrene og fo r mænds ved
kommende lige så hårdt e lle r 
hårdere end de fleste sportsgre 
ne. Grunden til, at kvinders be
lastning energim æ ssigt e r mindre 
end mænds i double, skønt de 
relativt var belastet mere, er, at 
de sim pelthen vejer m indre end 
mænd og derfo r har m indre at 
løfte rundt på.

Et kalorie forbrug på 165 kcal 
pr. sæt I herresingle vil fo r den 
m andlige sp ille r betyde, at der er 
brugt en energimæ ngde svarende 
til 24 gram fedtvæv pr. sæt. Dette 
syner ikke af meget, men om reg
net til årsforbrug vil det fo r en 
spiller, der m otionerer en gang 
pr. uge i 35 uger, svare t il 3V2 kg 
pr. år. Hvis man vejer sig før og 
efter en badm intonkamp, v il man 
se meget større væ gtforandringer 
end her omtalt, idet der under 
kamp mistes en masse vand ved 
svedning. Dette ekstra vægttab 
udlignes dog relativt hurtig t som 
følge af væske- og fødeindtagelse 
efter kampen. Som kuriosum skal 
nævnes, at spilleren, der har mi
stet 165 kcal pr. sæt, kan tillade 
sig at drikke 3 øl e lle r sodavand 
efter en 3 sæts kamp på 40-45 
m inutter uden at blive federe, 
hvis han ellers spiser som nor
malt. En anden interessant måde 
at vurdere indsatsen I badminton 
på kunne være at sam menligne 
med andre kendte form er fo r mo
tionstræ ning, f. eks. motionsgang 
e lle r motionsløb. Det e r blevet 
vist, at det koster ca. 1 kcal pr. 
kg legemsvægt fo r hver k ilom e 
te r d istance man tilbagelæ gger 
uanset om man går e lle r løber. 
M otionsspillere under 30 år, der 
sp ille r herresingle, udfører der
fo r et arbejde pr. sæt, der svarer 
til, at han tilbagelæ gger 2,3 km 
En 3 sæts kamp vil svare til 6,9 
km, og da de fleste sp ille r bad
m inton en hel time, vil en times 
spil beregnet på vore tal energi- 
mæssigt komme til at svare til 
en tilbage lagt distance på ca. 9 
kilometer.

På trods af at badm inton ser 
ud til at være et belastende spil, 
har vi fundet, at m otionssp ille 
rens kondita l ikke afv iger fra den 
øvrige befolkn ings gennemsnit. 
Vi tror, at grunden til dette er, 
at de fleste kun m otionerer 1-2 
gange om ugen, og iøvrig t har 
de fleste et lidet fysisk krævende 
job.

Badminton er en udpræ get ln- 
tervalid ræ t med meget korte ar 
be jdsperioder. Dette e r ud fra et 
energimæ ssigt synspunkt hel
d ig t, idet det betyder, at al den 
energi musklerne behøver, kom 
mer direkte fra iltn ingsprocesser. 
Vi har nemlig en anden måde 
at få energi på, som vi Ikke har 
om talt her, men denne måde re
su lte rer i en ophobning af mæl
kesyre i musklerne. Mælkesyre 
forårsager lokal muskeltræthed 
og -smerte, og er fo r de fleste 
så ubehageligt, at de foretræ kker 
at undgå en sådan aktiv ite t som 
forårsager dette. Vi har ikke målt 
m æ lkesyreindholdet I blodet hos 
badm intonspillere, men vi ved 
fra  et studie af de bedste sp il 
lere i landet, at mælkesyreop
hobningen er et m indre problem 
i badminton.

KONKLUSION

Badminton synes at være en 
sport, der dyrkes ligegodt af 
mænd og af kvinder, og den sy
nes at være velegnet som mo
tionssport fo r fo lk  fra 20 år og 
opefter.

Anta lle t af m otionister, der har 
fået instruktion I spille t, er ringe. 
Manglende instruktion synes ikke 
at hindre, at sp ille t b liver kraftigt 
fysisk belastende.

M otionsbadm intonspillerens 
kondition er som resten af be 
fo lkningens. Ønsker man at fo r 
bedre konditionen, e r det altså 
ikke tils træ kke lig t at sp ille  bad
m inton 1 gang ugentlig.

Sammenlignet med andre 
sportsgrene er badminton energi- 
mæssigt en krævende sport. En 
tim es motionsbadm inton svarer 
fo r 20-29 årlge kvinder og mænds 
vedkommende til energ iforbruget 
ved 9 kilom eters gang e lle r løb, 
fo r 40-49 årige t il energ iforbru 
get ved 7 kilom eters gang e lle r 
løb.

Vi takker Glostrup Badminton 

Club og deltagerne i forsøgene 

for deres velvillighed og også en 

tak til Idrættens Forskningsråd, 

der har forsynet os med økono 

miske midler.



Det er en stolt Poul Boyer, der holder sejrens palm er i sine hæ nder på sit unge holds vegne. 

Red. ønsker tillykke. (Fo toreportage: Jørgen Hjort).

Ole Jacobsen, Esbjerg-holdleder 
kunne derimod ånde lettet op. Kol
legaen Peter Hindse var lige ved at 
overrumple ham med sin opstilling.

Ole valgte at lade sine »esser« 
Claus Thomsen og Nils Skeby spille
1. og 2. single og at holde dem sam
men i drengedouble. Det var sikre 
kampe, naturligvis.

Peter Hindse -  på den anden side 
-  valgte at undgå et opgør med sine 
bedste drenge, Kim Hansen og Claus 
Thomsen. Kim kom ind i 1. mixed- 
double -  og Peter Hindse havde sam
tid ig  en for Ole Jacobsen ukendt 
pige med, Karin Jensen.

Karin Jensen har kun været ganske 
lid t »ude« i denne sæson, men hun 
er kendt nu -  også i Esbjerg. Hun 
vandt 2. pigesingle og 1. pigedouble 
sammen med B irgitte Hindse.

Resultaterne: Nr. Broby nævnt først: 
HS: Klaus Bølle-C laus Thomsen,

3-11, 8-11.
Karsten Buhi—Nils Skeby,
3-11, 0-11.
Lars Kjærgaard-Carsten Jacobsen, 
1- 11 , 0- 11 .

Esben Seerup-Krester Thiberg,
6-11, 11-7, 2-11.

DS: Birgitte H indse-Ulla Pedersen, 
1 1 ^ t, 11-6.

Karin Jensen-B irg it S. Olesen,
3-11, 11-1, 12-10.

HD: Kim Hansen & Lars K jæ rgaard- 
Claus Thomsen & Nils Skeby,
10-15, 5-15.
Klaus Bølle & Steffen Hansen-Car- 
sten Jacobsen & Tommy Kristen
sen, 15-8, 17-16.
Esben Seerup & Karsten Buhl-M i- 
chael Thomsen & Krester Thiberg, 
18-13, 9-15, 10-15.

Det blev LB 
men
Esbjerg, 
Nr. Broby 
og HBC  

itæ t på
I________

Esbjerg Badminton Klub 
havde sørget for en meget fin 
ramme om DBFs mesterskab 
for juniorklubhold og DBFs 
klubholdmesterskab for spil
lere under 14 år, og med 
»puljefinalerne« for sidst
nævnte gruppe mellem  
Esbjerg og Nr. Broby samt 
Lillerød mod HBC blev der 
skabt to »opslidende«, spæn 
dende holdkampe.

Sidste -  tredje -  sæt i herredouble 
blev afgørende for udfaldet i begge 
kampe, og det var egentlig svært a 
se, om det var de trøstende ledere 
e ller spillerne på HBCs og på Nr 
Brobys hold, der var gråden nær
mest, da afgørelsen var faldet.

7-6 til Esbjerg mod Nr. Broby oc 
7-6 til Lillerød over HBC-Hvidovre.

Værsgo’: Sv.Erik serverer ! 
12 sider for dig med stor 
reportage fra hold-DM: |

Lillerød vandt for spillere I 
under 14 år l
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l  DD: Karin Jensen & B irg itte H indse- 
Anne Marie Klemmensen & Birgit 

i  S. Olesen, 15-12, 15-10.
Helle Olesen & Conny Snedevind-

*  B ritt Johannesen & Ulla Pedersen, 
7-15, 16-18.

I  MD: Conny Snedevind & Kim Hansen
*  -A nne Marie Klemmensen & Mi

chael Thomsen, 15-8, 15-4.
I  Helle Olesen & Steffen Hansen-
*  B ritt Johannesen & Tommy Kri

stensen, 15-8, 15-9.

I  Tre hold-opstillinger
Lillerøds leder, Poul Boyer, formå 
ede at lave tre vid t forskellige hold- 

I  opstillinger til de tre kampe, hans
* hold kom igennem i Esbjerg.

Hvidovre havde næsten begge ben 
I  i finalen, da LBs Torben Larsen og
* Henrik Bjerg fik  vendt den afgørende 

double. De havde tabt første sæt med
I  15-4 -  uha, mente Poul Boyer -  og 
'  kom bagud med 4-10 i andet sæt.

»Det er for meget«, men pludselig 
I  var det HBCerne der var nervøse og
* LBerne blev tilsvarende sikre.

De vandt sættet -  og det tredje 
I  med. Kampens enkeltresultater med 
I  HBC nævnt først:

HS: Jørgen Groth-Jørn Jensen,
5-11, 7-11.
Kenneth Ewald-Gert Andreasen,

I  11-3, 11-4.
Michael Christensen-lb  Paulsen,

* 12-11, 11-0. Bo Ewald-Henrik 
Bjerg, 11-6, 11-8.

DS: Karin Bentsen-Charlotte Jessen, 
3-11, 4-11.

I  Lis Jacobsen-Majken Mortensen,
I  1-11, 6-11.

HD: Jørgen Groth & Kenneth Ewald- 
■ Jørn Jensen & Gert Andreasen, 

15-3, 15-8.
* Niels Clemmensen & Michael Chri- 

stensen-Torben Larsen & Henrik
I Bjerg, 15-4, 12-15, 11-15.

Bo Ewald & Jan S trøe-lb  Paulsen 
& Thomas Kirkegaard, 5-15, 6-15. 

I  DD: Karina Nielsen & Lis Jacobsen-

Majken Mortensen & Charlotte Jes
sen, 0-15, 12-15.
Karin Bentsen & Signe Barfoed- 
Lene Jørgensen & Susanne Kjæ- 
rulff, 15-11, 16-18, 15-8.

MD: Niels Clemmensen & Karina Ni- 
elsen-Torben Larsen & Lene Jør
gensen, 18-16, 3-15, 15-3.
Jan Strøe & Signe Barfoed-Tho- 
mas Kirkegaard & Susanne Kjæ- 
rulff, 13-18, 10-15.

-  »Tog« min opstilling
Poul Boyer blev godt nervøs, da Pe
te r Hindse »stjal« hans opstilling til 
Nr. Brobys kamp mod Esbjerg. Poul 
Boyer ville -  som Peter Hindse -  
bruge sin bedste dreng i mixeddoub- 
le, og han var langt fra sikker på, at 
Esbjerg to gange ville holde Claus 
Thomsen og Nils Skeby sammen i 
double.

-  Jeg blev glæ deligt overrasket, 
men samtidig lid t forundret, da 
Esbjerg lagde den samme opstilling 
frem som mod Nr. Broby.

Det blev heller ikke helt så spæn
dende i finalen, som de to semifi 
nalen LB kom på 4-0 i de to mixed- 
doubler og pigesinglerne -  og Esbjerg 
fik  ikke, som det var ventet, udlignet 
i de fire drengesingler.

-  Thomas havde vi ikke regnet 
med, indrømmede Ole Jacobsen, og 
han hentydede dermed til, at lille 
Thomas Kirkegaard, der er minipus
ling, ganske afgørende vandt sine to 
kampe. Først 4. drengesingle over 
Krester Thiberg, og 3. drengedouble 
sammen med Ib Paulsen.

Finalens resultater, Esbjerg nævnt 
først:

HS: Claus Thom sen-Gert Andreasen,
11- 1 , 11- 1 .

Niels Skeby-lb Paulsen, 11-4, 11-1. 
Carsten Jacobsen-Henrik Bjerg,
11- 8 , 11- 1 .

Krester Thiberg-Thomas K irke 
gaard, 6-11, 12-11, 7-11.

DS: Ulla Pedersen-Charlotte Jessen,
11-6, 5-11, 6-11.
Anne Marie Klemmensen-Majken 
Mortensen, 6-11, 7-11.

HD: Claus Thomsen & Nils Skeby- 
Jørn Jensen & Gert Andreasen, 
15-9, 15-12.
Carsten Jacobsen & Tommy Kri
stensen—T orben Larsen & Henrik 
Bjerg, 15-9, 7-15, 3-15.
Michael Thomsen & Krester Thi
berg—Ib Paulsen & Thomas Kirke 
gaard, 13-18, 5-15.

DD: Anne M. Klemmensen & B irgit S. 
O lesen-M ajken Mortensen & Char
lotte Jessen, 15-7, 15-10.
Ulla Pedersen & Britt Johannesen- 
Lene Jørgensen & Susanne Kjæ- 
rulff, 16-17, 15-11, 10-15.

MD: Michael Thomsen & B irgit S. 
O lesen-Jørn Jensen & Lene Jør
gensen, 18-14, 8-15, 4-15.
Tommy Kristensen & Britt Johan- 
nesen-Torben Larsen & Susanne 
Kjærulff, 5-15, 11-15.
De øvrige kampe gav disse resul

tater:
Nykøbing F.-Hvidovre, 5-8. Nykø

bing F.—Lillerød, 4-9. HBC-Lillerød,
6-7. Lillerød puljevinder.

Esbjerg-Nr. Broby, 7-6. Bornholm - 
Nr. Broby, 5-8. Esbjerg-Bornholm ,
13-0. Esbjerg puljevinder.

Op m ed humøret, Ole Jacobsen, en andenplads er såm æ nd ikke til at kimse a f . . .  Esbjergs hold linét op til præ m ieover

ræ kkelse.
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Portræ t af Lillerød:

Vi bygger ny 

ungdom safdeling  

op på mini-er.

Lillerød Badmintonklub vandt 
-  uventet for mange -  DBFs 

klubholdsmesterskab for spil
lere under 14 år, og selv LBs 

ungdomsudvalgsformand 

Poul Boyer havde egentlig 

regnet med, at klubben måt
te have ventet længere på 

dens første DM for hold no
gensinde.

-  Vi tog for ganske få år siden fat 
igen på at bygge ungdomsafdelingen 
op, og der var egentlig udsigt til, at 
sæsonen 1977-78 skulle blive et 
»mellemår«. Men det er selvfølgelig 
så meget mere glædeligt, at vi netop 
i år kunne vinde dette mesterskab. 
Det giver en masse mod på at gå vi
dere på den linje, vi har lagt, siger 
Poul Boyer.

Der har været et »slip« på nogle 
få år, hvor vi ikke fik  g jort noget for 
at forny afdelingen. Det betyder ikke, 
at der ikke blev arbejdet med ung
domsbadminton i Lillerød -  men det 
var koncentreret om den kreds af 
spillere, der var »inde«, mens op
mærksomheden i ringere grad var ret
tet mod nye.

212 ungdomsspillere
1. april blev antallet af ungdom sspil
lere i LB gjort op til 212. Heraf er der 
100 minipuslinge (60 drenge og 40 pi
ger), 68 puslinge (35 drenge og 33 pi
ger) og 44 jun io rer (27 drenge og 17 
piger).

-  Holdturneringen opfatter vi som 
det vigtigste arbejdsområde, for så 
vid t angår indsatsen for turnerings 
spillere. Vi har haft ti hold med i 
turneringen -  to juniorhold, fire pus
lingehold og fire m inipuslingehold, 
og dermed skulle vi i hver turne 
ringsrunde have 55 spillere i aktivitet
-  og det har været meget arbejds 
krævende. Til alt held har vi im idler
tid en række velvillige forældre til at 
træ kke på med kørsel m. v., fork la 
rer Poul Boyer.

Lang venteliste
En meget stor skare af unge spillere 
står og venter på overhovedet at få 
mulighed for at komme ind i LB.

Vi er begyndt at give 6-årige fra 
denne venteliste lejlighed til at kom 
me ind fo r at prøve badminton-spil
let.

Såfremt de nogenlunde kan »styre« 
ketsjeren får de mulighed for at fo rt 
sætte. Modsat er det min erfaring, at 
disse unge spillere har bedst af at 
vente til de selv har ret godt styr på 
ketsjeren. Ellers er de »badminton
spillere« i en måned -  og så ser vi 
dem aldrig mere med en ketsjer i 
hånden, siger Poul Boyer.

-  Desværre kan vi ikke tage ret 
mange flere ind, end den naturlige 
afgang til seniorafdelingen giver mu
lighed for.

Det kunne umiddelbart virke fr i 
stende at give alle på ventelisten en 
mulighed for at komme ind og prøve. 
Så kunne vi plukke de mest ta lent
fu lde ud. Men selv om vi klart er en 
klub, der prio riterer konkurrence højt 
vil vi ikke gå så langt at udelukke 
nogen fra at være med og i stedet 
vælge »de bedste«, fastslår Poul 
Boyer.

Fem gange fire tim er
En venteliste med flere hundrede 
navngivne senior- og ungdomsspille 
re gør en udvidelse af spillepladsen 
i Lillerød påkrævet, men det ligger 
ikke lige om hjørnet.

-  Men vi har den fordel, at LB rå
der over den ene af Lillerød-haller- 
ne dagen igennem, og det giver ung
domsafdelingen en spilletid på fire 
tim er -  mandag til fredag fra kl. 14 
til kl. 18.

-  Vi har en instruktør på i alle disse 
timer. Onsdag samler vi holdturne- 
rings-spillerne samt talenter fra den 
store miniafdeling. Her er vi tre om 
at tage os af spillerne. Det er Lennart 
Klamer, Jette Boyer og jeg selv

Bygger på mini’erne
Poul Boyer kan lægge en omhygge
lig ført liste frem over spillerne fra 
den store minipuslinge-afdeling. Det 
er spillerne, der har en, to, tre, fire 
-  helt op til fem sæsoner tilbage som 
minipuslinge, altså spillere, som vi 
kan regne med på vore m inipuslinge 
hold mange år frem.

-  Så længe vi nøje følger disse 
spille re  og får hold »ud af« dem kan 
vi være sikre på, at LB altid kan hol
de en god fornyelse i gang. Vi har 
lært af tid ligere fejl på dette punkt, 
fastslår Poul Boyer.

Foruden de tre nævnte instruktø 
rer råder LBs ungdomsafdeling over 
Frank Riget, Kirsten Kjærbye og Bo

dil Bjerg som ungdomstrænere.
-  Dermed har vi nu løst vore pro 

blemer med instruktion.
-  Vi har for næste sæson planlagt 

enkelte ændringer i vor ungdoms
instruktion. Vi vil i fremtiden køre 
med 16 spillere pr. time mod hidtil
12. Dels giver det os mulighed for 
at få lid t flere spillere ind -  dels 
vil det være en fordel fordi der b li 
ver mulighed for større »udveksling« 
af modstandere i træningen.

Desuden vil vi samle begynder
spillerne så vid t det er muligt. Der
med vil vi kunne give en bedre be
gynder-instruktion.

Ingen helt i top
DBFs ungdom s-ranglister fortæ ller, 
at LB ikke har nogen spillere i den 
absolutte top.

-  Vi mener selv, at vi er en klub, 
der i ungdomsarbejdet skal virke for 
bredden, og det er også en følge af 
instruktionens organisation. Store ta 
lenter vil ikke kunne plejes ekstra 
ord inæ rt meget. Men det er dog klart, 
at der kan blive lid t mere for de bed
ste, idet vi -  træ nerne -  kan spille 
mere med dem. I øvrigt kan de bed 
ste spillere i en klub som vor altid 
få rigtig god modstand mod spillere 
i højere kategorier.

Når LB har haft vanskeligheder med 
at få en tils træ kkelig instruktør-stab 
hænger det ikke sammen med, at der 
ikke er mulighed for at aflønne dem.

Det kan nemlig ske gennem »Alle- 
rød-ordningen«. Her har vi mulighed 
for at få dækket udgifter til instruk- 
tør/træ ner-løn -  nemlig tota lt lige så 
meget som alle spillerne under 25 år 
betaler i kontingent. I 1977 fik  vi så
ledes refunderet 49.698 kr. til træ ner
udgifter i ungdomsafdelingen.

I øvrigt viser LBs regnskab for 
1977, at ungdom sudvalget har fo r 
brugt ialt godt 28.000 kr. som turne 
ringstilskud, rejseom kostninger og 
fortæring. Det er beløb på henholds
vis 13.700 kr., 13.300 kr. og 2000 kr.

Dertil kommer at ungdomsudvalget 
har haft et boldforbrug på godt 16.000 
kr. I budgettet for indeværende år 
er der knap 30000 kr. til sp ille rud 
g ifter og 18.000 kr. til boldforbrug for 
UU.

-  Det er meget fine forhold at drive 
ungdomsbadminton under, fastslår 
Poul Boyer Det betyder, at vi kan be
tale fo r spillernes indskud i turne 
ringer, samt for rejse og ophold.

-  Vi deltager stort set i alle tur 
neringsarrangementer på Sjæ lland/ 
København og i en del turneringer i 
Jylland/Fyn -  efter nøjere planlæg
ning i forhold til vore andre aktivite 
ter, oplyser Poul Boyer.
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1 Klar sejr 
¡til Resen 
i for junior-
1 hold
I

Resen genvandt DBF m ester
skab for juniorklubhold - helt 
som ventet, og det er faktisk 

»hjemme« i den vestjyske 

turnering. Resen har haft de 

største problemer, idet hol
det her skulle slås med 

Esbjerg og vandt med 7 -6  og
8 -5  i de to turneringsom 
gange.

|  Spillerne under 14 år stja l derfor b il 
ledet, da der blev kæmpet om me-

I
sterskaberne i Esbjerg. Resen havde 
hele vejen igennem ret let spil. 

Odense Badmintonklub blev såle-

I
des slået med 10-3. Det mest bemær
kelsesværdige ved denne kamp var, 
at OBK vandt både 1. og 2. drenge 
single.

Kim Hansen slog Ib Frederiksen 
med 15-10, 11-15, 15-4, og Claus W. 
Andersen vandt over Martin Quist

I
 med 15-12, 11-15, 15-9. Desuden 

vandt B irg itte Kørris 2. damesingle 
over B irg itte Kondrup, 11-5, 11-1.

I
 Det lykkedes for Lolland-Falster 

kredsens mesterhold, Nr. Alslev, at 
vinde én kamp mod Resen. Det var 
Anette Gjeding, der vandt 2. dame-

I
 single. Men altså 1-12 mod Resen. 

Det gik lid t bedre for Nr Alslev 
mod OBK, der »kun« vandt med 9-4. 
Nr. Alslev vandt her 4. herresingle

I
 ved Klaus Nielsen, 3. herredouble ved 

Steen Petersen & Kenneth Lauritsen, 
2. damedouble ved Tina Rützou & 
Hanne Jönsson samt 2. mixeddouble

I
 ved Tina Rützou & Steen Petersen.

Bornholm tæt på

Lidt mere køldblodighed kunne have

(
sikret det bornholmske kredshold en 
uventet sejr mod Hvidovre. Det lyk
kedes im idlertid ikke. HBCerne slap 

|  med skrækken og vandt med 7-6.

Resens holdleder Hg. Just, th. m ed pokal, blom ster og m edaljer som tegn på sit holds triumf • DM for andet år i træk.

Det bornholmske hold tabte med 
3-10 til Karlslunde. Det var alene Sø
ren Hansen og Henrik Marker, der i 
dette opgør kunne vinde over det 
sjællandske mesterhold. De vandt de
res singler og 1. herredouble.

Karlslunde vandt sin anden pulje 
kamp med 11-2 over HBC. Birgit 
Jacobsen sikrede HBC de to sejre, 
idet hun vandt 1. damesingle og 1. 
damedouble sammen med Tina Sø
rensen.

Ingen m esterræ kke-spillere
Karlslundes hold er præget af en me

get stor bredde, og der er ingen 
mesterrække-spillere på holdet.

Im idlertid manglede holdet en top, I 
da det stod overfor Resen.

Spændingen om DM-finalerne var t  
som nævnt koncentreret om mester- * 
skabet fo r spillerne under 14 år. I  
Karlslunde holdt dog ved til 2-2, idet |  
holdet vandt 2. damesingle og 2. mi- • 
xeddouble, men der blev alligevel |  
aldrig tvivl om, at Resen-holdet også 
kunne drikke den champagne, der var 
taget med til DM-vinderne. *

Finalens resultater, Karlslunde først: >
HS: Per Mohr Hansen-lb Frederiksen, I
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3-15, 2-15.

Michael Lyder-Martin  Quist,

2-15, 2-15.

Carsten Schm idt-Morten Christen 
sen, 12-15, 18-16, 10-15.
Michael Rostved-Bjarne Jeppesen,
8-15, 3-15.

DS: Carina Petersen-Grethe Mogen
sen, 4-11, 0-11.
Kia R. Petersen-Annelise Kondrup, 
11-4, 11-1.

HD: Per Mohr Hansen & Michael Ly- 
d e r-lb  Frederiksen & Morten Chri
stensen, 12-15, 9-15.
Carsten Schmidt & Michael Rost- 
ved-M artin  Quist & Morten Kudsk,
5-15, 7-15.
Jesper Holm Hansen & Søren Han- 
sen-Bjarne Jeppesen & Steen Kra
rup, 14-17, 9-15.

DD: Carina Petersen & Kia R. Peter- 
sen-Vibeke Baagø & Grethe Mo
gensen, 7-15, 2-15.
Jette Petersen & Linda Larsen-An-

Kampene om DBFs mester- 
kab for juniorklubhold og 
DBFs klubholdsmesterskab 
for spillere under 14 år viste 
med al tydelighed, at der vir
kelig arbejdes rundt omkring 
i klubberne med bredden -  
og ikke bare, som DBF-klub- 
ber så tit får skudt i skoene, 
med toppen.

Dette mener Ole Jacobsen, Esbjerg 
Badmintonklub, efter den »hidsige 
omgang« med finalerne i Esbjerg.

-  Men får man de helt rigtige pla 
ceringer og den mest fair afvikling 
mellem landets stærkeste klubber, når 
man har valgt at kalde det for et 
DM -  og ikke DBFs kredsvindertur- 
nering, spørger Ole Jacobsen.

Han kunne ønske sig, at der evt. 
var mulighed for at få ændret propo 
sitionerne.

På Sjælland og i Jylland er der 
meget stærke klubber, der ikke »får 
lov« til at være med -  men som er 
bedre end vinderne af kredsturne 
ringerne på Fyn, Lolland-Falster og 
det bornholmske kredshold.

-  Det ærgrer mig f. eks., at Viborgs 
puslingehold og EBKs juniorhold  m. 
fl. ikke får mulighed for at være med, 
når man kender disse klubbers styrke.

Ole Jacobsen foreslår, at man f. 
eks. tilde ler kredsene deltager-hold 
efter medlemstal, således at minimum 
selvfølgelig er et hold, og hvor der 
maximalt er tre  hold med fra én kreds.

Som propositionerne er nu er det 
ikke ubetinget landets bedste hold, 
der mødes, men mere et spørgsmål 
om at være heldig at få lov at være 
med.

-  Det kan eksempelvis ikke være 
rimeligt, at EBK, som er den eneste I 
klub, der har presset Resens jun io r- I 
hold (6-7 og 5-8), er »ude i kulden«.

Topseede møder jo  heller ikke hin- I  
anden i den første kamp ved ¡ndi- * 
viduelle DM og ødelægger chancerne 
for hinanden. De mødes til sidst!

Ja, det er rigtigt, Jeg har siddet i » 
DBFs USU i fire år og har haft mu- i  
lighed fo r at få lavet andre propo- | 
sitioner. Men det har vist sig, at det 
ikke er muligt at få flertal ved et I 
repræsentantskabsmøde for en æn- I  
dring. .

-  Derfor, mener Ole Jacobsen, skal I 
vi nok ikke kalde det for et DM, men 
for »kredsvinderturnering«. Ved et 1 
regulært DM vil alle stærkt spillende * 
klubber være med, fastslår han. i

forud for kampene. Fælles indmarch 
og præsentation af hver enkelt sp il 
ler.

Næsten for meget for puslingene, 
der nok tog ét skrid t tilbage før de 
tog to frem. Det er ikke hver dag, 
man bliver præsenteret for publi
kum, som det var landsholdet!

Det eneste, der ikke blev til 
Esbjerg var et DM, som klubben nok 
var favorit til i mesterskabet for sp il 
lere under 14 år.

Men medalje for et godt arrange 
ment.

nelise Kondrup & B irgitte Nørgaard, 
15-3, 15-1.

MD: Jette Petersen & Jesper Holm 
Hansen-Steen Krarup & Vibeke 
Baagø, 10-15, 9-15.
Linda Larsen & Søren Hansen- 
Morten Kudsk & B irgitte Nørgaard, 
15-10, 11-15, 15-5.

Omhyggeligt forberedt
Esbjerg Badmintonklub havde intet 
overladt til tilfæ ldighederne i DM-ar- 
rangementet, og gjorde meget ud af 
at få finaledeltagerne præsenteret

21



Et
velfungerende
USU

Ungdomsspilleudvalget har 
fungeret lige fra starten, da 
de fik nyvalgt to medlemmer 
på repræsentantskabsmødet 
for et år siden.

Søren Ewald, Hvidovre, og 
Henning Burton Clausen, Gil
lele je, og medlemmerne i ud
valget fik sig hurtigt skudt 
ind på hinanden, fastslår 
USU-formanden René Toft i 
beretningen til repræsentant
skabsmødet. Det skyldes, at 
de personer, der lader sig 
vælge ind i et sådant udvalg 
er indstillet på, at der skal 
arbejdes og samarbejdes.

I sæsonens løb er afvik let en samling

I
 fo r 14-18 årige, to poolturneringer 

for henholdsvis 16-18 årige og 14-18 
årige, samt Oksbøl-lejren. 

Oksbøl-lejren er under stadig om- 
|  redigering, men jeg mener, vi er kom-

De bedste ynglinge og juniorer sam let til pool-turnering i

I
 Esbjerg. Nu vil USU vurdere, om der fortsat skal afholdes  

disse turneringer.

met frem til noget nær det rigtige i 
overensstemmelse med kredsenes 
USU’er.

Antallet af samlinger vil afhænge 
noget af, om der er junior-europame- 
sterskaber, og i næste sæson skal vi 
have tre af slagsen, hvoraf de to skal 
ligge i nær tilknytning til junior-EM.

Begrebet pool-turneringer har nu 
fungeret i to sæsoner, og nu må de 
som noget af det allerførste op til 
drøftelse. Hvorvidt skal vi fortsætte 
med poolturneringer, e ller skal de 
ophøre?

For mange turneringer
DBFs sæsonprogram er nærmest 
spækket med ungdom sturneringer, og 
spørgsmålet er nok, om der ikke er 
for mange -  navnlig af åbne junior- 
og puslingeturneringer, fastslår René 
Toft.

Efterhånden er det sådan, at jyder 
hovedsagelig deltager i jyske turne 
ringer, sjællænderne i sjæ llandske og 
københavnske turneringer o.s.v.

Dagen er kommet, hvor der er så 
mange åbne DBF-turneringer, at de I 
gensidigt delægger og udvander . 
hinanden med hensyn til at samle 
alle landets bedste spillere i den en- f  
kelte aldersgruppe. i

Tager vi f. eks. juniorrækken, så er 
der ansøgt om 16 åbne turneringer 
for næste sæson. Hertil kommer så, I 
at de samme spillere skal til kreds 
mesterskaber, danmarksmesterskab, • 
deltage i samlinger, spille på junior- 
klubhold og for de flestes vedkom 
mende også på seniorhold. »

Enhver vil kunne se, at et sådant 
årsprogram er for meget for spille r- I 
ne. Resultatet bliver så, at mange | 
spillere væ lger at lave nogle gode re
sultater i de turneringer, som rejse- « 
mæssigt passer dem bedst -  og det 
kan man egentlig udmærket forstå. • 

De nævnte 16 åbne juniorturnerin- 
ger er baseret på vore 70-80 junior- 
mesterrækkespillere, og når man så 
samtidig må konstatere, at der i næ- ’  
ste sæson bliver 9-10 åbne jun ior . 
A-turneringer, som er baseret på vore 
mange tusinde øvrige juniorspillere , |  
er der tale om et misforhold.

Gør mere for bredden
Det virker -  desværre -  som om, at * 
mange klubber har travlt med at ar
rangere åbne mesterskaber for deres 
egne, få bedre spillere i stedet for |  
at koncentrere sig noget mere om de 
mange A-rækkespillere.

Det er klart, at USU har flere for 
skellige løsninger på dette problem, 
men uanset, hvilken man måtte væl
ge, så er stikordene styring og kvo
taer. |

I
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I

USU bestræber sig på at være ude 

som observatører ved så mange tu r 
neringer, som det overhovedet er fy 
sisk muligt. Men det stadig stigende 
antal turneringer vil gøre det nød
vendigt for os i fremtiden at udvælge 
nogle turneringer som observations
turneringer.

I sæsonens løb er der givet ganske

Udtagelserne 
I fremover

i Ungdomsspilleudvalget er 
ved nogle lejligheder blevet 
stærkt kritiseret for de ud
tagelser, der er sket i sæso
nen, og for seedinger. René 
Toft forklarer, hvad USUs 
baggrund er.

-  Vore udtagelser er sket ud fra, at vi 
har tilstræ bt at tage de 2-4 bedste 
spillere /par i hver kategori med. Men

I
 derudover har vi udtaget spillere, som 

vi har chancen for at bruge i det næ-

I
ste europamesterskab eller de to næ
ste!

I kritikken af udtagelserne er det i

I
 nogle tilfæ lde ynglinge-ranglisten pr. 

1. januar, der er lagt til grund. Det er 
da også rigtigt, at det er det sted,

I
 hvor man på tryk kan se, hvordan vi 

rangerer spillerne -  men man må 
endelig holde sig for øje, at det ikke

I
 er et evigt aktuelt billede, man der

med har af spillerne, forkla rer René 
Toft.

I
 Han mener i øvrigt, at USU snarest 

må tage hele problematikken omkring 
ranglisterne for ungdomsrækkerne op 
til nøje vurdering.

|  -  Listerne bliver unægteligt både
tolket og m isfortolket i flere hense- 

I  ender, mener han.

få dispensationer til deltagelse i høje 
re aldersgrupper -  og tilladelserne 
bliver kun givet for en enkelt turne 
ring ad gangen. Dette vil vi også 
praktisere i fremtiden, idet vi mener, 
at så længe en spille r har jævnbyr
dige modstandere i sin egen klasse, 
tjener dispensationer ikke det helt 
store formål.

Ungdomsspillere har deres fysiske, 
psykiske og sociale tilhørsforhold, og 
vi må som ledere altid passe på ikke 
unødigt at pace unge spillere frem.

René Toft opfordrer i beretningen 
til at alle ungdomsledere i fremtiden 
gør noget for bredden. Vi savner i 
uhyggelig grad A-turneringer for pus
linge og ynglinge, fremhæver han.

For let i Sverige
Vi har i denne sæson haft en hel del 
spillere med i svenske turneringer -  
ia lt fire, men spørgsmålet er, om det 
er den helt rigtige måde at anvende 
m idlerne på. Vi må jo  tilstræbe, at 
der er et rim eligt forhold mellem ud
g ifterne og det spillemæssige udbytte.

Generelt har vore udsendte spillere 
været ret dominerende.

Jeg tror, vi i fremtiden skal ud
sende de bedste fra 16-18 års-gruppen 
til nogle af de hjemlige mesterrække-

turneringer samt til en enkelt uden- I  
landsk turnering fo r seniorer. *

For spillere under 15 år er et årlig t
udvekslingsprogram med England og |  
Sverige i støbeskeen. Det kan fo r 
mentlig afvikles for første gang i den I 
kommende sæson. I

DM som kreds-arrangem ent
DBF må nok i fremtiden helt klart 
kræve, at det er kredsene, som 100
procent står for afviklingen af DMer- |
ne, idet vi kun på den måde kan 
sikre en nogenlunde ensartet afvik 
ling af arrangementerne -  som dog I 
trods alt afvikles helt og holdent fo r » 
DBFs regning. A t lade kredsene dele 
gere mesterskaberne videre til klub- I  
berne er ikke sagen!

Vi prøvede for første gang med |
dommere på kampene allerede fra 1. 
runde, men det kiksede mere eller 
mindre et par steder, fastslår René | 
Toft.

Man må endnu en gang bemærke, |
at styrkeforholdet klart er i de store 
kredses favør -  nemlig Sjællands og
Jyllands. Det v irker som om, at det |
bliver mere og mere udpræget. Ved 
dette års mesterskaber tog Sjælland 
og Jylland hver 8,5 mesterskaber, |
København to og Fyn et.

Stof til eftertanke Af Søren Ewald, USU.

Søren Ewald, medlem af 
DBF-USU har tilegnet dette 
til klubledere og deltagere i 
åbne turneringer.

Jeg har grebet pennen for at få jeres 
øjne op for en ting der er ved at 
blive et problem for de klubber, der 
ofrer en masse tid og kræfter på at 
arrangere Åbne Turneringer for ung
domsspillere.

Problemet er at alt formange WO 
kampe er en kendsgerning ved tur 
neringerne, og hvad kan det så skyl
des. Ja for det første hører man alt 
for ofte den vending fra spillerne: 
»Jeg vidste slet ikke at jeg var t il 
meldt af min klub«, e ller »Ham eller 
hende kan jeg alligevel ikke slå, så 
jeg kommer ikke«.

Jeg vil gerne opfordre alle ung
domsledere til at tage dette meget al
vorlig t ved at tale med deres unge 
og sikre sig, at de kan spille før de 
pågældende tilmeldes.

Udeblivelse fra en turnering, når

det ikke dre jer sig om sygdom, er |
en uhøflighed mod den arrangør, der 
har brugt masser af tid på at tilre tte- i  
lægge stævnet.

Når man så løber ind i de mange 
afbud, ja  så mister man tota lt lysten J 
til at gøre noget fo r ungdommen, idet
ens turnering sm uldrer helt væk, tids- |
skemaerne kan ikke bruges, og de 
mennesker, der skal køre turnerin- > 
gen, bliver udsat fo r en masse unød- | 
vendig vrøvl med resten af de tils te 
deværende deltagere. I

For at illustrere, hvor galt det har | 
været, kan jeg oplyse, at der i ABCs 
juniorturnering var 35 kampe, der * 
blev vundet på WO og i HBCs jun ior- |  
turnering blev 31 kampe afg jo rt på 
WO.

Disse tal får én til at tænke på de 
44 spillere, der blev skuffet ved at I 
blive frasorteret, idet der ikke var | 
plads til flere.

Så kan man måske forstå, at det |
er meget nødvendigt, at alle danske
ungdomsledere tænker over dette |
problem, det er en skamplet, vi alle 
må være med til at vaske væk ved i 
at tænke os bedre om i fremtiden. J
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I Flere arrangementer
I udenfor København
I

I

I
i

Erik Jørgensen, formand for 
seniorspilleudvalget mener, 
at man nok i højere grad bør 
placere større stævner uden 

for København. Det frem går 
af hans beretning til DBFs 
repræsentantskab.

Begrebet USU-landstræner 
har fungeret i to sæsoner, og 
ungdomsspilleudvalget har 
nu bestemt at det ikke læn
gere ønsker én fast person 
knyttet til udvalget. USU vil i 
stedet for gerne træ kke på 
top-spillerne for at få dem til 
at tage sig af samlingerne.

|  -  Baggrunden for den omlægning er 
fortrinsvis antalle t af samlinger, samt 
en vurdering af, hvad vi ønsker at bi-

I
 bringe vore spillere i løbet af disse 

weekendsamlinger.

Efterhånden har vi nået den kon
klusion, at det, vi må forsøge at give

I
spillerne, skal være noget, som de 
generelt ikke lærer noget om hjemme 
i klubberne.

I
 Eksperter på højeste niveau bør 

være »lærere» på vore samlinger, og 
tråden -  hovedlinjen -  i indholdet 
skal være forbedring af den enkeltes

I
 spilleopfattelse og træ nings-tilre tte 

læggelse, fork larer USUs formand, 
t René Toft.

Skovgaard-Kihlström
-  Vi forestille r os f. eks. en samling, 
hvor vi kører på doublespil med Steen 
Skovgaard eller Thomas Kihlström. 
Tilsvarende håber vi på tilsagn fra 
Flemming Delfs og Lene Køppen på 
samlinger om singlespil.

Samlingerne kan f. eks. forme sig 
således at der køres en række video
bånd fra VM eller andre turneringer
-  viser situationer og »tager ud« og 
prøver i praksis i hallen.

-  Det er udmærket, det vi har kørt 
hidtil, men det er væsentligt for os at 
vurdere, om de unge spillere tager 
det til sig og går hjem og tænker på 
tingene -  og prøver det.

Vi har indtryk af, at vi med æn
dringen kan skabe en betydelig op
mærksomhed omkring indholdet af 
samlingerne, siger René Toft.

USU har 10.000 kr. på sit budget til 
denne »landstræner«-ordning, og det 
er meningen, at der bliver tre  samlin 
ger. De to um iddelbart før junior-EM, 
der er i Mühlheim i Tyskland 20.-22. 
april næste år.

-  Det er ikke mindst NM-stævnet i 
Greve Strand og landskampen i Ran
ders, der animerer til dette. Disse to 
stævner blev -  som vore øvrige -  af
v ik le t på en særdeles god måde med 
et levende og veloplagt publikum.

Succes’en fra VM i Malmø blev i 
denne sæson fulgt op med såvel de 
nordiske mesterskaber som ved DBFs 
internationale turnering i KB-hallen 
med henholdsvis fire og tre title r -  
ligesom vi noterer landskampsejre 
over både England og Sverige.

Forståelig reaktion

At All-England mesterskaberne Ikke 
resultatmæssigt blev, hvad vi havde 
ventet, skal ikke bortforklares, men 
det skyldes nok en forståelig reak
tion ovenpå mange og hårde stævner, 
mener Erik Jørgensen.

Forsøgs-ordning i SU

Seniorspilleudvalget har uændret fun 
geret med Erik Jørgensen som for 
mand, med Bent Vedsø som næstfor
mand og med Ib Hansen som sekre 
tær.

-  På vort første møde efter repræ
sentantskabet for et år siden vedtog 
SU at foregribe en -  form entlig kom
mende -  strukturæ ndring ved på for 
søgsbasis at etablere et turneringsud 

valg med Ib Hansen som formand 
og med Peter Sørensen og Ebbe Pe
dersen som medlemmer.

Ændringen har betydet en lettelse 
i arbejdet for udvalget, idet såvel de 
praktiske sager vedrørende holdtur
neringen som de praktiske gøremål 
ved de arrangementer, udvalget er 
involveret i, er blevet løst af dette 
udvalg.

Stor styrkeforskel
For et år siden vedtog repræsentant
skabet at udvide DH-turneringen med 
ia lt 12 nye hold. Dette medfører, at 
vi i sæsonen 1978-79 har ialt 76 hold 
i forbundets turnering, og spilleudval
get forudser, at der måske i endnu 
højere grad end tilfæ ldet har været 
i den seneste sæson, bliver meget 
stor styrkeforskel på top og bund i de 
divisioner og serier, hvor der i frem 
tiden deltager ti hold.

Vi har heller ikke i den forløbne 
DH-turnering kunnet undgå ændring 
af fastlagte spille-datoer på grund af 
udtagelser til repræsentative kampe.
I den anledning præciseres, at så
fremt ændringer skal ske i den kom
mende sæson, skal sådanne kampe 
afvikles før det fastsatte tidspunkt, 
fastslår Erik Jørgensen.

i
 USU SØGER BISTAND  

FRA TOP-SPILLERNE

Steen Skovgaard arbejder m ed USU-talenter i Oksbøllej- 

ren i 1977. • Et em ne, som ’’USU-landstræ ner” ?
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I Ungdomsranglisterne 1978:
I
I

I
I Mini-puslingenes
| Ranglisten for m inipuslinge er udar

bejdet efter sæsonens afslutning med

I
 ranglisten pr. 1. januar 1978 som ud

gangspunkt og ud fra resultater i alle 
åbne turneringer og DM -  uden at

I
DM-vinderne nødvendigvis topper li 
sten. I overensstemmelse med tid li-

gere re tningslin je r kræves deltagelse 
i mindst én turnering på anden side 
Storebælt i forhold til bopæl -  ud 
over DM, efter 1. januar for at kom 
me på ranglisten. M ixeddouble rang
liste er ikke anført på grund af for 
få turneringer. Henning B. Clausen

Susan Jensen ser forundret på Jeanette  Jensens  

’’num re” . Nr. 2 i m ini-pigedouble.

Drengesingle:
DM: Jan Paulsen, Viborg

1. Jan Paulsen, Viborg
2. Anders Nielsen, Tune
3. Søren Bo Hansen, Helsinge 

Henrik Lunde, Greve
5. Lars Frederiksen, Viby
6. Thomas Kirkegaard, Lillerød 

Torben Kjeldsen, Skovlunde 
John Nielsen, KMB
Henrik Trans, Sæ dding-Guldager 

10. Morten Teller, Grantoften

Pigesingle:
DM: Susan Jensen, Frederiksværk.
1. Gitte Paulsen, Viborg
2. Susan Jensen, Frederiksværk
3. Lotte Olsen, Karlslunde
4. Gitte S. Jensen, Viborg
5. Jeanette Jensen, Jægerspris
6. Betina Nielsen, KMB
7. Susanne Petersen, Værebro
8. Charlotte Schou, Odense
9. Susanne Kjærulff, Lillerød

Drengedouble:
DM: Anders Nielsen & Henrik Lunde, 

Tune/Greve.
1. Anders Nielsen & Henrik Lunde, 

Tune/Greve
2. Poul Erik H. Larsen & Søren Bo 

Hansen, Helsinge
3. Torben Kjeldsen & Morten Teller, 

Skovlunde/Grantoften
4. René Andersen & Jan Lock, 

Sorø/Jægerspris

Pigedouble:
DM: Gitte Paulsen & Gitte S. Jensen, 
Viborg.
1. Gitte Paulsen & Gitte S. Jensen, 

Viborg
2. Susan Jensen & Jeanette Jensen, 

Frederi ksværk/Jægerspris
3. Lotte Olsen & Susanne Kjærulff, 

Karlslunde/Lillerød

Mixeddouble:
DM: Anders Nielsen & Jeanette 
Jensen, Tune/Jægerspris.

' EN NY RANGLISTE / KOM M ENTAR

 ̂ Ranglisterne i ungdomsrækkerne er nu blevet ført i tre sæsoner, og USU -forman-

I
den René Toft bebuder, at udvalget hurtigst muligt vil tage emnet op til fornyet 
drøftelse. Det er ganske med rette, at USU nu må løse de problemer, der klart 
knytter sig til denne k lassificering af spillerne i minipuslinge-, puslinge-, junior- 

og ynglingerækkerne.

I
 Ungdomsspilleudvalget har opstillet retningslinjer for, under hvilke omstæn

digheder spillerne overhovedet kan komme i betragtning. Det primære krav er, al 
spillerne på den ene side af  Storebælt skal have været med i mindst en turnering

I
 på den modsatte side i hver sæsonhalvdel.

Det er jo tydeligt nok -  sådan da. For hurtigt løber d'herrer i USU nok ind 

i problemer. Propositionerne for nogle turneringer fastsætter, at én spiller kun må

I
 deltage i to rækker. I de tilfælde, hvor turneringen også om fatter mixeddouble 

vælger nogle »double-specialister« at stille op i den, frem  for i single.

Resultatet er, viser ranglisten i minipuslinge-rækken for eksempel, at »et

I
 navn« glider ud af single-ranglisten -  fordi navnet mangler i singlerækken på 

»den anden side bæltet«. Men i de retningslinjer, som USU-m edlemmerne nok

I
 også selv har haft svært ved at finde noget sted på tryk, har det ikke været kræ

vet, at man deltog i de »oversøiske« turneringer netop i de rækker, man ville være 

med i på ranglisten.

I
 Hele rangliste-problemet m å løses sammen med det problem, der viser sig

i et stærkt stigende antal åbne turneringer. USU kan ikke overkomme at se dem 

alle, efterhånden.

I
 En mulig udvej er, at USU »udnævner« et antal observations-turneringer -

»rangliste-turneringer« -  hvor det dermed er tilkendegivet, at netop disse turne
ringer overvåges af  USU med henblik på udtagelse til repræsentative opgaver og

I
 med henblik på ranglisteplacering.

Det kan f. eks. være fire turneringer på hver side af  Storebælt -  som USU 

erklærer for obs.-turneringer eller rangliste-turneringer. Dertil kommer så DM. 

I alt ni turneringer.

I
 Man må forvente, at størsteparten af de bedste spillere vil samle sig om net

op disse turneringer. Dog vil det nok udvande de turneringer, der bliver ud over 

de fire-plus-fire. Men år for år kan der rokeres blandt de ansøgende klubber med

I
 turneringerne, så alle tilgodeses over to sæsoner.

For at en spiller så kan komme i betragtning til ranglisten kan så sluttelig 

kræves, at spilleren deltager i mindst seks af  de otte turneringer, plus DM.

i
 Den løsning indebærer, at spilleren kan komme med på ranglisten ved at del

tage i de fire turneringer på egen storebælts-side, plus to på den anden. A ltså ikke 

krav om flere lange rejser end med det nuværende system.
•  sv-e
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I

I

I

Puslingenes
Drengesingle:
DM: Mark Christiansen, Sæby
1. Mark Christiansen, Sæby

2. Michael Teilmann, Lystrup

3. Claus Thomsen, Esbjerg
4. U lrik Jensen, Odense
5. Henrik Svarrer, Køge
6. Kim Hansen, Nr. Broby
7. Bo Teilmann, Lystrup
8. Ole Andersen, Tune
9. Claus Abildstrøm, Farum 

Seppo Langer, Skovshoved 
Niels Skeby, Esbjerg

I Pigesingle:
DM: Annette Bernth, Skovlunde.
1. Annette Bernth, Skovlunde
2. Dorte Kjær, Greve
3. Nettie Nielsen, Sorø
4. Helle Hartvich, Gentofte
5. Lotte Hartvich, Gentofte
6. Karen Pedersen, Køge
7. Charlotte Steen, Tåstrup
8. B irgitte Hindse, Nr. Broby
9. Hanne Løwendahl

Drengedouble:
DM: Mark Christiansen & Ulrik Jen 
sen, Sæby/Odense.
1. Mark Christiansen & Ulrik Jensen, 

Sæby/Odense
2. Michael Teilmann & Bo Teilmann, 

Lystrup
3. Claus Thomsen & Nils Skeby, 

Esbjerg
4. Henrik Svarrer & Ole Andersen, 

Køge/Tune
5. Jørgen Groth & Kenneth Ewald, 

Hvidovre
6. Peter Buch & Martin Skovgaard, 

Farum/Holte

I

I

I

I

I

I

I

I

Pigedouble:
DM: Dorte Kjær & Annette Bernth,
Greve/Skovlunde.
1. Dorte Kjær & Annette Bernth, 

Greve/Skovlunde
2. Karen Pedersen & Nettie Nielsen, 

Køge/Sorø
3. Helle Hartwich & Lotte Hartwich, 

Gentofte
4. Jane Pedersen & Anne Strandorff, 

Højbjerg
5. Charlotte Steen & B irgitte Hindse, 

Tåstrup/Nr. Broby

Mixeddouble:
DM: Mark Christiansen & Dorte Kjær, 

Sæby/Greve

Øverst tv. Hanne Løvendahl, Dorthe Kjær, og tv. søskende

parret Helle og Lotte Hartwich.

I

(
I

I
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Juniorernes

Nr. 1 i single.

Herresingle:
DM: M ichael Kjeldsen, Skovlunde.
1. Michael Kjeldsen, Skovlunde
2. Kim Levln, KBK
3. Stig Iversen, Viborg 

Ib Frederiksen, Resen
5. Jesper Kolmos, Værløse
6. Kim Brodersen, Esbjerg
7. Tom R. Nielsen, Triton
8. Jørgen Christensen, Thisted 

Søren Hansen, Allinge
Erik Bertelsen, Viborg

11. Allan Wallys, Ølstykke 
Michael Larsen, Værløse

13. Ole Svendsen, Hundested 
Frank Jensen, ABC 

15. Asger Madsen, Hundested 
Martin Quist, Resen

Damesingle:
DM: Rikke V. Sørensen, Albertslund.

1. Rikke V. Sørensen, Albertslund
2. Kirsten Larsen, Bindslev
3. Susanne Ejlertsen, Viborg
4. Lisbeth Lauritsen, Esbjerg
5. Nina Lolk, KMB
6. Lone Bahl, Esbjerg
7. Lene Christiansen, KBK 

Lise Kissmeyer, Højbjerg
9. Gitte Kronborg, OBK

10. Grehe Mogensen, Resen
Jane B. Nielsen, Viborg

Herredouble:
DM: Kim Levin & M ichael Larsen, 
KBK/Værløse.

1. Kim Levin & Michael Larsen,
KBK/Værløse

2. Allan Wallys & Benny Wallys, 
Ølstykke

3. Erik Bertelsen & Stig Iversen, 
Viborg

4. Ib Frederiksen & Morten Christen 
sen, Resen
Søren Hansen & Michael K je ld 
sen, A llinge/Skovlunde 

6. Tom R. Nielsen & Torben Carlsen, 
Triton
Martin Quist & Kjeld Jessen, 
Resen

8. Ole Svendsen & Asger Madsen, 
Hundested

9. Niels Hansen & Tom Nielsen, 
Lillerød/Visklnge

10. Jørgen Kurth & Preben Hansen, 
Kolding
Jens Petersen & Michael Just, 
Højbjerg
Mogens Nielsen & Per Hansen, 
Esbjerg

Damedouble:
DM: Lone Bahl & Lisbeth Lauritsen, 
Esbjerg.

1. Lone Bahl & Lisbeth Lauritsen, 
Esbjerg

2. Rikke V. Sørensen & Bettina 
Wolff, A lbertslund/BBC 58

3. Susanne Ejlertsen & Jane B. 
Nielsen, Viborg

4. Lene Christiansen & Nina Lolk, 
KBK/KMB

5. Vibeke Bogø & Grethe Mogensen, 
Resen

6. Gitte Kronborg & Lone B. Nielsen, 
OBK/Ølstykke

7. Lise Kissmeyer & Kirsten Larsen, 
Højbjerg/Bindslev

8. Lene Larsen & B irg it Jespersen, 
Esbjerg

9. Tove Krogsgård & Vibeke Hansen. 
Nr. Broby/Nyborg

Mixeddouble:
DM: Allan Wallys & Gitte Kronborg, 
Ølstykke/OBK.

1. Allan Wallys & Gitte Kronborg, 
Ølstykke/OBK

2. Erik Bertelsen & Susanne Ejlert
sen, Viborg

3. Michael Larsen & Rikke V. Søren
sen, Væ rløse/Albertslund

4. Steen Krarup & Vibeke Bogø, 
Resen
Jesper Kolmos & Bettina Wolff, 
Værløse/BBC 58 
Mogens Nielsen & Lene Larsen, 
Esbjerg

7. Søren Hansen & Tina Nielsen, 
A llinge/Tåstrup

8. Tom R. Nielsen & Kirsten Lar
sen, Triton/B indslev

9. Morten Christensen & Grethe 
Mogensen, Resen
Tom Nielsen & Janni Carlsen, 
Vlskinge/BBC 58

Tv. giver Lone B. Nielsen op, og herunder brødrene Benny 

og Allan Wally.



I Ynglingenes

'  Herresingle 
Dansk m ester 1978:

I  Jens Peder Nierhoff, Kolding.
1. Jens Peder Nierhoff, Kolding

* 2. Morten Svarrer, Køge
3. Jesper Knudsen, Skovshoved

* 4. Bent Svenningsen, Køge
5. Thomas Nielsen, Værløse

| 6. Ib Hansen, Esbjerg
7. Torben Kjær, Greve
8. Kent Madsen, AB, Århus 

I 9. Henrik Jensen, Gentofte 
I 10. Klaus E. Hansen, Nyk. F.

Damesingle 
Dansk m ester 1978:

I Kirsten Meier, Gentofte.
1. Kirsten Meier, Gentofte

* 2. Jette Bach, Karlslunde
3. Helle Berg, Middelfart

- 4. Charlotte Pilgård, Højbjerg
5. Bente Terkelsen, Esbjerg 

I 6. Lone Willadsen, Ringsted
7. Ulla Britt Christensen, Ringsted
8. Lene Højbjerg, Nykøbing S.

|  9. Bettina Kristensen, København 
I 10. Mette Dahl, Hvidovre

Herredouble 
Danske mestre 1978:

* Jens P. Nierhoff & Torben Christen- 
I sen, Kolding/Thisted.

1. Jens P. Nierhoff & Torben Chri
stensen, Kolding/Thisted.

2. Torben Kjær & Bent Svenningsen, 
Greve/Køge.

3. Thomas Nielsen & Henrik Stolten 
berg, Værløse.

* 4. Jesper Knudsen & Morten Knud
sen, Skovshoved.

I 5. Kent Madsen & Jesper Pedersen, 
AB, Århus/Kolding.

. 6. Ib Hansen & Kim Petersen, 
Esbjerg/Herning.

7. Poul Hansen & Henrik Jensen, 
Esbjerg/Gentofte.

I
 8. Morten Svarrer & Preben Homøe, 

Køge.

I

Damedouble 
Danske mestre 1978:
Bettina Kristensen & Charlotte Pil
gård, KBK/Højbjerg.

1. Bettina Kristensen & Charlotte 
Pilgård, KBK/Højbjerg.

2. - 3. Gitte Thomsen & Merete Ras
mussen, Esbjerg.
Hanne Nielsen & Kirsten Meier, 
Skagen/Gentofte.

4. Jette Bach & Lene Højbjerg, 
Karlslunde/Nykøbing S.

5. Lone Willadsen & Ulla Britte 
Christensen, Ringsted.

6. Helle Berg & Bente Terkelsen, 
Middelfart/Esbjerg.

Charlotte Pilgaard - nr. 4 i dam esingle i 1978.

Mixeddouble 
Danske mestre 1978:
Charlotte Pilgård & Torben Christen 
sen, Højbjerg/Thisted.

1. Charlotte Pilgård & Torben Chri
stensen, Højbjerg/Thisted.

2. - 3. Jette Bach & Jesper Knudsen, 
Karlslunde/Skovshoved.
Bettina Kristensen & Poul Han
sen, København/Esbjerg.

4. Hanne Nielsen & Morten Knud
sen, Skagen/Skovshoved.

5. Merete Rasmussen & Kim Peter
sen, Esbjerg/Herning.

6. Kirsten Meier & Henrik Jensen, 
Gentofte.

René Toft

Oldboysm esterskaber
HS: Erland Kops, Greve-Knud Âge Nielsen, 

NBK, 15-2, 10-15, 15-12.
DS: Solveig Bjørløw, GBK-V ibeke Brisson, 

Birkerød, 11-3, 7-11, 11-6.
HD: Erland Kops & Carsten M orild, Greve/ 

Hadsund-P. E. Nielsen & K. A. Nielsen, 
15-1, 15-6.

DD: T. H. Christensen & H. A lbrecktsen, ABC/ 
KBK-V. Brisson & I. Skau, LB, 15-6, 15-4.

MD: C. M orild & A. M orild , Hadsund-P. E. 
Nielsen & I. B. A. Hansen, SIF/KBK,
15-6, 15-12.

Frederikshavn Badm inton Klub A-turnering
HS: Jens Hinrichsen, VB-C laus Bertelsen, 

Esbjerg, 1-15, 15-3, 15-5.
DS: Kirsten Larsen, B indslev-Tv.-Helle Buch, 

Farum, 11-4, 11-6.
DD: Hanne Nielsen & Helle Larsen, Skagen- 

J. Jørgensen & M. Wolff, Ballerup,
15-5, 15-10.

MD: P. Panduro & Ths. Nielsen, VB-D. Jensen 
& B. J. Nielsen, FBK, 15-7, 15-7.

HD: Th. Mosfeldt & J. Hammergård Hansen, 
KBK-S. Højlyng & H. Skårup, KBK/LB,
15-5, 15-8.

Frederikshavn Badm inton Klub

åbne B-turnering
HS: Søren Kirkegård, Horsens-Jens Thøger- 

sen, Skive, 15-8, 15-9.
DS: U. B. Christensen, Ringsted-Hanne Ole

sen, 10-12, 11-5, 11-8.
HD: D. Nielsen & T. Larsen, KMB-J. Dec-

ling & H. Hesselberg, Højbjerg,
15-11, 13-15, 15-9.

DD: U. B. Christensen & L. Højbjerg, Nyk. S. 
-H . Haldrup & L. Mogensen, Resen,
15-2. 15-12.

MD: Helle Larsen & Jan Andersen, Skagen- 
H. Olesen & L. Nikolajsen, Triton,
15-4, 15-6.

Sam tlige B-rækkevindere er herefter A-række-
spillere.

28



2x
I M R E

Det var noget mindre bemærkelses
værdigt, at Flemming Delfs var i stand 
til let at genvinde sit provinsmester
skab, som han i 1977 sikrede sig lige 
efter at have trium feret ved VM.

I semifinalen mødte han Kenneth 
Larsen, Triton, Ålborg, og vandt let, 
15-1, 15-3. I den anden semifinale 
var der en hård kamp mellem den 
jyske mester og den sjællandske, 
Henrik Fahrenholz, Højbjerg, og Claus 
B. Andersen, Hillerød. Claus B. vandt 
med 10-15, 15-12, 15-9.

Finale: Flemming Delfs-Claus B. 
Andersen, 15-8, 15-10.

Det blev Imre Rietveld Niel
sen, og Lonny Bostofte, beg 
ge Nykøbing Falster, der tri
umferede på hjemmebane 
ved provinsmesterskaberne. 
De forhindrede Køge-pigerne 
Pia Nielsen og Inge Borg
strøm i at nå finalen i single 
og slog dem så i finalen i 
damedouble.

Imre springer som i ’’gam le dage’’ lige yndefuldt rundt og 

vinder det ene m esterskab efter det andet. Den gode Uber- 

Cup træ n in g , godt le d e t af Finn  M ik ke ls en  og 

Petersen/Bacher, har sandelig sat gang i sagerne. Også 

Lonnie Bostofte har haft godt af den.

Imre i fin form
Imre R. Nielsen viste fin t spil hele 
turneringen igennem og vandt så sik 
kert som 11-8, 11-2 over Pia Nielsen 
i semifinalen. Lonny Bostofte slog

Inge Borgstrøm 11-4, 12-10 i den 
anden semifinale.

Finale: Imre R. N ielsen-Lonny Bos
tofte, 11-8, 11-2.

Nyt mesterpar i herredouble
Vinderne fra 1977, Poul Nielsen & 
Henrik Fahrenholz, Højbjerg, var ikke 

i stand til at forsvare mesterskabet -  
og nåede ikke finalen, idet et ve lspil 
lende par fra  SNIK, Gert Helsholt & 
Hans Hjulmand stoppede det jyske 
par i semifinalen.

Det blev 15-10, 6-15, 18-16 i den 
spændende dyst.

Topseedede Flemming Delfs & 
Steen Fladberg havde noget lettere 
ved at få finalen, idet de let gjorde 
det af med Mogens Neergaard & 
Kenneth Larsen, Triton, 15-4, 15-10.

Flemming Delfs og Steen Fladberg 
vandt mesterskabet, 18-13, 10-15,
15-4.

»Ny« serve-regel
Den Europæiske Badminton Union 
har bedt medlemslandene om at af
vikle nogle turneringer med en æn
dret serve-regel i doublerne. Det er 
på baggrund af et forslag fra Czeko- 
slovakiet, der mener, at doublespil 
let skal fornyes ved at der skal ser
ves helt til baglinjen i double.

Indtrykket af forsøget i Nykøbing 
er, at publikum synes godt om ny
skabelsen, mens spillerne nok er 
mindre begejstrede. Det går nogen
lunde i herredouble, men i damedoub 
le og mixeddouble er det meget kræ 
vende fo r pigerne.

Det blev måske afgørende, at Imre 
og Lonny havde de fleste kræfter til 
at klare dette, og de sikrede sig 
dam edouble-titlen fra de forsvaren 
de mestre, Pia Nielsen og Inge Borg 
strøm.

Inge Borgstrøm og Pia Nielsen nå
ede finalen efter sejr over det jyske 
par, Liselotte Gøttsche & Jytte Lar
sen, 15-3, 15-11. Imre og Lonny 
vandt i deres semifinale over Lil- 
lerød-parret Jette Boyer & Anne Char
lotte Christiansen, 15-3, 15-6.

Finale: Imre R. Nielsen & Lonny 
Bostofte-lnge Borgstrøm & Pia Niel
sen, 15-18, 18-17, 15-8.

Genvandt mixeddouble-titel
Steen Fladberg & Pia Nielsen gen 
vandt årets titel i m ixeddouble med 
finalesejr over Peter Holm, Værløse 
& Inge Borgstrøm, 6-15, 15-11, 15-11.

Steen & Pia nåede finalen med sejr 
på 15-7, 15-12, over Poul Nielsen & 
Jytte Larsen, mens Peter Holm & Inge 
Borgstrøm præsterede at slå Mogens 
Neergaard & Liselotte Gøttsche, 15-3,
14-15, 15-10.
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Dansk Badmin ton Forbund, har i denne sæ
son g ivet kredsen 16.000,- kr. i tilskud til 
ungdom s- og seniortræ ningen samt ledelsen 
at vore kurser. Bestyrelsen forventer en be
v illing  af samme størrelse fo r den kommende 
sæson, men i stedet fo r ansættelse af en 
person, regner vi med at kunne ansætte tre 
personer som landsdelstræ nere fo r sæsonen 
78/79, hvilket skulle  give mulighed fo r en 
mere effektiv  og sm id igere tilre tte læ gning af 
arbejdsom rådet.

I januar måned etablerede kredsen sig med 
egne kontorloka le r i Odense, hvilket længe 
har været tiltræ ngt.

Efter sidste års repræsentantskabsmøde 
konstituerede bestyrelsen sig med Niels Pe
der Stie som næ stformand og kasserer, Johan 
Jørgensen som form and fo r spilleudvalget og 
leder af ho ld turneringen, Jytte Mathorne som 
sekretær, Mogens W inther og Jørgen Tiim m- 
ler som leder af henholdsvis senior- og ung
dom sspilleudvalget og Poul Bent Nielsen som 
leder af ID-udvalget og kredsens dommer
leder. Bestyrelsen har ho ld t 11 møder i årets 
løb, hvor a lle  spørgsmål er behandlet på 
ordentlig  vis.

MEDLEMSSTATISTIK:

1978: 69 klubber 8702 seniorer 3694 jun io re r ia lt 12.396 medlemmer

1977: 70 klubber 7817 seniorer 3014 ju n io re r ia lt 10.831 medlemmer

Ialt -p 1 klub +  885 senio rer +  680 ju n io re r ia lt +  1.565 medlemmer

Frem gang: 14,4% .

FYNS
BADMINTON
KREDS

FO R M A N D S B E R E TN IN G  1977-78

Atte r i år steg kredsens medlemstal -  iøvrig t 
den største m edlemstilgang nogen sinde. På 
grund af klubsammenlægning er an ta lle t af 
k lubber fa ldet med 1 t il i a lt 69 klubber.

I denne sæson startede kredsen en fæ lles 
træ ning fo r vore bedste seniorer. Bestyrelsen 
har måttet konstatere, at seniorudvalget har 
haft forske lligartede problem er at slås med, 
men vi er af den opfatte lse, at arbejdet skal 
fortsæ ttes på baggrund af de indhøstede er
faringer.

I modsæ tning hertil synes arbejdet med 
kredsens bedste ungdom sspillere at have fun 
det sin endelige form . De opnåede resulta 
te r står efter bestyrelsens opfatte lse i fin 
re la tion t il kredsens størrelse og form åen. 
Det nuværende arbejde vil derfo r blive fortsat 
og forsøgt udbygget ved en tættere kontakt 
imellem fæ llestræ ningen og de deltagende 
ungdom sspilleres klubtrænere.

I de senere år har kredsens hold tu rnering 
haft stigende tils lu tn ing  -  i den netop afslu t
tede turnering deltog over 300 hold. Besty
relsen forventer endnu flere hold i den kom 
mende turnering og sam tid ig har vi spora 
d isk drøfte t muligheden for oprettelse af en 
ren m otionistturnering under en e lle r anden 
form  -  vi hører derfor gerne synspunkter 
herom på repræsentantskabsmødet.

Igen i år var tils lu tn ingen til kredsens me
sterskaber tilfredsstillende, men vi ser gerne 
at endnu fle re m elder sig i såvel sen io r -  
som ungdomsrækkerne.

Sam arbejdet med De Fynske Amters Bad
m inton har været yderst tilfredsstillende lige 
som det spillemæ ssige samarbejde med de 
øvrige kredse under Dansk Badminton For
bund.

Provinsm esterskaberne 1977 blev med stor 
succes afvik le t i G lam sbjerg i et godt sam 
arbejde med G lamsbjerg B.K.

Kredsens afholdte instruktø rkurser har haft 
stor tils lu tn ing , hvorim od vi gerne så at man
ge flere deltog i vore dommerkurser.

De afhold te  som merkurser fo r ungdom s
sp ille re  f ik  en enorm tils lu tn ing  fra hele lan 
det, hvorfo r anta llet af le jere er udvidet til ialt 
6 instruktions- og træ ningsle jre i tiden fra 
21. jun i t il 15. ju li. Im id lertid  var der efter 
bestyrelsens opfattelse fo r få fynske klubber, 
der de ltog, hvorfor vi meget opfordrer til, at 
endnu fle re  melder sig i år.

Landsdelstræ nerordningen, som betales af

Kredsen har i Dansk Bdaminton Forbunds 
bestyrelse været repræ senteret ved under
tegnede. Jeg har på alle  punkter, der berørte 
kredsens interesser, sørget for, at vort stand
punkt er frem ført.

T il s lu t v il jeg gerne rette en tak t il a lle 
vore medlemmer, klubber, dommere, instruk 
tører, Dansk Badminton Forbund samt fo r 
bundets øvrige kredse og andre organisa 
tioner fo r godt sam arbejde i den forløbne 
sæson. Sam tidig v il jeg gerne udtrykke hå
bet om, at der stadig må findes fr iv illig e  le 
dere, der såvel på klub- som på kredsplan 
er parat t il at yde en indsats t il gavn for 
badm intonsporten på Fyn.

På bestyrelsens vegne 
F. Kruse-Christiansen  

form and

Herved m eddeles kredsbestyrelsens sam m en 
sætning efter repræ sentantskabsm ødet den 
28. marts 1978.

Form and og extern sekretæ r:

Frede Kruse-Christiansen,
Drosselvej 11, 5540 Ullerslev.
T lf. (09) 35 15 45.

Næ stform and:
Jørgen Tümmler,
M øllerto ften 6, 5471 Søndersø.
Tlf. (09) 89 13 74.

Form and for spilleudvalget:
Johan Jørgensen,
Granvænget 1, Brobyværk, 5672 Broby. 
Tlf. (09) 63 12 05.

Form and for seniorudvalget:
Mogens Winther,
Klaus Berntsensvej 99, 5793 Højby.
Tlf. (09) 95 85 29.

Form and for ungdom sudvalget:
Jørgen Hansen,
Svendborgvej 69, 5540 Ullerslev.
Tlf. (09) 35 22 40.

Form and for ID -udvalget:
Poul Bent Nielsen,
Æ blevæ nget 6, 5900 Rudkøbing.
Tlf. (09) 51 17 67.

Sekretæ r:

Jytte Mathorne,
Søparken 163, 5260 Odense S.

JYLLANDS
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JB K r’s bestyrelse og udvalg har fået følgende  
sam m ensæ tning efter repræ sentantskabsm ødet 
den 19. m arts 1978.

Bestyrelse
Form and: Jørgen Brix Steby,

Planetvej 18, 9200 Å lborg SV.
Tlf. (08) 18 36 46.

Næ stform and: Per Baden, Lærkevej 10,
Hov, 8300 Odder.
Tlf. (06) 55 61 34.

Sekretæ r: Steen Bojsen,
Pl levej 37, 7600 Struer.
Tlf. (07) 85 29 14.

Kasserer: Hans H. Fløe,
S lippen 16, Chr. Hede, 7441 Bording. 
Tlf. (06) 86 92 79.

SS U -fo rm an d: Torben K irkegaard,
K ristrupvej 8, 8900 Randers.
Tlf. (06) 41 21 19.

U SU -form and: Annelise Baden,
Lærkevej 10, Hov, 8300 Odder.
Tlf. (06) 55 61 34.

Distriktsvalgte bestyrelsesm edlem m er:
NBD: Henri Gade,

Solsbæ kvej 156, 9300 Sæby.
Tlf. (08) 46 13 95.

SøBD: A lfred  Døring,
Skolevej 5, Havnbjerg, 6430 Nordborg. 
Tlf. (04) 45 04 70.

Senior-spilleudvalg:
Form and: Torben Kirkegaard.

Peter Pallisgaard,
St. B lichersgade 21 A, 8900 Randers. 
Peter Sørensen,
Rungsvej 23, 9200 Å lborg SV.
Tlf. (08) 18 5317.
Olaf Fangel,
V illem osegade 50, 6700 Esbjerg.
Tlf. (05) 12 68 08.
Frans Harbo,
Rosenvangsalle 212 D, 8270 Højbjerg. 
Tlf. (06) 27 48 29.

Ungdom s-spilleudvalg:
Form and: Annelise Baden.

Hans Skeby,
Hovedgaden 4, 6720 Nordby, Fanø.
Tlf. (05) 16 22 56.
Hanne Gram,
Langgade 77, 8900 Randers.
Tlf. (06) 43 54 21.
Jens Dalby,
Æ -Drøwt 12, Vridsted, 7800 Skive.
Tlf. (07) 54 72 82.
Poul Rønfeldt,
Ranumvej 48, Vilsted, 9670 Løgstør.
Tlf. (08) 67 65 17.

IT-udvalg:

Form and: Poul Mølgaard,
Odinsvej 20, 8230 Åbyhøj.
Tlf. (06) 15 33 24.

Dom m erorganisation:
Led er: Harald Crone,

Lingbanke 20, 9990 Skagen.
Tlf. (08) 44 19 76.
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Efter vel overstået repræ sentantskabsm øde  
skal herved m eddeles navne, adresser og 
te lefonnum re på den nye bestyrelse og udvalg.

Bestyrelse
Form and: Ib Nørgaard,

Drosselvej 14, 4100 Ringsted.
Tlf. (03) 61 26 18.

Næ stform and: Børge Trykker,
Vesterbro 1, 4500 Nykøbing Sjæ lland. 
Tlf. (03) 41 01 05.

Kasserer: Bjarne Eriksen,
Astershaven 89, 2760 Måløv.
Tlf. (02) 65 44 39.

S ekretæ r: Jørgen Jellerup,
Brøndbyvestervej 146, 2600 G lostrup. 
Tlf. (02) 96 54 62.

Fmd. SSU: Ebbe Pedersen,
Egedalsvej 7, 2690 Karlslunde.
Tlf. (03) 15 08 26.

Fmd. USU: Birg it Eriksen,
Astershaven 89, 2760 Måløv.
Tlf. (02) 65 44 39 

Fm d: UDU: Poul Kold,
Solkær 30, 2. th., 2610 Rødovre.
Tlf. (01) 47 09 60.
Børge Hansen,
Solbakken 10, 2840 Holte.
Tlf. (02) 42 13 39.

Seniorspilleudvalget:
Form and: Ebbe Pedersen.

Bjarne Madsen,
Stadionvej 40, 3990 Hundested.
Tlf. (03) 33 86 08.
Jens Aage Petersen,
Peder Damsvej 26, 4180 Sorø.
Tlf. (03) 63 16 95.
Poul Boyer,
Llgustervangen 34, 3450 Allerød.
Tlf. (03) 27 14 53.
Niels Lichtenberg,
Klintevej 16, 2970 Hørsholm.
Tlf. (02) 86 45 51.
Lis Rathsach,
Østergade 20, 3400 H illerød.
Tlf. (03) 26 18 40.

Ungdom sspilleudvalget:
Form and: Birgit Eriksen.

Børge Hansen.
John Larsen,
Klostergårdsvej 8, 3500 Værløse.
Tlf. (02) 48 20 07.
Stig Jensen,
Birkeallé 34, 3630 Jægerspris.
Tlf. (03) 33 19 43.
Birthe Valbjørn,
Storkevej 15, Jyllinge, 4000 Roskilde. 
T lf. (03) 38 86 66.
Leif Kjær,
Håndværkerbyen 9, 2670 Greve.
Tlf. (02) 90 05 78.
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U ddannelsesudvalget:

Form and: Poul Kold:
Instruktørkursusleder: Ib Hasenfuss,

Saven C 4, 2630 Tåstrup.
T lf. (02) 52 36 34.

Instruktørleder: Palle Christiansen,
H. P. Oisensvænge 52, 2630 Tåstrup. 
T lf. (02) 99 81 36.

D om m erkursusleder: Jørgen Kaas Pedersen, 
Højbo, Møllevej 1, 2990 Nivå.
Tlf. (03) 24 7014.

D om m erleder: Jack Larsen,
Korntoften 9, Ganløse, 2760 Måløv.
T lf. (03) 18 34 78.

Turneringskursusleder: Gunnar H jort Petersen, 
T jørneallé  6, 3450 Lynge.
T lf. (03) 18 78 78.

Ved kredsens repræ sentantskabsm øde den

20. m arts 1978 blev Indvalgt 3 nye bestyrel
sesm edlem m er, hvorefter bestyrelsen består 
af fø lgende:

Form and:
Carl Johan Christiansen,
Delfingade 2, 1325 København K.
Tlf. (01) 1418 32.

Næ stform and:
Ole Frydensbjerg,
Blankavej 31, 2500 Valby.
Tlf. (01) 46 70 37.

Sekretæ r:
Kirsten Koch Mogensen, 
Dronningensgade 54, 3. th.,
1420 København K.
T lf. (01) 57 35 30.

Kasserer:
Eyvind Westergaard,
Skolevænget 14, 2800 Lyngby.
Tlf. (02) 87 52 12. 

Seniorspilleudvalgsform and:

Erik Lund,
Hellerupvej 8, 5., 2900 Hellerup.
Tlf. (01) 61 18 86. 

Ungdom sspilleudvalgsform and:
Gert Petersen,
Holsteinsgade 29 A, 3., 2100 Kbhvn. 0 . 
Tlf. (01) TRia 7612.

Øvrige m edlem m er:

Per Marcussen,
Roasvej 48, 2750 Ballerup.
Tlf. (02) 97 32 77.
Harry Schultz,
Nestors A llé 8, 2650 Hvidovre.
Tlf. (01) 78 34 37.

DANSK BADMINTON FORBUND  

søger

KONSULENT

Dansk Badminton Forbund søger konsulent til forbundets kontor i Idræ t

tens Hus Glostrup.
Ud over arbejdet med kursusvirksomhed og rådgivning for D.B.F.s kredse 
og klubber vil konsulenten bl. a. få til opgave at tilrettelæ gge og lede 
kontorets daglige arbejde, herunder adm inistrativ tilrettelæ ggelse af for 
bundets rejser og arrangementer. Der vil derfor ved ansættelsen blive 
lagt vægt på såvel organisatorisk og pædagogisk som adm inistrativ og 
regnskabsmæssig indsigt.
Vi søger en 25-40 årig medarbejder -  gerne med kendskab til forenings 
arbejde og badminton (dog ingen forudsætning), ligesom god beher
skelse af engelsk i skrift og tale vil være en fordel.
Aflønningen følger samme skala, som er gældende for en viceskolein 
spektør i folkeskolen.
Skriftlig ansøgning indsendes senest den 17. maj 1978 til forbundets 
næstformand, Ole Mertz, Drachmannsvej 2, 2930 Klampenborg, telefon 
(01) 64 27 32, hvortil henvendelse om yderligere oplysninger om stillin 
gens indhold kan rettes.
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Lyngby Badm inton Klubs 40 års jub ilæ um  blev fejret med en turnering, hvor m an fik et 

kæ rkom m ent "gensyn” m ed de gam le m estre (billedet herover viser "de ga m le” : Fra ven 

stre er det Poul Erik N ielsen, Poul Petersen, Per W alsøe, Tom Bacher, Erland Kops, "P yt 

te " alias Hg. Borch, Svend Pri, Karin Jørgensen, Ulla Strand, Pernille Kaagaard,Lene Kop

pen og Joke v. Beusekom b) i kam p m od Lyngbys egne favoritter. - Øverste billede er så le 

des en sensationel kam p m ellem kønnene, hvor det stæ rke køn ikke uventet vandt over 

Torben Hasfe ldt (det er den ga lante tv.) - Per W alsøe fik et bordtennisspil, gode m iner til 

slet . . o.s.v. - og ellers genkendes Pia Korsner, Lone Sørensen, Erland Kops og Pernille. 

Tillykke Lyngby. Red.


