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til
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m inton

Dansk Badminton Forbund skal i disse 
dage træffe en vigtig afgørelse. Sam
men med de øvrige nationale for 
bund under IBF skal man bygge fort
sættelsen af den vej, der blev anlagt 
på IBFs årsmøde i Auckland, og som 
Go Open-udvalget skal vandre ud ad 
for at nå målet: Penge på bordet til 
badmintonspillerne.

Forslaget angår i første omgang 
kun relativt få spillere, men til gen
gæld den lille part, der takket være 
sin kunnen på en bane skaber den 
store reklame for badmintonsporten 
over hele verden. Det store underlag 
for stjernerne berøres ikke af, at man 
indfører en ny bestemmelse, måske 
bortset fra, at nogle får en chance 
for at blive olympiske deltagere, hvis 
badminton kommer på OL-program- 
met i 1984 eller senere.

-  ☆  -

De mange anonyme, der så at sige 
bærer sporten, og den lille  elite er 
lige betydningsfulde for et forbund, 
og der har længe været bred sympati 
for, at de spillere, der har muligheden, 
skal kunne gå ud og hente de penge, 
der siges at ligge og vente på dem 
i form af sponsorkontrakter, penge
præmier o.s.v., men der har også hele 
tiden -  ikke mindst blandt spillerne 
-  været udtalt stemning for, at åben 
badminton skal styres af sportens 
egne organer og ikke af private folk, 
som der har været tilløb til I skikkelse 
af svenskeren Bengt Bendeus og eng
lænderen John Joiner. D’herrer har 
utvivlsomt sat skub i udviklingen in
den for IBF, ligesom Helge Sander og 
Harald Nielsen gjorde det med hen
syn til betalt fodbold i Danmark, uden 
at der derfor skal drages sammen
ligninger.

-  ☆  -

Det er et meget blødt oplæg, Go 
Open-udvalget har fremlagt. Det byg
ger på en enestående tillid  til med
lemslandene. Det overlades helt og 
holdent til de nationale forbund at af
gøre, om en spiller er amatør eller 
licensspiller, og det forhindrer på in
gen måde et forbund i at erklære, at 
det ingen licensspillere har, indkas
sere pengene, spilleren måtte vinde, 
give ham/hende goder (naturalier, 
kontanter, særstilling o.s.v.) under 
bordet -  og lade den pågældende op
træde ved de olympiske lege.

-  ☆  -
Det positive ved forslaget ligger i, at 
ordningen bliver administreret i den 
ånd, den er fremsat. Det står ret 
klart, at man har holdt sig for øje, at 
der skulle gås lidt på listesko over 
for de nationer, der har udbryderfor
bundet, WBF, nærmere inde på livet, 
end vi har i f. eks. Europa, og at IBF 
ikke har råd til at miste flere værdi
fulde medlemmer som følge af for 
rigoristiske bestemmelser. Der er i 
hvert fald intet i vejen for, at et na
tionalt forbund ikke vil anerkende li 
censspillere, men bruger de penge, 
dets amatører tjener, til fremme af 
aktiviteter af anden art.

Eksempelvis var indoneserne bl. a. 
af økonomiske årsager imod åben 
badminton på sidste årsmøde, og det 
indonesiske forbund er nu, hvis ord 
ningen vedtages, i sin fulde ret til at 
arrangere åbne turneringer og lokke 
udenlandske licensspillere med pen
gepræmier skaffet delvis til veje for 
de midler, Swie King, Hartono, Vera- 
waty og andre af dets spillere måtte 
tjene i andre lande.
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Ikke penge til sp illem e  
fra reklam e-kontrakter

Dansk Idræts Forbund har modsat sig at sp il
lerne i DBF selvstæ ndigt Indgår kontrakter 
om brug af spillernes navne, b illeder eller 
præ stationer til reklameformål. Det vil føre til 
tab af amatørrettighederne.

DBFs am atørreglem ent blev 
a jourfø rt i repræ sentantskabs 
mødet I april, så det er i over
ensstem melse med det In ter
nationale  Badminton Forbunds 
(IBF) bestemmelser, men -  v i
ser det sig -  mod DIFs.

-  Vi havde fo rstået DIFs- 
reg ler således, at vi netop 
kunne gøre dette, men DIF har 
fastslået, at spillerne ikke kan 
tegne disse reklam ekontrakter 
selvstæ ndigt, siger Poul-Erik 
Nielsen, der var med i det ud 
valg, der lavede ajourføringen 
af DBFs amatørreglement.

DBFs bestyrelse har taget 
DIFs standpunkt til e fterre t 
ning, og i sæsonen 1978-79 vil 
ingen sp ille re  kunne opnå t i l 
ladelse til at tegne kontrakter, 
så det g iver penge til sp ille r 
ne

LØSES MED »GO OPEN«
Bestyrelsen siger, at spørgs 
målet vil blive taget op samti
d ig med spørgsmålet om »Go 
open« -  åben badm inton -  
der kom m er op på DBFs re
præ sentantskabsm øde i april 
næste år.

Form uleringen af det om 
s trid te  punkt i reglem entet er: 

»En sp ille r kan fratages sine 
am atrørrettigheder, hvis han: -  
uden DBFs forudgående sam 

tykke tillader, at hans per
son, navn, b illede elle r 
sportslige præ stationer bliver 
benyttet hvadenten dette 
måtte være til reklam efor 
mål med personlig  virkning 
fo r øje e lle r til forde l fo r et 
hvilket som helst andet fo r 
mål.

uden DBFs forudgående sam 
tykke tegner nogen kontrakt 
om modtagelse af penge, va
rer e lle r andre goder, hvad
enten dette sker med per
sonlig  vinding fo r øje e lle r 
til forde l fo r et hvilket som 
helst andet formål, 

fo rlanger e lle r m odtager pen 
ge fo r at stille  op i et bad 
m intonarrangement«.

-  Det v ille  altså indebære, 
at DBF i alle tilfæ lde skulle  
afgøre, om nogen sp ille r kun 
ne indgå en e ller anden form 
fo r kontrakt, påpeger Poul-Erik 
Nielsen.

-  Da vi regner med, at DIF 
ikke foreløbig vil acceptere 
disse sp ille r-kontrakter er det 
altså henvist til en samlet løs 
ning med »Go open«-spørgs- 
målet, tilfø je r han.

DBF kan indgå disse kon 
trakter, og pengene kan altså 
tilfa lde  DBFs kasse, men ind 
til v idere ikke komme i sp il 
lernes lomme. Lene Køppen 
havde en sådan kontrakt i 
sidste sæson. I indeværende 
sæson er der ikke -  mig be
kendt -  indgået kontrakter, s i
ger Poul-Erik Nielsen.

På vej mod åben badminton
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IBF har givet grønt lys for Go Open-udvalgets oplæg

Åben badminton kom et skridt 
nærmere virkeligheden på 
IBFs sidste bestyrelsesmøde i 
London, idet bestyrelsen med 
få, mindre ændringer god
kendte det oplæg, den særlige 
Go Open-komité fremlagde.

Næste skrid t b liver nu at 
sende oplægget ud til udta le l
se hos alle IBFs medlemslande, 
og når deres kom m entarer 
fo re ligge r er forslaget k lar til 
at frem lægges fo r årsmødet, 
som finder sted i forb indelse 
med slutkam pene i Thomas 
Cup i D jakarta til maj.

To sæt regler
Poul-Erik Nielsen, der er en 
af forslagets ophavsmænd, fo r 
tæ ller, at udgangspunktet er 
to sæt reg ler -  et fo r de sp il 
lere, der fortsat vil være ama
tører, og et fo r dem, der kom 
mer til at sp ille  badm inton om 
pengepræ mier. De fø rste kan 
stadig være med ved f. eks. 
de olym piske lege, mens de 
sidstnæ vnte er d iskvalificerede 
i bl. a. den sammenhæng.

Men licensspillerne, som 
man kalder dem, der skal have 
penge fo r det, få r ikke hånd 
ørerne udbeta lt på stedet. 
Pengene, de vinder, b liver ind 

beta lt til deres forbund, og 
herefter b liver det et an lig 
gende mellem sp ille ren og 
hans organisation, om han e l
le r hun skal have udbetalt alle 
de penge, den pågældende 
har vundet. Intet fo rh indrer 
e fter det fore liggende udkast 
forbundet i at fradrage et ad 
m inistrationsgebyr, e lle r hvad 
man nu vil kalde det. Ja, fo r 
så vid t kan forbundet stryge 
alle  pengene selv. I så fald er 
spilleren dog ikke licenssp il 
ler, men amatør.

Forbundet suverænt
Det er med andre ord det na
tionale forbund -  og det alene 
-  der afgør, om det vil operere 
med llcensspillere e lle r ej, og 
i det store og hele b liver det 
i første omgang kun et spørgs 
mål om, at der kan tjenes pen
ge i åbne tu rneringer så som 
den danske internationale, All 
England, Swedish Open o.s.v.

Spillerne skal fortsat stå til 
forbundets rådighed med hen
syn til landskampe, Thomas 
og Uber Cup og lignende tur
neringer, og der kan man ikke 
foreløbig regne med andet end 
dækning af tabt arbejdsfortje
neste.

Kontrakter
DBF skal på sit bestyrelses 
møde en af de nærmeste dage 
drøfte oplæ gget fra  IBF, fo r 
tæ lle r Frede Kruse-Christian- 
sen. Kruse kan derfo r af gode 
grunde ikke frem læ gge besty 
re lsens stillingtagen, men jeg 
afslører næppe noget ved at 
fortæ lle, at vi har en positiv 
indstilling til det, s iger han.

Når forslaget er behandlet, 
tager vi et møde med de sp il 
lere, der er interesserede, side" 
løbende med at vi ho lder kon 
takt med IBF. Vi s ig ter på at 
have hele det danske oplæ g 
klar, så det kan vedtages på 
repræ sentantskabsmødet til 
næste år.

Rent praktisk m under det fo r 
DBFs vedkommende sandsyn 
ligvis ud i, at man opre tte r 
kontrakter med spillerne, så 
a lle  ved, hvad de har at rette 
sig efter.

-  Det mener vi, er den mest 
korrekte fremgangsmåde både 
af hensyn til sp ille rne og i fo r 
ho ldet over fo r Dansk Idræts- 
Forbund, siger Kruse.



Jovist overholder 
DBF sine egne regler

To indlæg i debatten om Gert Petersens 
påstand om letsindig omgang med 
amatørreglerne

Gert Petersens artikel i nr. 9, 
»Letsindig omgang med am a 

tørreglerne«, kom som ventet 
ikke til at stå uim odsagt. Bå 
de DBF -  repræ senteret ved 
form anden -  og d irektør Erik  
Holst Andersen, Yonex, hvem  
dele af artiklen var rettet imod, 
kom m enterer her sagen set fra 
deres side.

Frede Kruse-Christiansen an
fører, at Gert Petersen gør sig 
skyld i en række fe jltagelser, 
og at hans artikel hos læseren 
efterlader en række åbne 
spørgsmål, der ikke bør stå 
ubesvaret. Erik Holst Ander
sen mener bl. a., at Gert Pe
tersen er ude med sin kritik  
nogle år fo r sent, ligesom han 
rammer en pæl gennem Gert 
Petersens åbenbare opfatte lse, 
at p ro fit er noget odiøst.

Vi giver først ordet til fo r 
manden: F. Kruse-Christiansen

onsudvalget afgør hvilke ind 
læg, der må udsendes -  her
under om der er b illeder e ller 
tekst, der v irke r uetisk fo r 
dansk idræt.

Reklam er i praksis

Når et firm a ønsker at anven 
de badm intonspillere i fo rb in 
delse med reklame, er det 
praksis, at firm aet og de på 
gæ ldende sp ille re  over fo r 
tvivl om, hvorledes man selv 
e lle r ens egne sp illere skal 
forlho lde sig. løvrig t er der til 
fo rto lkn ing af amatørreglem en 
te t nedsat et specie lt udvalg, 
der i tv ivlssager indgående 
kan behandle sagerne, fo rin 
den der i bestyrelsen træffes 
en afgørelse.

O rdensreglem ent
Gert Petersens bemæ rkninger 
om selve anvendelsen af re

ET AMATØRREGLEMENT 
SKAL BARE OVERHOLDES

Forbundets inform ationsudvalg 
bestræ ber sig på at udgive 
så godt et badmintonblad som 
muligt. Hertil skal der bruges 
penge -  det nuværende blad 
koster på årsbasis ca. 225.000 
kr. at frem stille  og udsende -  
og udover den årlige abonne 
m entsindtæ gt er det lykkedes 
udvalget via en mangeårig 
praksis at opnå en reklam e 
indtæ gt ved annoncer og ind 
læg. Denne indtægt har i de 
sidste regnskabsår ligget på 
30-35 %  af bladets udgifter, 
hvilket DBFs bestyrelse ser 
med tilfredshed på.

I det konkrete tilfæ lde, som 
Gert Petersen omtaler, har f ir 
maet beta lt DBF et kontant 
beløb på kr. 2000 samt afholdt 
alle m erudgifter ved indlæ g 
get.

Jeg går ud fra, at in form a 
tionsudvalget fortsæ tter denne 
praksis, men skulle Gert Pe
tersen ønske ændringer, kan 
han via sin egen form and, der 
er medlem af DBFs bestyrelse, 
s tille  forslag herom.

Det er bladets redaktør, der 
i samarbejde med in form ati 

klame på spilleres tøj henhø 
rer først og frem m est under 
DBFs ordensreglem ent, hvilket 
er noget ganske andet end 
am atørreglem entet -  også 
hvad angår sanktionsm ulighe 
derne ved evt. overtræ delser.

I den konkrete sag fra DBFs 
ungdom slejr i Oksbøl, er det 
ikke am atørreglem entet, men 
ordensreglem entet, der er 
overtrådt. Denne sag har væ 
ret drøftet og behandlet i så 
vel ungdom sspilleudvalget som 
i forretningsudvalget og besty

relsen. Gert Petersen er som 
ungdom sspilleudvalgsform and i 
Københavns-kredsen fuldt ori
enteret om, at ansvaret for det 
passerede er placeret hos ung 
dom sspilleudvalget, og at for 
retningsudvalget på bestyrel
sens vegne har beklaget det 
skete samt m eddelt ungdom s
spilleudvalget, at gentagelse  
ikke må finde sted.

Gert Petersens bem æ rknin 
ger om at DBF stiltiende ac 
cepterer, at DBFs ledere ikke 
skulle  være besindige, at DBFs 
ledere går forrest i at bryde lo 
ve og bestem melser og endelig

sam m enligningen imellem Oks- 
bøllejrens hæ ndelser og den

svenske »historie« med de 25 
børn, der blev taget ud af 
skolen fo r at sp ille  tennis, be
trag ter jeg som det rene vås.

Jeg finder det til s lu t rele 
vant at oplyse om, at a lle  de 
ledere, jeg i det daglige om 
gås også i forbundets ledelse, 
gør, hvad de kan fo r at e fter 
leve fo rbundets regler, og jeg 
håber, at det samme gør sig 
gæ ldende på kreds- og klub 
plan til gavn fo r dansk bad 
m inton i særdeleshed og dansk 
idræ t i a lm indelighed.

Profit er nødvendigt
E. Holst Andersen
Dominion Sports Industri ApS 
skriver:

Jeg kan oplyse om, at første 
gang DSI bragte b illede af en 
velkendt sp ille r i vore brochu 
rer, går helt tilbage til Finn 
Kobberøs velmagtsdage, og 
da det er o ttende år i træk, 
brochuren frem kom m er gen 
nem »Badminton«, er det vel

forudsæ tning, at sp illerne ikke 
fik  beta ling fo r arbejdet, og at 
vi ikke anvendte deres navne.

Gratis mad
At DSI og andre firm aer ikke 
skal søge DBF hver gang, der 
laves en tryksag e ller annonce, 
hvor kendte sp illere optræ der, 
turde næsten sige sig selv. 
Det v ille  føre til det rene pa- 
pirnusseri, og det er vel ikke

passende at hæfte betegnelsen 
bedre sent end a ldrig  på frem 
komsten af Gert Petersens ar
tikel.

Det turde være helt klart, at 
når nogle af sp illerne o frer 
det meste af en fridag på at 
hjæ lpe os med at få  en tryk 
sag op at stå, er det vores 
s im ple  p lig t fø rst at undersøge, 
om det er fo rene lig t med fo r 
bundets amatørbestemmelser. 
A llerede fo r adsk illige  år siden 
fik  vi en sådan stående god 
kendelse fra  DBF under den

netop det, DBFs ledere er 
valgt til at give sig af med.

Men det vil muligvis chokere 
Gert Petersen at høre, at DSI 
i frokostpausen under optagel
serne byder på en gang mad. 
Derimod er sp iritusforbruget -  
af velkendte årsager -  m in i
malt.

»Gratis profite ring  på dansk 
badm intons in ternationale 
fremgang . . . «, »U . . udnyt
telse af unge mennesker fo r 
at skabe så s to r profit fo r sig 
selv . . .  « er anvendte ud
tryk i artik len.



Man skal da vist være ual
m indelig naiv, hvis man tror, 
at sportsfirm aer -  uanset gre 
nen -  udsender dyre brochu 
rer, g iver gratis rekvis itter 
osv. til kendte ¡drætsfolk uden 
at skele til, om det skaber fo r 
øget omsætning.

Profit, som det kaldes, er 
nødvendigt i enhver virksom 
hed, hvis den skal overleve, 
og en del af denne profit kom 
mer tilbage til sporten i form 
af bl. a. annoncer og spon 
sorpenge. Gert Petersen skul
le vel i kraft af sin tilknytn ing  
til branchen være en af de s id 
ste, der tro r, at det kun er 
DSI, der er nødt til at »skabe 
profit«, mens andre d river ren 
velgørenhed.
DBF bekræ fter, at det sker 
uden økonom isk v inding fo r 
spillerne. Der er gennem snit
lig t et a to  nye firm aer om 
året, der søger sådanne tilla 
delser.

DBFs forretn ingsudvalg har 
h id til fø rt den praksis, at når 
et firm a fø rst har prøvet den 
ne procedure, forlanges der 
ikke bekræ ftelse i hvert enkelt 
tilfæ lde, men bekræ ftelsen kan 
indhentes når som helst, fo r 
retningsudvalget finder anled 
ning dertil.

Æ ndringer er på vej i fo r 
b indelse med en evt. indfø re l
se af »go open«. I det af 
Gert Petersen om talte tilfæ l
de fo re ligger der diverse skri 
velser, jfr. ovenfor.

Am atørreglem ent
Gert Petersen skriver, at DBFs 
am atørreglement bør vurderes 
i lyset af de tanker man p. t. 
gør sig om »open badminton«, 
samt at det nugældende ama
tø rreglem ent først burde have 
været gennemført i forb indelse 
med indførelsen af »open bad 
minton«.

Her tager Gert Petersen helt 
fejl. For det første skal et am a 

tørreglem ent absolut ikke vur
deres i lyset af noget som 
helst -  det skal simpelthen  
overholdes.

For det andet er vort am a 
tørreglem ent i dag faktisk lig 
med IBFs m angeårige regle 
ment og altså ingen nyska

belse. Den omstæ ndighed, at 
vi i løbet af en årræ kke mere  
og m ere har tilnæ rm et os det 
internationale reglem ent skyl
des et ønske om at give dan 

Svend for ellevete og 
Lene for ottende gang

Interessen for Valbys eliteturnering 
så stor, at dørene måtte lukkes før tid

ske spillere de samm e for
hold og muligheder, som d e 

res udenlandske m odstandere.

Endvidere er am atørregle 
mentets indhold helt og hol
dent en repræsentantskabssag, 
og derfor et reglement vi alle 
må indordne os under og, fo r 
DBFs bestyrelses vedkom m en 
de, adm inis trere -  hvilket vi 
også gør -  endda med begge 
ben på jorden, og ikke som 
påstået af Gert Petersen, -  
med usikkerhed.

Jeg skal medgive, at det kan 
være svært fo r ukyndige at 
besvare konkrete spørgsmål 
fra  spillere, ledere og firm aer, 
men i g ivet fald er a lle  vel
komne til at rette henvendelse 
-  i fø rste omgang til DBFs 
forretn ingsudvalg -  såfremt 
man i klub e lle r kreds er i

O ksbøl-lejren
Hvad angår Oksbøl-lejren, var 
trø jerne faktisk ment som et 
m inde til de unge sp illere om 
et forhåbentlig  læ rerigt ophold, 
en souvenir, som vi ved, de un
ge sp ille re  er glade for. Derfor 
var trø jerne påtrykt »Oksbøl«.

Om de løber rundt med 
»Wyoming University«, »Ole 
Olsen« e lle r »Yonex« på bry 
stet, gør vist hverken fra  e lle r 
til. løvrig t e r reklameværdien 
i forb indelse med så unge 
m ennesker m ild t taget begræn
set.

At DBF efter Gert Petersens 
mening ikke bør medvirke til 
udsendelserne af vore rekla 
mer, er det vanskelig t at se 
det fornuftige  i. Andre forbund 
og foren inger gør det, og hvor
fo r skulle  »Badminton« und- 
drages den indtæ gt - e lle r pro 
f it  om man vil.

løvrig t har jeg fået mange t i l 
kendegivelser om, at »Badmin- 
ton«s abonnenter er glade for 
at kunne sidde hjemme i fred 
og ro og læse om, hvad den 
kommende sæson bringer af 
nyheder inden fo r det område, 
jeg beskæ ftiger mig med.

Hvis man skulle spille hos en 
bookm aker på vinderne af 
Valbys eliteturnering i single, 
ville man få overordentligt la 
ve odds. For det er sim pelthen  
blevet en regel, at Svend Pri 
vinder herresingle og Lene 
Køppen dam esingle.

Årets turnering var ingen und 
tagelse, og Svends se jr var i 
al beskedenhed den ellevte, s i 
den han vandt første gang i 
1963 -  dengang var han 17 år.

I den sammenhæng er Låne 
en ren novice. Det var kun o t 
tende gang hun vandt sin tid 
ligere klubs turnering, men til 
gengæld er der bare ikke an 
dre, der som Lene kan præ ste 
re otte sejre i træk. Lene vandt 
sin første Valby-turnering i 
1971 som 18-årig.

Fladberg på vej frem
Interessen fo r sidstedagens 
kampe var så stor, at man 
måtte lukke dørene en halv 
time, fø r kampen startede. Der 
kunne ganske enkelt ikke væ
re en tilskuer mere.

Svend Pri lagde i finalen

mod Morten Frost en enestå 
ende se jrsvilje  fo r dagen. Mor
ten var faktisk i tred je  sæt ved 
at køre Svend ned, og det var 
sandsynligvis sket, hvis dan 
marksmesteren havde haft 
større rutine -  men den kom 
mer. Svends se jr blev på 5-15, 
15-4, 15-10.

Forinden havde Svend i se 
m ifinalen slået Steen Fladberg, 
der synes stæ rkt på vej til at 
tage det sidste lille , men van 
skelige skridt op i verdenseli
ten. Her blev resultatet 15-6, 
15-10, mens Morten i sin semi
finale slog Flemming Delfs, 
der ikke er i form, med 15-7, 
15-4 .

Agnethe Juui hårdeste  
modstander
Lenes vej til sejren g ik først 
over Agnethe Juul med 11-6, 
11-4, så over Lonny Bostofte 
med 11-3, 11-2 og endelig 
over Joke van Beusekom med 
11-5, 11-2. Joke slog først 
Helle Guldborg, så Kirsten 
Meier og -  i sem ifinalen -  
Susanne Berg med 11-8, 11-8.



Oer var trængsel i Valbys hal 
(herover). Dørene måtte lukkes 
før tid. Rltzau’s medarbejder, 
Karsten Christensen fik dog 
plads på første række og forfat
tede hosstående artikel til 
»Badminton«. K.C. er her bæ n 
ket som nr. to fra venstre i bille 
det.

Med flyvende manke styrter 
Steen Fladberg (billedet tv) 
fremad i semifinalen ved Valbys 
turnering. Noget tyder på, at bil
ledet er symbolsk for Fladbergs 
karriere i denne sæson.

Den mageligt tilbagelæ nede  
herre med knæet ud for bolden 
er UK-chefen, Erik Jørgensen, 
der formodentlig har mange in
ternationale opgaver både til 
Morten Frost og Svend Prl i den 
ne sæson. Han var godt tilfreds 
med begges Indsats i Valbys 
turnering. Her gælder det en 
netduel i finalen. (Billedet her
under).

Svend Pri fik mange 
klap for sejren 
i Valby Badminton 
Klubs traditionsrige 
single-turnering.
Det var den 11. sejr 
til Svend I denne 
turnering!

SMÅ
FJER

THOMAS CUP MOD . . . ?
Mens vi i Danmark mere el
ler mindre går og regner med 
at møde Sverige i europafina- 
len i Thomas Cup i Umeå den 
17.-18. februar, regner man i 
England med at møde -  Dan
mark. Det har ført til, at det 
engelske forbund har foreslået 
DBF at spille den 30.-31. marts 
i England, men her kommer 
svenskerne ind i billedet igen, 
for den dag har vi aftalt lands
kamp mod Sverige.

Men svenskerne kan selv 
bestemme, for de møder Eng
land i semifinalen i Thomas 
Cup den 30.-31. januar.

HÆDER TIL MIKE OG NORA
Under stor bevågenhed fra 
medierne har Mike Tredgett og 
Nora Perry fra England mod
taget de internationale sports
journalisters pris for »et langt 
og glorværdigt makkerskab, 
der har ført til, at parret er 
verdens bedste mixeddouble«.

Uden at skulle pille en tød 
del ved berettigelsen af den 
ære, der er overgået de to sym
patiske englændere, forekom 
mer det lidt besynderligt for 
en dansk journalist at det in 
ternationale kollegium tilsyne 
ladende er gået helt uden om 
Danmark i den forbindelse.

MINUS 25.000 SV. KR.
Vi meddelte sidst, at danske 
spillere skulle deltage i tur 
neringer i Sverige om sam
menlagt 55.000 kr. Det må vi 
delvis tage i os igen, for efter 
fremkomsten af artiklen kom 
der meddelelse om, at den ene 
af turneringerne, «Three 
Towns«, er blevet aflyst som 
følge af mangel på sponso
rer. Derimod forlyder der i 
skrivende stund ikke noget 
om, at også Sveriges Grand 
Prix har lidt samme sørgelige 
skæbne. Her kæmpes om
30.000 kr. 7



Lene le g e d e
m ed  S y lv ia  og P rak as h
s lo g e s  som  en løve

Opvisningsturnering i Empire Pool, 
der gav gode erfaringer G B K  s tæ rk e s t i Europa

Danskerne havde vekslende 
held ved den såkaldte stjer
neaften, som det engelske 
badmintonforbund havde ar
rangeret i Empire Pool I Lon
don. Lene Koppen vandt, 
Flemming Delfs og Steen 
Skovgaard & Lene Koppen 
tabte, mens fru Skovgaard, som 
vi jo allerede er begyndt at 
betragte som halv dansker, 
reddede familiens ære I 
damedouble sammen med No
ra Perry.

Flemming mødte Common- 
wealth-mesteren Padukone 
Prakash fra Indien og blev 
slået 15-8, 15-7, mens Lene 
slog Prakash kvindelige mod
part, Sylvia Ng, Malaysia, 11- 
2, 11-8. Steen og Lene tabte
8-15, 3-15 til Mike Tredgett og 
Nora Perry, mens samme Per
ry og Anne Skovgaard slog 
Yonekura & Ueno, Japan, 11- 
15, 15-9, 15-6. Endelig elim i
nerede vore to svenske ven
ner Bengt Froman og Thomas 
Kihlstrom det engelske par 
Ray Stevens & Tredgett med
4-15, 18-14, 15-10.

Ingen undskyldninger
-  Jeg skal ikke prøve at bort
forklare mit første nederlag til 
Prakash, sagde Flemming 
Delfs. Min træning er lagt så
dan an, så jeg først kommer i 
ordentlig form i begyndelsen 
af næste måned, men jeg må 
nu nok sige, at jeg stillede op 
under lidt -  viste det sig -  
forkerte forudsætninger.

Arrangørerne havde meddelt 
os, at det var en opvisnings
turnering, og at man gerne så, 
at vi lavede lidt smarte ting 
undervejs. Men jeg blev san
delig belært om noget andet. 
Prakash knoklede på, som 
var det finalen om verdens
mesterskabet. Det betød åben 
bart meget for ham at vinde.

Om damesinglen fortæller 
Delfs, at Sylvia Ng var en 
skuffelse.

-  Jeg skal ikke pille ved 
Lenes Indsats, men den ma
laysiske pige var så blank, så 
Lene med lethed kunne have 
givet hende to æg, og faktisk 
tjener det vor kvindelige ver

densmester til ære, at hun i 
andet sæt nærmest spillede 
boldene lige op i Sylvia Ng’s 
ketsjer for dog at give de 
knap 4000 tilskuere lidt for 
pengene. Her blev betegnel
sen opvisning virkelig prakti
seret.

Turde ikke give snor
Steen har det på samme må
de som mig. Han er langt fra 
topformen endnu, fortsætter 
Flemming. Det var årsagen til 
det ret store nederlag I mi- 
xeddouble. Men det var ret 
karakteristisk, at Mike og No
ra på intet tidspunkt turde 
give danskerne meget snor, 
som Lene gjorde ved Sylvia 
Ng. Man ved jo aldrig, hvad 
der kan ske, når danskerne 
først kommer I gang.

De mest spændende kampe 
var de to rene doubler, der 
begge fik  over tre sæt, og 
som gav tydeligt bevis på, at 
både englændere og svenske
re er længere fremme med 
forberedelserne end dansker
ne.

Spørgsmålet er så, om for
men kan holde sæsonen ud.

Banen vendt
Der spilles selvsagt kun på en 
bane, og den var vendt i for
hold til finale-banen ved All 
England, således at den lå på 
langs af hallen.

Det anser Flemming Delfs 
for at være en stor fordel. -  
Faktisk har jeg aldrig mærket 
så lidt til den berygtede træk 
i Empire Pool som denne 
gang, siger han, og jeg vil tro, 
at arrangørerne også har lært 
noget af det, så vi til næste 
All England oplever en mere 
hensigtsmæssig placering set 
fra et spillersynspunkt.

Måtte på grund af afbud kæmpe hårdere 
end ventet fo r at vinde Europa Cup

Gentofte Badminton Klub blev 
lørdag den 21. oktober den 
første vinder af Europa Cup 
for badmintonspillere. Det ske
te i Göppingen i Vesttyskland, 
og i finalen mødte Gentofte 
den vesttyske mesterklub, 
Mühlheim, der blev besejret
5-2.

Allerede ved afrejsen var 
man klar over, at det nok ville 
blive mere spændende end 
først antaget, for Lene Kop
pen var ikke med. Af person
lige årsager meldte hun afbud, 
og dertil kommer, at den for 
modede finalemodstander, 
Mühlheim, praktisk talt er 
identisk med det vesttyske 
landshold.

Foruddannelserne kom til at 
holde stik, men al ære og ros 
især til de tre piger, der ud
gjorde Gentoftes spindeside. 
Navnlig de to Susannen Berg 
og Mølgaard, kæmpede, så 
det slog gnister.

M od Tyskland  

i Gentofte
Spillestedet for Danmarks 
første kamp i Thomas 
Cup turneringen er nu 
fastlagt.

Det bliver atter engang 
Gentofte, der kommer til 
at danne ramme om en 
stor turnering, idet DBFs 
spilleudvalg er sikker på, 
at den hal opfylder alle 
de krav, der stilles fra in
ternational side.

Matchen, der afvikles 
9.-10. januar næste år, er 
semifinale i europazonen, 
og Danmark (undskyld 
vinderen) skal, som det 
vist Ikke er helt ube
kendt for dette blads læ
sere, I finalen møde vin
deren af kampen mellem 
England og Sverige.

Fint af Arne Petersen
Gentofte havde kvalificeret sig 
til finalestævnet ved 14 dage 
forinden på hjemmebane at 
besejre AURA fra Malmö 6-1 
og Sandefjord fra Norge med
7-0.

Finalerne i Göppingen star
tede ganske blødt for de to 
stærkeste klubber. Begge 
vandt 7-0 over henholdsvis 
Holy Trinity fra Irland og 
Askö Sport, der trods det 
norskklingende navn kommer 
fra Østrig.

Stemningen blandt de ca. 
600 tilskuere blev slået an med 
det samme, da Michael 
Schnaase gav danmarksmeste
ren, Morten Frost, hård kamp. 
Morten vandt første sæt 15-9, 
men var bagud 8-14 I andet, 
før han igen fik fat I kampen 
og vandt andet sæt 17-14.

Arne Petersen, der spillede 
anden single, ydede en virke
lig fin indsats mod en anden 
tysk landsholdsspiller, Horst 
Lösche, som blev slået 15-11, 
15-10.

To gysere
Men så tog løjerne ellers for 
alvor fat. I Lene Køppens fra
vær spillede Susanne Møl
gaard første og Susanne Berg 
anden damesingle. De to kam
pe blev næsten identiske, og 
de foregik ydermere samtidig.

Susanne Mølgaard mødte Ing
rid Schwabe og Susanne Berg 
Marie-Luise Schulta Jansen. 
Det blev henholdsvis 11-8, og 
11-7 til de to tyske piger i før
ste sæt, mens de to danskere 
til gengæld begge vandt 11-8 
i andet sæt.

Og da de nu var så godt I 
gang, fulgtes de også ad i 
tredje, som begge Susanner 
vandt 12-10, men først efter et 
hav af matchbolde. I så fald 
var Mølgaard førende, idet hun 
havde hele syv ved 10-9 og 
senere fire med 11-10. Berg 
var bagud 3-9 og 8-10 i sit af
gørende sæt.

Men det blev altså dansk
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sejr i begge kampe og dermed 
en føring på 4-0, hvilket tog 
duften af resten af matchen. 
Steen Skovgaard & Morten 
Frost øgede til 5-0 med sejr 
over Schnaase & Lösche, mens 
Karen Kucki & Ingrid Schwabe 
vandt damedoublen over Su
sanne Berg & Pernille Kaa- 
gaard.

I den afsluttende mixed- 
double kom Lene Koppens af
bud på ny til at spille ind, idet 
GBK udtog anden-mixen, Niels 
Nørgaard & Pernille Kaagaard, 
til at spille mod ægteparret 
Kucki. som vandt i to sæt. 

Pengene værd
Den store pokal, som forman
den for den europæiske bad
minton union, hollænderen 
Herman Valken, overrakte 
GBK, bærer nu til evige tider 
vidnesbyrd om, at den danske 
klub blev den første overho
vedet til at vinde Europa Cup 
for badmintonspillere.

Pokalen skal vandre, men 
indskriften har kostet GBK ca.
20.000 kr.

-  Det var prisen fo r at del
tage i turneringen, siger Tage 
Mølgård, og så kan man jo 
sætte sig ned og fundere over, 
om det var pengene værd. Men 
når alt kommer til alt, bliver 
svaret ja. Spillerne var glade 
for at blive de første, der vandt 
en nyindstiftet turnering, og 
hvis man skuer lidt videre, må 
det da også erkendes, at vi 
har været med til at opfylde et 
af de idrætslige mål, nemlig 
at knytte kontakter internatio 
nalt.

Men det betyder ikke, at vi 
mener, turneringen har fundet 
sin endelige form, og på næ
ste EBU-møde vil vor delege
rede, vicepræsident Poul-Erik 
Nielsen, forelægge et forslag, 
der muliggør, at turneringen 
for det første kan afvikles på 
en enkelt weekend og for det 
andet bliver opdelt på en an
den måde, så de stærkeste 
fra starten kommer i samme 
pulje, og de svagere afgør de
res mellemværender i en an
den pulje. Det forslag har jeg 
både svensk og norsk tilslut
ning til, slutter Tage Mølgaard.

Resultaterne fra de enkelte kam
pe i finalen mellem GBK og 
Mühlheim:
HS: Morten Frost-M ichael 

Schnaase, 15-9, 17-14.
Arne Petersen-Horst Lösche, 
15-11, 15-10.

DS: Susanne Mølgaard-lngrid 
Schwabe, 8-11, 11-8, 12-10. 
Susanne Berg-Mar.-Luise 
Schulta Jansen,
7-11, 11-8, 12-10.

HD: Steen Skovgaard & Morten 
Frost-Schnaase & Lösche,

. 15-11, 17-14.
DD: Karen Kucki & Ingrid Schwa- 

be-Susanne Berg & Pernille 
Kaagaard, 15-2, 15-13. 

Mixeddouble: ..
MD: Gert & Karen Kucki-N ie ls  

Nørgaard & Pernille Kaagaard, 
15-12, 15-7.

Syv d a n ske  
to p s e e d n in g e r

NM:

Frost kom ikke med blandt 
de fire seedede i herresingle

De nordiske mesterskaber fin
der i år sted i Helsingfors. 
Det sker den 18.-19. novem
ber, og som sædvanlig ventes 
det at blive danskerne og 
svenskerne, der dominerer 
mesterskaberne totalt.

Danmark har fået syv af de 
ti topseedinger i de fem ræk
ker, mens der er tre til Sve
riges, og også hvad tre-fire 
seedingerne angår, støder 
man udelukkende på danske 
og svenske navne.

Jesper og Morten kan 
ødelægge seedingen
Svend Pri og Flemming Delfs 
har fået et-to-seedingerne i 
herresingle, mens der ikke er 
blevet plads til Morten Frost. 
Den seeding, danmarksme
steren egentlig skulle have 
haft, er i stedet gået til Sture 
Johnsson, Sverige, mens den 
anden tre-fire-seedede natur
ligvis er Thomas Kihlstrom.

Flemming skal spille semi
finale mod Sture, hvis ikke 
Jesper Helledie forinden har 
gjort det af med svenskeren, 
og Morten får i kvartfinalen 
mod Thomas lejlighed til at 
vise arrangørerne, at de tog 
fejl, da de ikke gav ham en 
stjerne i programmet.

Lene Køppen er selvsagt 
topseedet i damesinglen, mens 
Sveriges fodboldspillende bad
mintonpige, Annette Borjesson 
har fået bundseeding. Her er 
de to Køge-piger Inge Borg
strøm og Pia Nielsen seedede 
til semifinalen: Inge mod Lene 
og Pia mod Annette.

Doublerne
Lige så naturligt er topsee- 
dingerne i mændenes double 
gået til Steen Skovgaard &

L ife lin ie  b o m u ld s d ra g te r . . . skønne a t have på . . . 
sm a rte  at se på . . . Køb hos d in  sp o rtsh a n d le r, 
e lle r rin g  02 - 80 5598  og få  n æ rm e s te  fo rh a n d le r.

Flemming Delfs og Thomas 
Kihlstrom & Bengt Froman. 
Danskernes semifinalemod
stander forventes at blive 
Claes Nordin & Stefan Karls
son, Sverige og svenskernes 
bliver Svend Pri & Jesper Hel
ledie.

I damedouble er kun to par 
seedede, og på den måde

skulle finalen blive et opgør 
mellem Lene Køppen & Susan
ne Berg og Inge Borgstrøm & 
Pia Nielsen.

Endelig er verdensmestrene 
i mixeddouble, Steen Skov
gaard & Lene Køppen, stor
favoritter i mixeddouble, hvor 
deres forventede semifinale
modstander bliver Gert Han
sen & Inge Borgstrøm, mens 
den anden semifinale skulle 
blive et opgør mellem Steen 
Fladberg & Pia Nielsen og de 
topseedede svenskere, Lars 
Wengberg & Annette Borjes
son.



CARLTON...VINDER AF ALL ENGLAND
Liem Swie Kingog Carlton -  det suveræne par

Vinder af herre single All England 1978 samt herre single Dansk International 1978



Nu får engelske 
spillere
træningspenge

400.000 sponsorkroner har fået ben at gå på

Verdensranglisten 
kvalt i fødslen

Men der kom alligevel noget positivt 
ud af fejltagelsen

Ud af et samlet sponsorbeløb  
på 37.000 pund, svarende til 
knap 400.000 kr. har det en 

gelske badmintonforbund be 
sluttet at tilgodese topspiller 
ne dels med kontante beløb  
dels ved at iværksætte aktivi
teter, der kom m er de sam m e  
topspillere til gode.

Det engelske forbund har 
indtaget nogenlunde samme 
standpunkt som det danske, at 
de spillere, der I første række 
er årsag til, at man kan få 
sponsorpenge hjem, også selv 
skal nyde godt af dem.

7.500 kr. til topspillerne

Det mest Iøjnefaldende er, at 
man har afsat 8000 pund, som 
direkte udbetales til, hvad man 
lidt bredt kan kalde lands
holdsspillerne gradueret efter 
deres betydning.

Derek Talbot, Ray Stevens, 
Mike Tredgett, Nora Perry, 
Jane Webster og Margaret 
Lockwood er alle tildelt 750 
pund (godt 7.500 kr.). David 
Eddy, Eddie Sutton, Kevin Jol- 
ly, Karen Bridge, Paula Kil- 
vington og Barbara Sutton får 
hver 400 pund (4000 kr.), og 
endelig er der 200 pund (2000 
kr.) til Mike Wilks, David Hunt 
og Karen Puttick.

Pengene er bevilget med det 
form ål at hjæ lpe spillerne til 
dækning af udgifter i forbin-

Den
engelske
rangliste

Derek Talbot og Gillian Gllks 
står fortsat på førstepladsen i 
henholdsvis herre- og dame- 
single på den engelske rang
liste for den kommende sæ
son.

Hos de mandlige spillere er 
Ray Stevens på andenpladsen 
foran Kevin Jolly, Mike Tred
gett og David Hunt, mens Mike 
Wilks deler sjettepladsen med 
David Eddy.

delse med træ ning forud for 
og under den nuværende sæ 
son.

Betingelser

Der er dog en lille betingelse 
knyttet til bevillingerne. Pen
gene udbetales kvartalsvis, og 
der kan trækkes i beløbet, hvis 
spilleme ikke er til rådighed 
for landsholdet, hvis spillerne 
ikke opfylder den engelske 
UKs forventninger, og hvis de 
under deres færden på baner
ne ikke bringer badminton
sporten i miskredit (var det mon 
en speciel hilsen til Kevin 
Jolly, der jo blev sendt hjem 
fra EM i Preston efter sin 
kamp mod Jesper Helledie?).

Til såkaldte A-aktiviteter er 
der sammenlagt afsat 23.000 
pund. En del af de penge går 
til at forøge præmiesummerne 
i allerede eksisterende turne 
ringer for at gøre dem mere 
attraktive for de bedste spil 
lere, ligesom der er taget høj
de for, at det er blevet dyrere 
at arrangere turneringer med 
tilskud til arrangørerne til føl
ge. Endelig har forbundet selv 
sat sig på en part af pengene 
for at kunne hjælpe de lokale 
forbund (det der svarer til 
vore kredse) til at forbedre 
faciliteterne i forbindelse med 
arrangementer, der angår åben 
badminton.

Gillian Gilks efterfølges af 
Jane Webster, Nora Perry er 
nr. 3, og de to juniorspillere 
Paula Kilvington og Karen 
Bridge deler fjerdepladsen 
foran Mike Tredgetts kone, Ka
thy Whiting.

På grund af en skade, der 
har holdt hende væk i en stor 
del af sæsonen, er sidste sæ
sons nr. 2, Margaret Lock
wood, ikke sat på årets rang
liste.

AKTIVE I BESTYRELSEN

Det engelske badmintonfor
bund har valgt to topspillere, 
Derek Talbot og Nora Perry, 
til bestyrelsen. Samtidig har 
begge modtaget en opfordring 
til at indtræde i udviklings- og 
planlægningsudvalget.

Derek Talbot er i forvejen 
formand for de engelske spil 
leres forening.

Den besynderlige verdens 
rangliste, som vi g jorde til 
genstand for en del om tale I 
sidste num m er af »Badminton«, 
fik en del ord med på vejen, 
da det internationale forbund  
holdt bestyrelsesm øde i Lon
don.

For at sige det mildt, var 
der alt andet end tilfredshed 
med den måde, listen blev 
præsenteret på, og turnerings
komiteen måtte lægge øre til 
flere indsigelser, bl. a. fra 
dansk side.

Stof til com puter

Man gjorde, som vi fremhæ
vede, gældende, at ranglisten 
hviler på et alt for løst grund 
lag, og understregede over for 
redaktør Wortman, at kun IBFs 
turneringsudvalg har ret til at 
lave ranglister, der er vejle 
dende for arrangører af inter
nationale turneringer.

Det betyder imidlertid ikke, 
at listen forsvinder fra »World 
Badminton«, men den giver sig 
ikke ud for mere, end den er. 
En privat mands personlige 
mening.

Der kom dog også noget ret 
så positivt ud af ståhejen, for 
de forskelige lande gav tilsagn 
om at sende resultater fra be
tydende turneringer til Wort
man, der dermed får et større 
materiale dels til sin håndgjor
te liste dels til at fodre en 
computer med, og efterhåndn 
bliver der tilvejebragt så me
get materiale, så en databe
handlet rangliste i badminton 
kan tages lige så højtideligt 
som den man nu har i tennis.

OGSÅ DU BRODER

At Mike Tredgett og Ray Ste
vens sekunderer hinanden 
godt i en herredouble, er vi 
adskillige, der kan skrive un
der på, men at de ligefrem 
står model for hinanden uden 
for banen, havde vi nu ikke 
troet.

Ikke desto mindre giftede 
Ray sig for kort tid siden 
med Lynn Taylor, og se om 
ikke Mike fulgte lige efter og 
blev smedet i hymens lænker 
med Kathy Whiting. 11



Afgør tre situationer og find 
bagefter ud af, om det er rig tig t

Id é fo ru m  for in s tru k tø rer

Der sker mange interessante ting
rundt omkring, som andre kan have gavn af

Dansk badminton har såvel et 
veludbygget uddannelsessy
stem som en omfangsrig stab 
af instruktører. Jeg formoder 
derfor, at der rundt omkring i 
klubberne, hvor disse instruk
tører virker, sker mange in
teressante ting.

Mange instruktører har sik
kert som jeg oplfevet, at den 
daglige instruktion eller træ 
ning har givet anledning til 
en del ideer desangående. 
Nogle ideer har man måske 
afprøvet, mens andre sandsyn
ligvis blot er forblevet en idé. 
Det er også et spørgsmål, om 
de Ideer man har prøvet, har 
kastet noget af sig, og om de 
måske i samme eller tilvirket 
form kunne bruges af andre.

Der kunne også være tale 
om nogle forhold omkring træ 
ningen eller instruktionen, som 
man var stødt på, og som man 
ønskede yderligere belyst gen
nem flere oplysninger.

dant idesamarbejde, og jeg 
håber, at det samtidig kan ud
dybe, hvordan samarbejdet 
kan bruges:
-  hvordan indlæres spillereg 

ler bedst hos begynderbørn 
(udarbejdelse af system med 
trinvis inddeling af regler
ne?).

-  træningsøvelser til double.
-  sådan gør vi, når vi træner.
-  hvordan indlærer man taktik. 

Jeg håber, at dette indlæg
kan være medvirkende til at 
få et større samarbejde igang 
mellem instruktørerne. Selv om 
det ikke er tilfældet, vil jeg 
dog udtrykke et ønske om, at 
nok så mange instruktører vil 
komme frem med de ideer og 
tanker, som de går og pusler 
med. Finn Trærup Hansen

25.000 ekstra 
fra Tandberg

»Badminton« indleder i dette 
nummer en serie, som er re
digeret af den internationale 
dommer Paul Frimodt. Formå
let er, at man dels kan teste 
sin kunnen med hensyn til 
badmintonreglerne dels at give 
en forklaring på fortolkningen 
af mere indviklede situationer.

Vi gør opmærksom på, at 
spillereglerne for badminton 
findes i DBFs håndbog, afsnit 
D, hvor der også er forklarin 
ger til reglerne, men prøv nu 
selv at dømme de tre situatio 
ner og lad være med at kigge 
i svarene, før du har fundet 
frem til din egen afgørelse.

De tre situationer

1. A spiller single mod B. Un
der spillet slår A til bol
den, der passerer nettet, -  
men bliver hængende i 
nettet, på B’s side?
Hvad vil du dømme?

2. A +  B spiller double mod 
C +  D.
A starter første sæt med 
at serve til C. A +  B vin
der første sæt.
a) Hvem skal starte med at 

serve i andet sæt?
b) Og hvem skal modtage?

3. A spiller single mod B. Un
der spillet smasher A, og 
taber sin ketsjer i slagøje
blikket. Ketsjeren rutscher 
under nettet, ind på B’s 
side og bolden går i gul
vet, ligeledes på B’s side. 
Hvad vil du dømme?

SVARENE FINDES PÅ 

SIDE 14

Udveksling og udvikling
Med bagrund i ovennævnte vil 
jeg gerne lægge op til, at in
struktører finder sammen i et 
samarbejde på regionalt plan 
eller landsplan for at »løse« 
selvstillede opgaver, der er 
udsprunget af sådanne ideer 
eller problemer. Samarbejdet 
skal ikke blot bestå af en ud
veksling af ideer -  men en ud
vikling af ideer. Man kan ud
veksle kommentarer, men det 
er nok så væsentlig, at in
struktørerne i fællesskab kan 
foranledige en praktisk af
prøvning af ideerne på flere 
træningshold f. eks. ungdoms
hold af forskellig styrke). Dis
se afprøvninger kan forsøges 
vurderet og sammenholdt med 
henblik på en opsamling af 
erfaringer. Dette kan udmun
de i et afprøvet og kommen
teret materiale, der er mere 
eller mindre analytisk gennem
arbejdet.

Ideer
Endelig vil jeg nævne nogle 
ting, man kan tage op i et så

Det er godt, når man har en 
vare, der kan sælges, og det 
er bedre, når køberen er så 
godt tilfreds med den, at han 
er parat til at betale ekstra 
for at få mere af den.

Det er faktisk, hvad der er 
sket i forholdet mellem DBF 
og Tandberg Radio.

Som mange vil have be
mærket havde de to foreta 
gender et samarbejde sidste 
sæson, så Tandberg sammen 
med Toms Chokolade stod for 
bl. a. banderne omkring ba
nerne ved de store turnerin 
ger.

Det betaler Tandberg Radio
75.000 kr. for, og nu har fir 
maet sluttet en ny kontrakt 
med DBF for den kommende 
sæson. På den står der
100.000 kr.

Pengene bruges til dygtig 
gørelse og fornyelse af staben 
af internationale spillere, og 
derfor var det for Tandberg- 
Toms-penge, at DBF for et 
stykke tid siden havde seks 
spillere I Østen.



UNGDOMSSIDERNE

S æ s o n e n  fo rlæ n g e s  
fo r u n g d o m s s p ille rn e

DBF søger nordisk tilslutning 
til flytning af bi. a. NM og EM

Michael Kjeldsen, hæver sig N ettie  Nielsen og Annette  
igen som den bedste i junior- Bernth slår de bedste i junior
rækken. rækken og kan hævde sig over

for ynglingerækkens stæ rke
ste.

På hø jde  m ed de b ed ste

I erkendelse af, at man har 
for mange spillere og for få 
weekends til rådighed vil 
Dansk Badminton Forbund 
forsøge at få nordisk tilslutning 
til, at man forlænger sæsonen 
for ungdomsspillere med ca. 
en måned.

På den nordiske kongres i 
forbindelse med de nordiske 
mesterskaber i Finland den 18. 
-19. november stiller Danmark 
forslag om, at man flytter de 
nationale ungdomsmesterska
ber fra februar til marts, og at 
de nordiske ungdomsmester
skaber rykkes fra marts til 
april.

Rigtig rækkefølge bedst
Den rokering får efter alt at 
dømme til følge, at man hvert 
andet år kolliderer med euro
pamesterskaberne for ungdom,

og her vil DBF forsøge at få 
fællesnordisk tilslutning til, at 
man anmoder Den europæiske 
Badmintonunion om at afholde 
EM efter NM.

Hvis EBU ikke vil være med 
til det -  der er jo også andre 
lande end de nordiske med 
her -  er man indstillet på, at 
nordiske mesterskaber skal af
vikles efter europamesterska
berne.

Forhåbentlig møder man ikke 
for megen modstand i EBU, 
hvis Danmarks forslag går 
igennem hos de nordiske lan
de. Store turneringer mister nu 
engang lidt af deres værdi, 
hvis de ikke afholdes i den 
rigtige rækkefølge.

I år f. eks. slutter sæsonen 
med ungdoms-EM i Muhlheim 
i Tyskland fra den 14. til den
19. april.

Sæsonens første tur 
neringer har vist, at 
de bedste jun io r 
p iger helt er på højde 
med de førende sp il 
lere i ynglinge-kate 
gorien, vurderer Ung
dom sspilleudvalgs 
medlem, Per Treldal, 
der er ansvarlig for 
junior-gruppen.
Det er specielt tre piger, Dorte 
Kjær, Annette Bernth og Nettie 
Nielsen, der har gjort sig godt 
gældende i selskab med yng
lingene. Det har vist sig at 
være helt berettiget, at disse 
tre førsteårs-juniorer er med i 
den brutto-trup, DBFs USU har 
udtaget med henblik bl. a. på 
nordiske mesterskaber i Sve
rige og EM for ungdom i 
Mühlheim i Tyskland.

I double-rækkerne kan flere 
af andenårs-juniorerne endnu 
holde stand mod de yngre pi
ger. I øvrigt har en af anden
års-juniorerne, Lise Kissmeyer, 
Højbjerg, bragt sig stadig me
re ind i søgelyset.

Michael i front
Michael Kjeldsen fik en »duk
kert« i sæsonens første turne 
ring i Nr. Broby, men han har 
siden forstået at tage ganske 
alvorlig revanche overfor bl. a. 
Mark Christiansen.

-  Men der er en række me
get gode drenge. Bl. a. har 
Kim Brodersen spillet meget 
stærkt fra sæsonstarten; lige

som Ib Frederiksen har været 
godt med, siger Per Treldal.

I herredouble er der en 4- 
5 par, der formentlig igennem 
hele sæsonen vil skiftes til at 
vinde.

Nogle af juniorerne kan og 
så gøre sig gældende i sam
menligninger med ynglinge 
herrerne, hvor det nok kun er 
Jens P. Nierhoff og Bent 
Svenningsen, de må give op 
overfor, fastslår Per Treldal.

Køge Badminton Klubs junior
turnering blev afviklet sam
menfaldende med første runde 
i DH-turneringen, så de bedste 
juniorer var med. Finaleresul
taterne:
HS: Niels Hansen, Lillerød-Ole 

Svendsen, Hundested,
15-8, 15-12.

DS: Annette Bernth, Skovlun- 
de-Charlotte Steen, Tåstrup, 
11- 1, 11- 2 .

HD: Ole Svendsen & Asger 
Madsen, Hundested-Niels 
Hansen, Lillerød & Tom Niel
sen, Viskinge,
18-16, 12-15, 15-7.

DD: Charlotte Steen, Tåstrup & 
Karen Pedersen, Køge-An- 
nette Bernth & Karen B. 
Hansen, Skovlunde,
13-18, 18-15, 15-6.

MD: Kia Petersen, Køge & 
Palle Nielsen, Hundested- 
Linda Hansen & Thomas Ca- 
millo, Køge, 15-4, 15-5.

Hundested m åtte  tage 
en ekstra hal i brug 
for at klare turnering

OJB-vindere

Over Jerstal Badmintonklubs 
egne spillere vandt i tre af de 
fem rækker i klubbens åbne 
B-turnering, hvor finaleresul
taterne blev følgende:
HS: Asmus Skourup, OJB-Tor- 

ben Carlsen, Triton,
15-10, 5-15, 18-17.

DS: Hanne Olesen, Triton- 
Anette Bundgaard, Triton,
9-11, 11-8, 11-3.

HD: Gert Nielsen & Palle Ha- 
senfuss, Ballerup-Asmus 
Skourup & Erik Bergstedt, 
OJB, 12-15, 11-15.

MD: H. Bay & Kaj Riis, OJB- 
Anette Bundgaard & Søren 
Thomsen, Triton,
15-6, 15-4.

Hundested Badmintonklub hav
de en mægtig tilslutning til 
klubbens åbne junior A-turne- 
ring. Frem for at nedskære 
kampantallet med ikke færre 
end 113 valgte den derfor at 
leje sig ind i Helsingehaller- 
ne med en del af de indleden
de kampe.

118 spillere var tilm eldt i 
herresingle, 66 i damesingle, i 
herredouble deltog 55 par, i 
damedouble 34, og i mixed- 
double var der 30 med. Resul
tatet af finalerne blev:
HS: Hans Henrik Kølle, Sølle- 

rød/Nærum-Carsten Peder
sen, Brande,
15-3, 7-15, 8-15.

DS: Tina Krogh, Ølstykke-Ka- 
rin B. Hansen, Skovlunde, 
11-6, 5-11, 7-11.

HD: Bjørn Iversen & Jes Laur
sen, BC Carlsro-Lars Bo 
Nielsen & John Rasmussen, 
Glostrup,
13-15, 17-16, 11-15.

DD: Linda Hansen, Køge & Ti
na Krogh, Ølstykke-Charlot- 
te Frimodt & Susan Clausen, 
Albertslund, 4-15, 11-15.

MD: Jette Pedersen & Jesper 
Holm Hansen, Karlslunde- 
Jette Møller & Kåre Larsen, 
Slagelse, 15-12, 15-7.

De bedste 
jun io res  i 
DH-kampe



PUSLINGE - MESTERRÆKKEN

Flot Hartvich-finale

Tvillinge-søstrene Lotte og Helle Hartvich 
foræ rer bestemt ikke hinanden noget, når de 
mødes i årets puslinge-turneringer. I Roskilde 
Badm intonklubs åbne puslinge-turnering gav 
de hinanden en ny hård kamp -  det abso
lutte højdepunkt i turneringen.

Roskilde-klubben havde i år 
fået så at sige alle de bedste 
med i turneringen, dog und
taget Vlborg-drengene Keld S. 
Jensen og Henrik Ejlersen.

Claus Thomsen, Esbjerg, der 
ellers regnes for helt suveræn 
i puslinge-rækken i denne sæ
son afgav to sæt i turnerin 
gen, i kvartfinalen til Poul Erik 
Høyer, Helsinge, og i finalen 
til Morten Pedersen, Hunde
sted. Her var Claus ¡øvrigt tæt 
ved at få et æg i andet sæt. 
Det tredje vandt han så med
11-1!

Double-rækken er domineret 
af de fra sidste år så velkend
te par i mini-rækken, Poul 
Erik Høyer & Søren Bo Han
sen og Anders Nielsen & Hen
rik Lunde -  og denne gang 
vandt førstnævnte.

Finale-resultaterne:
HS: Claus Thomsen, Esbjerg- 

Morten Petersen, Hundested,
11- 8, 3-11, 11-1.

DS: Lotte Hartvich, Gentofte- 
Helle Hartvich, Gentofte,
12- 10, 9-11, 11-2.

HD: Søren Bo Hansen & Poul 
Erik Høyer, Helsinge-Henrik 
Lunde, Greve & Anders Niel
sen, Tune,
6-15, 15-12, 15-6.

DD: Helle Hartvich & Lotte 
Hartvich, Gentofte-Birgitte 
Hindse, Nr. Broby & Hanne 
Løvendahl, Grantoften,
15-5, 15-12.

MD: Karen Bentsen & Bo 
Ewald, Hvidovre-Susanne 
Pedersen & Michael Thom
sen, Værebro,
2-15, 15-12, 10-15.

A-puslinge 
i Nr. Broby

Karsten Schultz, Randers, og 
Dorthe Lynge, Horsens Ham
mer (Nordjylland) blev vinde
re af singlerækkerne i Nr. Bro
bys åbne puslinge A-turnering. 
Her følger finale-resultaterne:

HS: Karsten Schultz, Randers- 
Lars Dueled, Køge,
11-8, 11-3.

DS: Mette Jensen, Fåborg-
Dorthe Lynge, Horsens Ham
mer, 3-11, 5-11.

HD: Jens H. Petersen & Lars 
Dueled, Køge-Torben Kjeld 
sen, Skovlunde & Morten 
Teller, Grantofte, 8-15, 16-17.

DD: Dorthe Lynge, Horsens 
Hammer & Helle Petersen, 
Triton-Lisbeth Kudsk & Lene 
Jensen, Resen, 12-15, 12-15.

Her er de rig tige svar på de 
tre situationer på side 12 

-1. Bolden dømmes »LET« -  
(ugyldig), og skal spilles 
om,
-  idet B fratages chancen 
for en returnering.
SR § 17 b.

2. a) Valgfrit mellem A og B. 
b) Valgfrit mellem C og D. 
SR § 11.

3. Bolden dømmes god til B. 
A har hindret spillet for B,
-  idet, under spillet må in

gen del af en spiller, 
dennes klæder eller ket
sjer komme ind på mod
standerens banehalvdel.

SR forklaringer punkt 2.

Dorthe K jæ r har væ ret en væ rdifu ld  førstedam e på Greve Strands  
hold. Hun har opnået flo tte  sejre over ynglinge-spillerne Bente Ter- 
kelsen, Esbjerg og Kirsten M eier, GBK.

Dorte Kjær og Annette Bernth spiller første 
sæson som juniorer, men de er i stand til at 
slå de stærkeste af anden-års-juniorerne, v i
ser nye turneringer i Greve Strand og Århus. 
I de samme turneringer viser det sig, at det 
var en »enlig svale« at Michael Kjeldsen 
måtte bøje sig for bl. a. Mark Christiansen.

Flotte resultater for Dorthe 
Kjær og --------------------
Anette B.

De to spillere mødtes i semi
finalen i Greves åbne junior
turnering med Michael som 
vinder. Her blev det finale-mod
standeren Kim Brodersen, der 
forinden havde gjort det af 
med Asger Madsen, Hunde
sted, som slog Ib Frederiksen, 
Resen!

I damesingle blev det et f i 
nale-opgør mellem Dorte Kjær 
og Annette Bernth, denne gang 
med Anette som klar vinder.

Finaleresultaterne:
HS: Kim Brodersen, Odense- 

Michael Kjeldsen, Skovlun
de, 11-15, 9-15.

DS: Dorte Kjær, Greve-Annet- 
te Bernth, Skovlunde,
5-11, 2-11.

HD: Jørgen Christensen, Thi
sted & Henrik Borgaard, 
Brande-Mark Christiansen, 
Triton & Ulrik Jensen, Oden
se, 15-3, 14-17, 15-6.

DD: Lene Larsen, Esbjerg & 
Lise Kissmeyer, Højbjerg- 
Lone Bahl & Lisbeth Laurid
sen, Esbjerg, 15-9, 7-15,
10-15.

Double-overraskelser 
i Å rhus-turnering

Henrik Borgaard og Jørgen  
Christensen, som var overra 

skende tæt på finalesejr i 
G reve vandt sæsonens næste 
junior-turnering i Århus, hvor 
de tog revanche mod vinderne 
fra Greve, M ark Christiansen  
og Ulrik Hansen.

Århus Badmintonklubs turne 
ring gav singlesejre til Dorte 
Kjær og Michael Kjeldsen, og 
finale-resultaterne blev som 
følger:
HS: Michael Kjeldsen, Skov- 

lunde-Mark Christiansen, 
Triton, 15-7, 15-4.

DS: Dorte Kjær, Greve-Annet- 
te Bernth, Skovlunde,
11-4, 11-8.

HD: Mark Christiansen, Triton 
& Ulrik Jensen, Odense- 
Henrik Borgaard, Brande & 
Jørgen Christensen, Thisted, 
10-15, 6-15.

DD: Karen Pedersen, Køge & 
Nettie Nielsen, Sorø-Annette 
Bernth & Dorte Kjær,
6-15, 7-15.

MD: Flemming Dalum & Mette 
Quist, Brabrand-Susanne M. 
Lassen & Ole W. Hansen, 
Tinglev, 15-10, 14-17, 6-15.



T rito n s  u n g e  v in d e r i 
m e s te rræ k k e -tu rn e rin g

DBFs ungdom sspille 
udvalg følger op 
mærksomt ungdoms
spillernes resultater 
for seniorer, og USU 
kan glæde sig bl. a. 
over single-resulta 
terne i Tritons me
sterrække-turnering. 
Her blev de to rækker 
vundet af Jens Peter 
Nierhoff og Kirsten 
Larsen.
Jens P. Nierhoff og Kirsten 
Larsen er i denne sæson 
kommet til Triton fra hen
holdsvis Kolding og Bindslev- 
Tversted.

Jens Peter Nierhoff har tid 
ligere på sæsonen vundet ABC 
Ålborgs A-rækketurnering, og i 
denne mesterrækketumerlng 
gik det næsten lige så nemt, 
idet han heller ikke her af
gav noget.sæt. Det kneb dog

noget i kvartfinalen mod Jens 
Hinrichsen, Værløse. Det blev 
til 18-17 i første sæt, men så 
15-6.

Kirsten Larsen havde det 
sværest mod en anden af de 
unge, DBF-USU følger, nemlig 
Bente Terkelsen, Esbjerg.

I double-rækkerne kunne de 
noget mere erfarne spillere 
præge billedet. Således nåede 
en gammelkendt konstellation, 
Carsten Morild, Hadsund, og 
Erland Kops, Greve, til finalen, 
hvor de dog ikke kunne stop
pe Hvidovre-parret Bo Ømose- 
gaard og Søren Haldager.
HS: Jens Peter Nierhoff, Tri

ton—Torben Østergaard, 
Lyngby, 15-8, 15-12.

DS: Inge Christensen, Gentof- 
te-K irsten Larsen, Triton,
7-11, 8-11.

DD: Kirsten Larsen & Hanne 
Suhr, Triton-K. Søe-Peder- 
sen & Lotte Nielsen, Triton,
9-15, 9-15.

MD: Søren Willandsen & Han
ne Adsbøl, Hillerød/Gentofte 
-Lars Chemnitz & Helle Lar
sen, Lyngby/Skagen,
15-6, 9-15, 15-4.

Carsten Morild og Erland Kops genoplivede makkerskabet i Tritons 
mesterrækketurnering. De nåede finalen, men tabte til Bo Ømose- 
gård og Søren Haldager, HBC med 6-15,13-15.

Jan P au lsen  var su veræ n

Jan Poulsen, Viborg, 
deltog fo r første gang 
i denne sæson i en 
m inipuslinge-turne- 
ring da Greve Strands 
Badmintonklub holdt 
åbent stævne, og han 
vandt meget suve
rænt. Derimod viste 
det sig, at Lotte Olsen 
ikke er så meget stær
kere end de øvrige 
piger. Hun led såle 
des nederlag i single 
finalen til Gitte Gan- 
borg, Værløse.

Finale-resultaterne:
HS: Jan Paulsen, Viborg-Pe- 

ter Knudsen, Charlottenlund, 
11-1, 11-4.

DS: Gitte Ganborg, Værløse- 
Lotte Olsen, Karlslunde,
11-7, 10-12, 11-8.

HD: Philip Thrane, Skovshoved 
& Peter Knudsen, Charlot- 
tenlund-Torben Larsen, 
Esbjerg & Jan Paulsen, Vi
borg, 10-15, 7-15.

DD: Gitte Ganborg, Værløse & 
Lotte Olsen, Karlslunde-Ca- 
rina F. Ipsen, Herlev & Lene 
Jørgensen, Ballerup,
15-10, 15-10.

En Borch-fina le

Allan og Martin Borch, søn
ner af All England mesteren 
Henning Borch, mødtes i fina 
len i single i Rødovre Bad
minton Klubs minipuslinge-tur- 
nering. Her deltog et par af 
de allerbedste, Jan Paulsen og 
Peter Knudsen, ikke, og de 
øvrige viste sig at være ret 
jævnbyrdige. Borch-brødrene 
spillede således meget lige 
semifinaler mod lan Kjær og 
Bo Sørensen.

Finale-resultaterne:
HS: Alan Borch, Kastrup/Mag- 

leby-Martin Borch, Kastrup/ 
Magleby, 11-3, 12-11.

DS: Lotte Olsen, Karlslunde- 
Pernille Hovgaard, Greve S., 
11- 2 , 11- 2 .

HD: Martin Borch & Bo Søren
sen, Kastrup/Magleby/Hvid- 
ovre-Kim Petersen & Mor
ten Skar, 7-15, 3-15.

DD: Pernille Hovgaard & Lil 
lian Kops, Greve-Lisbeth 
Stuer Lauridsen & Charlotte 
Madsen, LB, 9-15, 15^1, 15-
9.

MD: Ina Nielsen & Henrik Ol
sen, Køge-Anette Borgstrøm 
& Jan Holst-Christensen, 
Ringsted, 15-2, 15-5.



To  y n g lin g e  s p ille re  på  
h o ld e t til N o rg e

Jens Peter Nierhoff og Bent Svenningsen 
debuterer i en international seniorturnering

O F F I C I E L L E
M E D D E L E L S E R

G odkendte reklam ekontrakter
Karlslunde Idræts Forening,
»Conta Typehuse«, Allerød -  1. hold 
Vejle Badminton & Tennisklub,
»Ulvebeton«, Vejle -  1. hold 
SNIK, Søllerød-Nærum Idræts Klub,
»Magasin«, København -  1. hold 
Karlslunde Idræts Forening,
Svend Nielsen, Karlslunde -  Old Boys 2. hold 
Valby Badminton Club,
Restaurant »Kontoret«, København
Svenstrup Tennis- & Badmintonklub
S. P. Jensen & Søn, Svenstrup -  J., 1. og 2. hold

Gældende til: 

30/10-79 

31/8 -79 

31/8 -79 

31/8 -79 

15/8 -79 

15/10-79

RETTELSER TIL KLASSIFICERINGS
LISTERNE OVER SJÆLLANDSKE SPILLERE

I den kommende weekend skal 
10 spillere i ilden ved de åb
ne norske mesterskaber i 
Oslo, fem i herresingle, fire i 
damesingle, tre par I herre
double og to par i dame- og 
mixeddouble.

Det er bemærkelsesværdigt 
at notere, at UK har valgt 
de to unge spillere Jens Pe
ter Nierhoff fra Triton og Bent 
Svenningsen fra Køge. De 
er endnu ungdomsspillere og 
skal med til ungdoms-EM i 
Vesttyskland i april næste år, 
hvis intet uforudset indtræffer.

Helledie er gæst
Ellers er det Køge og Triton, 
der præger herresiden. For
uden de nævnte rejser Ken
neth Larsen og Mogens Neer-

A-turneringer i Resen og Viby:

Resen Badmintonklub fik selv 
tre seire i klubbens åbne A- 
turnerlng, men de to øvrige 
rækker blev vundet af Su
sanne Ejlertsen og Rikke V. 
Sørensen, som sammen vandt 
damedoublen og mødtes i fi 
nalen i single.

Der blev opnået følgende 
finaleresultater:
HS: Gert Pedersen, Resen-

Jens Thøgersen, Resen,
15-2, 14-17, 15-12.

DS: Rikke V. Sørensen, Al- 
bertslund-Susanne Ejlertsen, 
Viborg, 10-12, 3-11.

HD: Jørgen Bo Andersen, Bra
brand & Claus Dahl, Viborg 
-G ert Pedersen & Martin 
Quist, Resen,
15-7, 14-17, 12-15.

DD: Susanne Ejlertsen, Viborg 
& Rikke V. Sørensen-Lone 
Mogensen & Hanne Møldrup, 
Resen, 15-10, 15-11.

MD: Arne Nielsen, Viborg & 
Rikke V. Sørensen, Alberts- 
lund-Carsten Mark & Lone 
Mogensen, Resen,
14-17. 11-15.

gaard, Triton, Steen Fladberg, 
Køge, og »gæsten«, Jesper 
Helledie, Hvidovre, til Oslo.

Alle undtagen Neergaard 
stiller op I single, mens de 
tre herredoubler hedder Hel
ledie & Fladberg, Neergaard 
& Larsen og Nierhoff & Sven
ningsen.

De fire piger, der skal af 
sted, er Susanne Berg, Gen
tofte, Jette Boyer, Lillerød, 
Agnethe Juul, Højbjerg og 
Lonny Bostofte, Skovshoved. 
De to førstnævnte og de to 
sidstnævnte udgør henholdsvis 
den ene og den anden doub 
le.

I mixeddouble spiller Steen 
Fladberg & Lonny Bostofte og 
Mogens Neergaard & Susan
ne Berg.

I Viby Badmintonklubs åbne 
A-turnering blev der følgende 
finale-resultater:
HS: Bent Madsen, AB Århus- 

Per Nygaard, Esbjerg,
6-15, 6-15.

DS: Kirsten Schmidt, Knuthen- 
borg-Pia Juhl, Kolding. Pia 
Juhl vinder på w.o.

HD: Asbjørn Karlsson & Peter 
Sørensen, Viby-Henrik Mad
sen & Chr. Johansen, VIK 
Arhus, 8-15, 15-6, 15-10.

DD: Helle Larsen & Susanne 
Jensen, Skagen på w.o. over 
Gitte Thomsen & Dorthe Sø
rensen, Esbjerg.

MD: Annette Sørensen & Allan 
Pagh, Skanderborg/Højbjerg 
-P ia Juhl & Bent Arndt, Kol
ding, 7-15, 7-15.

(Se »Badminton nr. 7, samt 
SBKr's håndbog).

På grund af manglende -  el
ler fejlagtig klassificering, er 
følgende spilleres placering pr.
1. oktober ændret til:

A-rækken (damer)
Kirsten Mathiesen, Glostrup.

A-rækken (herrer)
Leif Nissen, Helsingør.
John Madsen, Helsingør. 
B-rækken (damer)
Lene Lorenzen, Brøndbyerne. 
Lone Christiansen, Fakse. 
Birgitte Rasmussen,
Kalundborg.
Merete Rasmussen,
Kalundborg.
Anette Fladberg, Køge.
Dorthe Basballe, Lillerød.
Ida Thorn, Lillerød.
Lis Hansen, Viskinge.
Helle Skovgaard, Vordingborg. 
Birgitte Nielsen, Vordingborg.

B-rækken (herrer)
Hans Lorenzen, Brøndbyerne. 
Bernt Christiansen, Fakse.
Jens Hansen, Herlufsholm.
Jens Petersen, Herlufsholm. 
Lars la Cour, Humlebæk. 
Jesper J. Rasmussen, 
Humlebæk.
Henrik Petersen, Karlslunde. 
Jan Madsen, Slagelse.
Mikael Sørensen, Slagelse. 
Peter Kjær, SNIK.
John Friis, Svogerslev.

C-rækken (damer)
Lise-Lotte Havbo, Brøndbyerne. 
Solvej Nielsen, Fladså.
Ulla Smedegaard, Fladså. 
Marianne Hessner, 
Frederiksværk.

Lis Groth, Herlufsholm.
Helle Sørensen, Hundested. 
Lene Hansen, Hundested. 
Annette Pedersen, Jersie. 
Grethe Steenberg, Jersie. 
Mette Nielsen, Skælskør. 
Bettina Larsen, Tølløse. 
Kirsten Madsen, Tølløse. 
Anne-Marie Thielsen, Tølløse.

C-rækken (herrer)
Jørn E. Grabas, Fladså.
Jens O. Grabas, Fladså. 
Christian Høgsberg, 
Humlebæk.
Per Uldal, Humlebæk.
Peter Bertelsen, Hundested. 
Claus Amelung, Skælskør. 
Peter Roland, Skælskør. 
Mikael Hansen, Sorø.
Alex Olsen, Sorø.
Allan Heering, Tølløse.

A-rækken -  Old Boys
Vibeke Brisson, Birkerød.
Lis Alstrup, Frederiksværk.
Ole Alstrup, Frederiksværk. 
Jytte Jespersen, Holbæk. 
Michael Jensen, Hillerød.
Nina Petersen, Hundested. 
Ebba Hansen, Hundested. 
Ebbe Pedersen, Karlslunde. 
Henning Olsen, Roskilde. 
Tommy Bune, Roskilde.
Bent Nørregård, Solrød. 
Vibeke Hasselsteen, Sorø. 
Søren Dalsgård, Skælskør. 
Otto Hansen, Tuse Næs.
Kai Larsen, Tuse Næs.
Knud Lauritsen, Tåstrup.

OFFICIELLE MEDDELELSER 
Ynglinge Mesterrækken,
Liselotte Nielsen, Birkerød, 
udgår.
Ynglinge Mesterrækken,
Gitte Hansen, Birkerød, 
indsættes.

G evinster for Resen, Rikke V. 
Sørensen og Susanne Ejlertsen



DH
TURNERING

Næste
nummer
Det næste nummer af 
»Badminton« er planlagt 
til at udkomme i ugen, der 
begynder d. 27. november.

Sidste dag for aflevering 
af stof er sat til den 10. 
november. S am tid ig  gør vi 

opm æ rksom  på, at stof til 

nr. 12, der udkom m er 11. 

decem ber skal væ re re 

daktionen i hæ nde senest 

24. november. Men det be
tyder ikke, at I SKAL vente 
tH den dag. Tværtimod vil 
det være en fordel for alle 
os, der er med til at produ
cere bladet, om I sender 
sto ffet til H. C. Møller så 
hurtigt som muligt - gerne I 
flere portioner.

Det giver os lejlighed til 
en bedre tilretn ing af jeres 
tanker og m eddelelser 
med en bedre behandling 
af sto ffet til følge.

Og vil de maskinskriven- 
de bidragydere så ikke nok 
gøre os den enorme tjene 
ste at skrive manuskripter
ne med m indst dobbelt lin 
jeafstand. Tak.

red.

FO RM ANDSSKIFTE

Vemb Badmintonklub har skif 
tet formand.

Gunnar Jensen, Vestergade 
3, 7570 Vemb, er afløst af

O. E. FREDERIKSEN, 
Kløvervænget 12,
7570 Vemb.

NY FORMAND
Det meddeles herved, at vo
res formand er

PREBEN FLENTING, 
Lupinhaven 33,
2760 Måløv.
Tlf. (02) 65 39 03.

Rykker op:

Efter ynglinge A-turnerlngen I 
Nr. Broby er følgende klassifi 
ceret som mesterrækkesplllere: 
Lars Brauner, A.B.
Annette Bundgaard, Triton.

DH-turneringens yngste 
hold vil op i 2. division

Esbjerg Badm intonklub har igennem en lang 
årrække udført et mægtigt ungdomsarbejde, 
og klubben har i flere år hentet ungdoms
danmarksmesterskaber. Nu banker de unge 
spillere på til en plads i 2. division.
EBK har DH-turneringens yngste hold med 
et gennemsnit på 18 år. Den ældste er 22 år.

Det er Bjarne Hjulstad, der er 
»senior« på det unge Esbjerg- 
hold, som er kommet godt fra 
start I denne sæson.

-  Vore forhåbninger er, at 
vi kan være med, når afgørel
sen om oprykningen til 2. divi
sion falder, siger spilleudvalgs
formand Jens Klemmentsen. 
Det bliver nok en fantastisk 
spændende pulje, idet næsten 
alle kan slå alle. To hold har 
maximum-polnt og to hold er 
uden point, mens resten Slås 
om at nå frem i toppen.

Det bliver vanskeligt at hol
de den førsteplads, vi har i 
øjeblikket. Der er svære kam
pe, bl. a. mod AB og Brønshøj, 
vurderer Jens Klemmentsen.

I Greve Strands Badminton- 
blub er resultaterne af et godt 
ungdomsarbejde, Idet flere un
ge spillere nu hører til de mest 
fremtrædende på klubbens 
hold i 3. division.

Greve overraskede ved at 
vinde over Gentoftes andethold 
med 7-6. Dog havde GBK det 
uheld, at klubbens førstesing
le, Michael Petersen, som er 
kommet til netop fra Greve, 
sprængte achilles-senen i 
kamp mod Erland Kops.

-  Med resultatet:,® kampen 
mod GBK ærgrer det os vir 
kelig meget, at vi tabte pre
mierekampen med 6-7 til 
Esbjerg, siger spilleudvalgsfor
mand Leif Kjær.

Leif Kjærs datter, Dorte 
Kjær og sønnen Torben Kjær 
er et par af de unge, som er 
med i første række hos Greve. 
Andre af de unge er Steffen 
Lunde og Tine V. Nielsen.

-  Vore meget erfarne spil
lere, Erland og Tom Bacher, 
styrker naturligvis holdet, og

vi har håb om en plads i øver
ste halvdel af rækken, vurde
rer Leif Kjær.

-  Det ser naturligvis forelø 
big meget godt ud for os, siger 
Gert Laursen, Randers, som 
har lagt ud med to sejre. Men 
vi forventer nu ikke at blive et 
af de nye hold i 2. division. Vi 
har endnu Ikke mødt de stær
keste hold i vor pulje, tilfø jer 
han.

To hold uden point, 
men det æ ndres nok
Knuthenborg og Horsens er 
uden point efter de to første 
runder, men det kan der nok 
ændres på, mener de to klub 
ber.

Per Bendix Olsen, Knuthen
borg, vurderer, at holdet kan 
hævde sig, når de to næste 
svære kampe mod GBK og AB 
er overstået. Så har vi også 
vort stærkeste hold til disposi
tion. Vi har været plaget af et 
par skader. Vi venter at kunne 
klare også i år i 3. division, 
siger Per Bendix.

-  Vort hold styrkes noget 
ved at Peter Mortensen er 
vendt tilbage, og så snart han 
er helt i træning har vi håb om 
at kunne undgå nedrykning, si
ger Horsens-formanden Ole 
Rasmussen.

Alle frygter AB

Det er de færeste klubber, der 
venter at kunne slå Århus 
Badmintonklub, AB. Her ærg
rer man sig over at have tabt 
sæsonens første kamp til 
Karlslunde. Siden er holdet 
forbedret væsentligt, og AB- 
erne venter at være med helt 
fremme, og der er tilfredshed 
med at stærke Esbjerg skal til

Århus til kampen mod AB.
Karlslunde er frygtet på 

hjemmebane. Spilleudvalgsfor
mand Mogens Andersen ven
ter bl. a. på baggrund af sej
ren over AB at holdet klarer 
sig pænt i denne sæson.

-  Vi er ikke gode på ude
bane, men vi burde dog ikke 
have lidt nederlag i Frede
rikshavn, mener Mogens An
dersen.

Det er en meget interessant 
række, hvor jeg dog tror på, 
at Esbjerg er en smule stær
kere end nogen af de øvrige 
hold. Vi har aldrig haft forhåb 
ninger om at komme op. Vort 
spiller-materiale er solidt, men 
absolut ikke til 2. division, si
ger han.

Spilleudvalgsformand Ivan 
Nielsen, Brønshøj, mener lige 
ledes, at denne 3. divisions
pulje bliver hård og interes 
sant.

-  Vi er noget skuffede over 
at tabe så klart i Århus til AB, 
men det er et meget stærkt 
hold. En placering midt I ræk
ken er tilfredsstillende for os.

Brønshøj har fået tilgang fra 
Poul Mikkelsen, som er vendt 
tilbage fra Hvidovre. Ellers er 
den samme stab til rådighed.

Selv om GBK nu bliver lidt 
svækket ved at miste Michael 
Petersen for en længere pe
riode, er det dog et hold, der 
også trænger på i toppen. GBK 
har en mægtig stærk spiller 
stab at sætte ind med.

DH-stillinger 
og resultater 
fra 2. runde 
på de følgende 
s id e r. . .



Stillingen efter 2. runde. . .

De individuelle tal . .  .1. DIVISION
SIF-Triton ............. 7- 6
Højb jerg-LBK ........ . . .  10- 3
HBC VB ................ . . .  10- 3
GBK Køge ............. . . .  12- 1

1. GBK ............... 2 21- 5 2
2. Højbjerg ........ 2 19- 7 2
3. HBC ............... 2 18- 8 2
4. Triton, Ålb. .. 2 14-12 1
5. SIF ................ 2 12-14 1
6. Lyngby ............ 2 7-19 0
7. Værløse ........ 2 7-19 0
8. Køge ............... 2 6-20 0

2. DIVISION
NBK-HBC 2 ........... . . .  3-10
Holte-L illerød __ 2 - 11
Hiilerød-Herning .. 9- 4
KBK-KMB ............. . . .  11- 2

1. H illerød ......... 2 21- 5 2
2. Lillerød ......... 2 19- 7 2
3. KBK ............... 2 17- 9 1
4. HBC-2 ............ 2 15-11 1
5. KMB ............... 2 12-14 1
6. Herning ......... 2 11-15 1
7. Holte ............. 2 5-21 0
8. NBK ............... 2 4-22 0

3. DIVISON -  Pulje 1
Frederikshavn-Karlslunde 8- 5
GBK-2-Greve ......... 6- 7
Esbjerg-Knuthenborg . . .  10- 3
Randers-Horsens .. 8 - 5
Århus-Brønshøj . .. . . .  11- 2

1. Esbjerg ......... 2 17- 9 2
2. Randers ......... 2 17- 9 2
3. Århus ............. 2 17- 9 1
4. GBK 2 ............ 2 15-11 1
5. Greve ........... 2 13-13 1
6. Karlslunde . . . . 2 12-14 1
7. Frederikshavn . 2 12-14 1
8. Brønshøj ........ 2 10-16 1
9. Horsens ......... 2 9-17 0

10. KBT ................ 2 8-18 0

3. D IVISION -  Pulje 2
Amager-G lostrup .............  1 0 -3
Over Jerstal-Skovshoved 2 6 - 7
Helsingør-Odense ............ 3-10
Højbjerg 2-Charlottenlund 9 - 4
Søllerød-Viby ................... 11- 2

1. Højbjerg 2 . . . . 2 22- 4 2
2. SNIK ............. . 2 21- 5 2
3. OBK ............. . 2 19- 7 2
4. SIF 2 ........... . 2 15-11 2
5. Over Jerstal . . 2 13-13 1
6. ABC ............. . 2 11-15 1
7. CBK ............. . 2 9-17 0
8. Helsingør . 2 8-18 0
9. Glostrup . . . . . 2 6-20 0

10. Viby ............... . 2 6-20 0

DS -  Pulje 1
Stubbekøbing-Roskilde 59 3-10
Tarup-Paarup-Rønne 9 - 4
Herning 2-Hørsholm . . .  1 3 -0
Knuthenborg 2-H illerød 2 7 - 6
Tåstrup-Vejle ........ . . .  5 - 8

1. Herning 2 . . . . 2 22- 4 2
2. RBC 59 ......... 2 1 9 -7  2
3. Vejle ............... 2 1 8 -8  2
4. Knuthenborg 2 2 17- 9 2
5. Hillerød 2 . . . . 2 15-11 1
6. Tarup-Paarup 2 13-13 1
7. Tåstrup ......... 2 9-17 0
8. Rønne ........... 2 8-18 0
9 Stubbekøbing 2 6-20 0

10. Hørsholm . . . . 2 3-23 0

DS -  Pulje 2
Birkerød-Lyngby 2 . .. 5 - 8
Skovshoved 3-Kold ing 8 - 5
USG-Triton 2 ........ . . . 6 - 7
Esbjerg 2-Allinge-S. ..  1 1 -2
Herlev-GBK 3 ....... . . 5 - 8

1. Esbjerg 2 . . . . 2 22- 4 2
2. Lyngby 2 __ 2 21- 5 2
3. Triton, Ålb. .. 2 19- 7 2
4. SIF 3 ............. 2 17- 9 2
5. Kolding ......... 2 14-12 1
6. GBK 3 ............. 2 9-17 1
7. USG ............... 2 10-16 0
8. Birkerød ........ 2 7-19 0
9. A llinge-S........... 2 6-20 0

10. Herlev ........... 2 5-21 0

DS -  Pulje 3
Hjørring-Skagen .............  6 - 7
ABC, Ålborg-Odense 2 .. 11- 2
Nr. Broby-KBK 2 .............  8 - 5
Smash-Slagelse ...............  5 - 8
Køge 2-Thisted ...............  9 - 4

1. ABC, Ålborg .. 2 1 9 -7 2
2. Skagen . . . . .. 2 15-11 2
3. Hjørring . . . . . .  2 16-10 1
4. Køge 2 __ .. 2 14-12 1
5. Nr. Broby .. .. 2 14-12 1
6. KBK 2 ........ . . 2 13-13 1
7. Slagelse . .. .. 2 13-13 1
8. OBK 2 ......... . .  2 9-17 1
9. Thisted . . . . .. 2 9-17 0

10. Smash ........ . . 2 8-18 0

DS -  Pulje 4
Lillerød 2-Skanderborg . .  13- 0
Albertslund-Brabrand . . . .  8- 5
Værløse 2-Valby ............. 9 - 4
Rødby-Østerbro .............  5 - 8
Gladsaxe-Søborg- HBC 3 . 4 - 9

1. Lillerød 2 .. .. 2 2 3 -3 2
2. HBC 3 ......... . .  2 2 1 -5 2
3. Albertslund .. 2 1 8 -8 2
4. GSB ............. .. 2 16-10 1
5. Brabrand . .. . . 2 16-10 1
6. ØBK ......... .. 2 11-15 1
7. VB 2 ......... . . 2 11-15 1
8. Rødby ......... .. 2 8-18 0
9. Valby ......... . .  2 5-21 0

10. Skanderborg . 2 1-25 0

1. D IVISION

SIF-Trlton , Ålborg 7 -6
MD: Mogens Nolsøe & Joke van 

Beusekom-Bent Steffensen & 
Lotte Nielsen,
15-4, 15-4.
Klaus Kaagaard & Anne Dorte 
Jessen-Leif Søgård & Kirsten 
Petersen,
12-15, 15-11, 15-9.

DS: Lonny Bostofte-Kirsten Lar
sen,
12- 10, 11- 8.

Jette Føge-Hanne Suhr,
11-9, 11-5.

HS: Bo Elvers-Mogens Neergaard 
6-15, 8-15.
Bent Rose-Kenneth Larsen,
15- 11, 15-7.
Henrik Bo Mathiesen-Preben 
Lind. 10-15. 3-15.
Morten Knudsen-Jens Peter 
Nierhoff, 5-15, 15-9, 7-15.

DD: Joke van Beusekom & Jette 
Føge-Lotte Nielsen & Kirsten 
Petersen,
17-18, 18-14, 15-11.
Lonny Bostofte i  Anne Dorte 
Jessen-Kirsten Larsen & Han
ne Suhr,
16- 17, 18-16, 3-15.

HD: Klaus Kaagaard & Henrik Bo 
Mathiesen-Mogens Neergaard 
& Kenneth Larsen, 6-15, 5-15. 
Bo Elvers & Bent Rose-Preben 
Lind & Jens Peter Nierhoff,
17- 18, 8-15.
Morten Knudsen & Mogens 
Nolsø-Bent Steffensen & Leif 
Søgaard, 15-10, 15-8.

Højbjerg-LBK 10-3
MD: Poul Nielsen & Jytte Larsen 

-Lars Chemnitz & Lone Søren
sen, 17-15, 15-10.
Kurt Westergaard & Ellen Berg 
-B o  Cramer Johnsen & Birte 
Skovgaard, 15-4, 15-8.

DS: Agnete Juul-P ia Korsner,
11- 2 , 11- 8 .

Charlotte P ilgaard-Bente H. 
Andersen, 12-10, 11-6.

HS: Henrik Fahrenholz-Gert Han
sen, 17-15, 15-1.
Franz Harboe-Torben Nielsen,
5-15, 8-15.
Poul B. Pedersen-Preben 
Boesen, 7-15, 13-15.
Jesper Kunde-Torben Øster- 
gaard, 15-12, 15-10.

DD: Jytte Larsen & Charlotte 
P ilgaard-Pia Korsner & Birte 
Skovgaard, 15-1, 15-1.
Agnete Juul & Ellen Berg- 
Bente Andersen & Lone H. Sø
rensen, 15-7, 15-8.

HD: Henrik Fahrenholz & Poul 
Nielsen-Torben Nielsen & Pre
ben Boesen, 15-8, 15-9.
Franz Harboe & Poul B. Pe- 
dersen-Gert Hansen & Bo Cra
mer Johnsen,

15-17, 18-15, 15-14.
Kurt Westergaard & Jesper 
Kunde-Torben Østergaard & 
Lars Chemnitz,
15-8, 4-15, 13-15.

HBC-VB 10-3
MD: Søren Haldager & Susanne 

Johansen-Peter Holm & Mette 
Myhre,
15-8, 17-18, 14-17.
Jørgen Mortensen & Bente 
Kaufmann-Thomas Nielsen & 
Leila Larsen,
15-10, 14-18, 15-8.

DS: Marianne Christensen-Gjtte 
Nielsen, 7-11, 11-5, 7-11.
Helle Guldborg-Pernille  Skjøt,
6-11, 12-9, 10-12.

HS: Jesper Helledie-Flemming 
Delfs, 18-14, 15-1.
Elo Hansen-Petter Thoresen, 
15-5, 16-18, 17-14.
W illy Nielsson-Jens Hinrichsen, 
15-3, 15-2.
Per Mikkelsen-Lars Simesen, 
15-0, 15-10.

DD: Marianne Christensen & Hel
le G uldborg-G itte Nielsen & 
Leila Larsen, 15-6, 18-16. 
Susanne Johansen & Bente 
Kaufmann-Mette Myhre & Per
n ille  Skjøt, 15-11, 15-11.

HD: Jørgen Mortensen & Jesper 
Helledie-Flemming Delfs & 
Jens Hinrichsen,
13- 15, 15-4, 15-3.
Elo Hansen & Willy Nielsson- 
Peter Holm & Lars Simesen,
14- 18, 15-6, 15-12.
Per Mikkelsen & Søren Hald- 
ager-Petter Thoresen & Tho
mas Nielsen, 15-9, 15-13.

G BK-Køge 12-1
MD: Steen Skovgaard & Susanne 

M. Hansen-Claus Due & Lonnie 
Søltoft, 15-7, 15-7.
Bo Kjærgaard & Ann Skovgaard 
-Peder Gottchau & Lene Nohr 
Jensen, 15-9, 15-5.

DS: Lene Køppen-Pia Nielsen, 
11-4, 11-7.
Susanne Berg-lnge Borgstrøm,
0- 11, 6- 11.

HS: Morten Frost-Steen Fladberg,
15- 9, 11-15, 15-8.
Niels Nørgaard-Bent Svenning- 
sen, 13-15, 15-11, 15-6.
Arne Petersen-Bjørn Madsen, 
15-2, 15-3.
Hans Røpke-Mogens Harting- 
ton, 15-1, 15-4.
gaard-Pia Nielsen & Inge Borg- 
gaard-Pia Nielsen & nge Borg
strøm, 15-8, 15-6.
Susanne Berg & Susanne M. 
Hansen-Lonni Søltoft & Lene 
Nohr Jensen, 15-5, 15-6.

HD: Steen Skovgaard & Hans 
Røpke-Steen Fladberg & Bent



Hvis  du  hører ti l  i  
den  abso lu tte  e li te  

h a rSu g iyam a  

ke tch e ren  ti l d ig : 

SUGIYAMA  

CARBONY-LINE

3. D IV IS IO N

6200 Sugiyama CFRP Carbony
En nyhed med superoffensiv slag 
kraft takket være carbon-graphite- 
forstærket ramme og det nye Slim- 
Super-Action-stålskaft. For over
vejende offensive, kontrollerede slac 
Rammen tåler de hårdeste op 
strengninger.
Kr. 296,00

6800 Sugiyama Carbony DX
tilbyder dig mere end det alminde
lige. Hoved som 6200, men skaft af 
100% carbon-graphite. Allround- 
ketcher med flexibilitet fra top til tå 
for teknisk betonet spil og med 
egenskaber for hurtige smash med 
udvidet boldkontrol.
Kr. 376,00

Svenningsen, 15-12, 15-5. 
Morten Frost & Bo Kjæ rgaard- 
Bjørn Madsen & Mogens Har- 
tington, 15-2, 17-16.
Arne Petersen & Niels Nør- 
gaard-Claus Due & Peder 
Gottschau, 15-7, 18-13.

2. D IV IS IO N

NBK-HBC-2 3-10
MD: Jens Nielsen & Ulla Janski- 

Peter Mikkelsen & Jette Mo- 
berg, 3-15, 12-15.
Stig Jørgensen & Ellen Bille— 
Torben Jørgensen & Birgitte 
Werge, 5-15, 15-11, 11-15.

DS: Nina Vedsø-Anette Westborg, 
4-11, 5-11.
Anne K. Jørgensen-Sanne Sø
rensen, 12-11, 2-11, 2-11.

HS: Ole Pedersen-Bo Ømose-
gaard, 17-18, 15-9, 15-13.
John Olesen-Gerner Abildtrup, 
4-15, 15-5, 15-12.
Klaus Eggert Hansen-Vagn Ib- 
sen, 6-15, 15-7, 10-15.
Knud Åge Nielsen-Knud F. Ul- 
lerichs, 17-18, 15-9, 15-5.

DD: Ellen Bille & Ulla Janski- 
Jette Moberg & Annette West
borg, 12-15, 7-15.
Anne K. Jørgensen & Nina Ved- 
sø-Sanne Sørensen & Birgitte 
Werge, 8-15, 6-15.

HD: Ole Pedersen & Jens Niel
sen—Gerner Abild trup & Peter 
Mikkelsen, 11-15, 8-15.
John Olesen & Stig Jørgensen 
-Torben Jørgensen & Bo Ømo- 
segaard, 5-15. 8-15.
Knud Åge Nielsen & Klavs E. 
Hansen-Knud F. U llerich & 
Vagn Ibsen, 7-15, 17-18.

Holte-Lillerød 2-11
MD: Henrik Krag & Helle B irch - 

Asger Bonnichsen & Annie 
Trieb, 10-15, 15-8, 11-15.
Jens Boesen & Åse Skotte- 
Torben Kjærulff & Anne C. 
Christiansen, 4-15, 16-17.

DS: Kirsten Lybeck-Jette Boyer,
8 - 11, 3-11.
Bente Hansen-Kirsten Kjærbye, 
2- 11 , 1- 11 .

HS: Anders Christensen-Henrik
Skårup, 6-15, 9-15.
Jens Møller-Madsen-Niels Han
sen, 3-15, 4-15.
Mark Thorsen-Stig Due,
9 - 15, 9-15.
Niels Boesen-Frank Riget,
1-15, 8-15.

DD: Kirsten Lybeck & Bente Han- 
sen-Jette Boyer & Anne C. 
Christiansen, 15-4, 15-7.
Helle Birch & Åse Skotte-K ir- 
sten Kjærby & Annie Trieb, 
4-15, 8-15.

HD: Jens Boesen & Henrik Krag- 
Asger Bonnichsen & Henrik 
Skaarup, 9-15, 15-10, 12-15. 
Anders Christensen & Niels 
Boesen-Niels Hansen & Stig 
Due, 9-15, 15-11, 11-15.
Jens Møller-Madsen & Mark

Thorsen-Torben Kjæ rulff & 
Frank Riget, 15-9, 15-12.

Hillerød-Herning 9-4
MD: Søren Birkholm & Birte Rath- 

sach-Jesper Toftlund & Rita 
Laumann, 17-14, .4-15, 15-4. 
Sven Reinhold & Marianne Mu- 
xo ll-P er Uldall & Anna Bjerre- 
gaard, 11-15, 15-8, 7-15.

DS: Lis R athsach-lise lo tte  Gøtt- 
sche, 5-11, 11-4, 11-1.
Lilian Buch-Hanne Olsen,
11-3, 9-12, 11-3.

HS: Claus Andersen-Kenn H.
Nielsen, 15-4, 15-3.
Hans O. B irkholm -N ie ls Chri
stensen, 15-2, 15-5.
Søren W illandsen-Erik Quist, 
15-10, 10-15, 5-15.
Torsten Berg-Hans Jørgen Jo- 
nassen, 15-9, 12-15, 16-18.

DD: Lis Rathsach & Birte Rath- 
sach-Liselo tte Gøttsche & Han
ne Olsen, 16-77, 10-15.
Lilian Buch & Marianne Muxoll 
-R ita  Laumann & Anna Bjerre- 
gaard, 15-12, 15-8.

HD: Claus Andersen & Hans O. 
B irkholm -N ie ls Christensen & 
Jesper Toftlund,
15-8, 9-15, 15-12.
Søren Willandsen & Torsten 
Berg-Kenn H. Nielsen & Hans 
Jørgen Jonassen,
13-15, 15-10, 15-9.
Søren Birkholm & Sven Rein- 
ho ld-E rik Quist & Per Uldall, 
15-1, 15-9.

KBK-KM B 11-2
MD: Thomas Mosfeldt & Lene 

Christiansen-Steen Andersen & 
Lillian Borch,
11-15, 15-13, 15-7.
Svend Andersen & Nina Lolk- 
Ole Valbjørn & Britt Hansson, 
15-18, 10-15.

DS: Bettina Kristensen-Anne Le- 
vinsky, 11-4, 11-2.
Susanne Skaarup-Karin Lydahl, 
11- 1 , 11- 1 .

HS: Jan Hammergaard-Dan Niel
sen, 15-10. 15-9.
Gert Petersen-Keld Mogensen, 
15-1, 15-6.
Jacob Dynnes Hansen-Erik 
Kirsbo, 5-15, 15-9, 15-10.
Kim Levin-Peter Christiansen,
18-14, 18-14.

DD: Bettina Kristensen & Lene 
Chris tiansen-Lillian Borch & 
Britt Hansson, 10-15, 12-15. 
Nina Lolk & Susanne Skaarup- 
Karin Lydahl & Anne Levinssky,
18-13, 15-5.

HD: Gert Petersen & Jan Ham- 
mergaard-Steen Andersen & 
Keld Mogensen, 15-9, 15-10. 
Svend Andersen & Thomas 
Mosfeldt-Dan Nielsen & Ole 
Valbjørn, 15-6, 15-9.
Jacob Dynnes Hansen & Kim 
Levin-Erik Kirsbo & Peter Chri
stiansen, 15-0, 15-8.

1. PULJE 
AB-BBK 11-2
MD: Flemming Steen & L illi B. 

Pedersen-Henrik Gundtoft & In
ger Mikkelsen,
15-9, 9-15, 12-15 
Lars Primdahl & Susanne An- 
dersen-Carsten Dahl & Tove 
Rekkov 16-17, 15-11, 15-8.

DS: Merete Gang Marianne Holm, 
11-3, 11-3.
Inge-Lise Mortensen-Anette 
Holm, 11-6, 11-3.

HS: Kent Madsen-Poul H. M ik 
kelsen, 15-4, 15-8.
P. Erik Thomsen-Robert Dige, 
15-7 15-2.
Henning Jensen-Gert Lazarotti, 
15-13, 15-8.
Niels Snedstrup-Per Dabel- 
steen, 15-9, 15-10.

DD: Merete Gang & L illi B. Pe- 
dersen-Marianne Holm & Anet
te Holm, 15-5, 15-8.
Inge-Lise Mortensen & Susan
ne Andersen-lnger Mikkelsen & 
Tove Rekkov,
8-15, 15-11, 18-15.

HD: Lars Primdahl & P. Erik 
Thomsen-Henrik Gundtoft & Ro
bert Dige, 15-12, 15-7.
Kent Madsen & Niels Snedstrup 
-Pou l H. Mikkelsen & Gert La
zarotti, 15-8, 15-8.
Flemming Steen & Henning 
Jensen-Per Dabelsteen & Car
sten Dahl, 7-15, 15-7, 12-15.

Randers-Horsens 8-5
MD: Jesper Geertsen & Hanne 

Gram-Bent Thuesen & Inge 
Møller, 15-12, 15-4.
Niels Thorup & Liselotte Stran- 
ge-Torben Meldrup & Hanne 
Jensen, 15-10, 12-15, 15-9.

DS: Merete Larsen-Kirsten Lau
ritsen, 5-11, 5-11.
Karen M. Nielsen-Marianne 
Jakobsen, 5-11, 9-12.

HS: Per Andi Christensen-Jens
Winther, 15-2, 15-2.
Michael M øller-Peter Morten 
sen, 13-15, 18-15, 15-3.
Morten Sørensen-Hans Jacob 
sen, 2-15, 15-13, 8-15.
Niels Kjær Andersen-Morten 
Sodemann, 5-15, 3-15.

DD: Hanne Gram & Liselotte 
Strange-Kirsten Lauritsen & 
Hanne Jensen, 15—10, 15-1. 
Merete Larsen & Karen M. Niel
sen—Inge Møller & Marianne
Jakobsen, 15-10, 15-5.

HD: Per Andi Christensen & Jes
per Geertsen-Jens Winther & 
Morten Sørensen & Niels Tho-
Morten Sørfensen & Niels Tho-
rup-Torben Meldrup & Bent 
Thuesen, 5-15, 15-3, 17-16. 
Niels Kjær Andersen & Michael 
Møller-Hans Jacobsen & Peter 
Mortensen, 15-11, 9-15, 15-7.

Priserne er excl. opstrengning.

Få det nye Jaguar 
sportskatalog hos 
din sportshandler. -  
og se Sugiyama 
udvalget hos ham.

1<

JAGUAR



GBK 2-Greve Strand 6-7
MD: Per Walsøe & Hanne Ads- 

bøll-Tom  Bacher & Annette 
Fuglholdt, 8-15, 15-10, 8-15. 
John Myhre & Pernille Kaa- 
gaard-N ie ls Kjær & Jette Chri
stensen, 15-10, 15-11.

DS: Kirsten Meler-Dorte Kjær, 
11- 6 , 2- 11 , 6- 11 .
Inge Christensen-TIna V. N iel
sen, 11-7, 11-4.

HS: Michael Pedersen-Erland 
Kops, 15-10, w.o. Greve.
Henrik Jensen-Torben Kjær,
2-15, 6-15.
Niels Bruun-Steffen Lunde,
10- 15, 15-6, 8-15.
Jørn Gundestrup-Søren Niel
sen, 17-14, 3-15, 13-15.

DD: Pernille Kaagaard & Kirsten 
Meler-Tina V. Nielsen & Jette 
Christensen, 14-18, 17-16, 15-8. 
Hanne Adsbøll & Inge Chrl- 
stensen-Dorte Kjær & Annette 
Fuglholdt, 15-5, 15-4.

HD: Per Walsøe & Torben K lug- 
Tom Bacher & Torben Kjær, 
8-15, 11-15.
Niels Bruun & Henrik Jensen- 
Erland Kops & Steffen Lunde, 
8-15, 15-6, 15-7.
John Myhre & Jørn Gundestrup 
-Søren Nielsen & Niels Kjær, 
15-5, 8-15, 18-17.

EBK-KBT 10-3
MD: Poul Hansen & Merethe Ras- 

mussen-John Larsen & Annie 
Mariboe, 8-15, 9-15.
Mogens Nielsen & Lisbeth Lau- 
rldsen-Christian Chaber,
15-11, 15-12.

DS: Gertrud Klrk-Karen Janell,
11- 7, 11-9.
Lone Bahl-Marianne Thomsen, 
11-5, 11-4.

HS: Claus Bertelsen-Svend Egon 
Andersen, 18-17, 1-15, 2-15. 
Per Nygaard-lvan Kristensen,
10-15, 15-8, 15-10.
Ib Hansen-Kenneth Larsen, 
15-3, 15-3.
Bjarne Hjulstad-lvan Janell, 
15-7, 11-15, 15-17.

DD: Gertrud Klrk & Merethe Ras- 
mussen-Annle Mariboe & Ka
ren Janell, 15-4, 15-7.
Lone Bahl & Lisbeth Laurid-

Lone Bahl, en af de unge på 
EBK’s 3. d ivisionshold (tv).

Lisbeth Lauridsen, junior-spiller 
på EBK-holdet (herover).

sen-Lotte Chabert & Marianne 
Thomsen, 15-12, 17-18, 15-11. 

HD: Poul Hansen & Claus Bertel- 
sen-Kenneth Larsen & John 
Larsen, 18-15, 18-15.
Mogens Nielsen & Per Nygaard 
Ivan Kristensen & Svend Egon 
Andersen, 15-4, 12-15, 15-1.
Ib Hansen & Bjarne Hulstad- 
Christian Chaber & van Janell, 
17-15, 12-15, 15-8.

Frederikshavn-Karlslunde 8-5
MD: Hans Jørgen Jensen & Lone 

Eskesen-Robert Kristensen & 
Jytte Sørensen, 9-15, 15-18. 
Bjarne Nielsen & Dorte Jen- 
sen-Jesper Bach & Grethe 
Timm Pedersen, 15-8, 15-7.

DS: Jytte Hansen-Jette Bach,
11- 6, 11-9.
Lisa J. Jensen-Lene Holm Han
sen, 9-11, 1-11.

HS: Søren Thomsen-Preben Nør
gaard, 15-17, 15-9, 15-6.
Kim Enevoldsen-Claus Peter
sen, 17-16, 5-15, 2-15.
Erik Pllchta-Claus Olesen,
0-15, 6-15.
Ove Christensen-Lars Olsen,
12- 15, 9-15.

DD: Jytte Hansen & Lise J. Jen- 
sen-Jytte Sørensen & Jette 
Bach, 15-11, 15-9.
Dorte Jensen & Lone Eskesen 
-G rethe Timm Pedersen & Lene 
Holm Hansen, 15-6, 18-15.

HD: Bjarne Nielsen & Hans J. 
Jensen-Robert Kristensen & 
Jesper Bach, 15-10, 15-5.
Søren Thomsen & Kim Ene
voldsen-Claus Olesen & Lars 
Olsen, 15-12, 7-15, 15-7.

Peter Vingaard & Ove Chrlsten- 
sen-Preben Nørgaard & Claus 
Petersen, 15-12, 15-4.

2. PULJE
Over Jerstal-SIF 2, 6 -7
MD: Peter Nielsen & Birgitte Jan- 

sen-Jesper Sandvad & Ann 
Hessel, 13-15, 6-15.
Kaj Riis & Hanne Bay-Hans H. 
Svendsen & B irg itte Nielsen, 
15-10, 6-15, 2-15.

DS: Mette Højby-Kirsten Gran-
dahl, 11-12, 12-10, 11-0.
Henny Toft-G itte Schou Niel
sen, 11-5, 11-0.

HS: Frank Lassen-Jesper Knud
sen, 12-15, 1-15.
René Toft-John Funch,
15-12, 15-11.
Asmus Skourup-Lennart Han
sen, 15-11, 10-15, 18-14. 
Bjarne Tost-M ichael Lund,
8-15, 5-16.

DD: B irg itte Jansen & Henny
Toft-KIrsten Grandahl & Ann 
Hessel, 15-8, 15-6.
Hanne Bay & Mette Højby- 
Gltte Schou Nielsen & Birgitte 
Nielsen, 15-10, 12-15, 15-10. 

HD: Frank Lassen & René T o ft- 
Lennart Hansen & Hans H. 
Svendsen, 15-12, 10-15, 11-15. 
Asmus Skourup & Peer Nielsen 
-Jesper Sandvad & Michael 
Lund, 15-5, 13-15, 3-15.
Kaj Riis & Bjarne Tost-John 
Funch & Jesper Knudsen,
8-15, 11-15.

Højbjerg 2-CBK 9-4
MD: Allan Jagh & Dorte Sønder- 

gaard-Jesper Schram & Birgit 
Jørgensen, 15-9, 13-15, 13-15. 
Henrik Hesselberg & Mona 
N ielsen-Henrik Palm & Annette 
Andersen, 6-15, 7-15.

DS: Lise Klssmeyer Sally Grice, 
11-4, 11-5.
Jane Pedersen-Lise Andreasen, 
11- 0 , 11- 2 .

HS: Lars Merrlld-C laus Christen
sen, 15-1, 15-5.
Flemming Kretzschmar-Ole 
Ethelberg, 15-7, 15-7.
Palle Nlerhoff-M Ichael Chri
stensen, 16-18, 8-15.
Jens Dedlng-Jørgen Thau,
15-4, 15-10.

DD: Jane Pedersen & Dorte Søn- 
dergaard-Lise Andreasen & 
Annette Andersen, 17-14, 15-11. 
Lise Klssmeyer & Mona Niel
sen—Sally Grice & B irg it Jør
gensen, 15-5, 9-15, 15-11.

HD: Lars Merrild & Allan Pagh- 
Jesper Schram & Ole Ethel
berg, 11-5, 15-3, 15-9.
Palle Nierhoff & Henrik Hes- 
selberg-Claus Christensen & 
Michael Christensen,
13-15, 11-15.
Jens Deding & Flemming Kretz- 
schm ar-Henrik Palm & Jørgen 
Thau, 15-8, 15-6.

SN IK-Viby J. 11-2
MD: Frank Holst Andersen &

Anette Klsby-Peter Sørensen & 
Helle Karlsson,
15-11, 15-17, 12-15 
Hans Hjulmand & Susanne Køl- 
le-Jes Vingløw & Gitte Sol
bjerg, 15-6, 15-8.

DS: Annelis Helsholt-lnge Birthe 
Jensen, 11-7, 11-8.
Susanne Pilegaard-Hanne 
Steen, 11-2, 11-0.

HS: Svend Prl-Keld Jørgensen, 
15-12, 18-14.
Gert Helsholt-Asbjørn Karls
son, 15-2, 15-6.

Georg Hoffmann-Frank Just 
Hansen, 15-8, 15-6.
Bjarne Caspersen-Anders West- 
mark, 15-11, 15-6.

DD: Annelis Helsholt & Susanne 
Kølle-lnge Birgit Jensen & Hel
le Karlsson, 18-14, 15-0.
Anette Kisby & Susanne Pile- 
gaard-Gitte Solbjerg & Hanne 
Steen, 15-8, 8-15, 15-10.

HD: Gert Helsholt & Hans Hjul
mand—Keld Jørgensen & Jes 
Vingløw, 15-9, 15-12.
Svend Pri & Georg Hoffmann- 
Asbjørn Karlsson & Peter Sø
rensen, 15-7, 15-4.
Frank Holst Andersen & Bjarne 
Caspersen-Anders Westmark & 
Frank Just Hansen,
17- 18, 15-5, 13-15.

Helsingør-OBK 3-10
MD: Leif Nissen & Lis Garhøj- 

Lars Jørgen Andersen & Kirsten 
Ferlev Hansen,
18- 16, 3-15, 15-6
John Madsen & Anette Villad- 
sen-Carsten Møller & Vibeke 
Bechtold, 7-15, 15-12, 12-15. 

DS: B irgitte Jacobsen-Liselotte 
Thomsen, 0-11, 3-11.
Merete Jacobsen-Helle Berg, 
7-11, 4-11.

HS: Torben Bo Larsen-Heinrich 
Olsen, 8-15, 6-15.
John Andersen-Jan Lyskjær,
6 -  15, 14-17.
Dimo W enckhelm-E lllf Lade- 
gaard, 8-15, 10-15.
Ib Jensen-Anders Andersen,
7 - 15, 10-15.

DD: Birgitte Jacobsen & Merete 
Jacobsen-Liselotte Thomsen & 
Helle Berg, 12-15, 12-15.
Lis Garhøj & Anette V illadsen- 
Kirsten Ferlev Hansen & Vibe
ke Bechtold, 6-15, 11-15.

HD: Torben Bo Larsen & Dimo 
W enckheim -Heinrich Olsen & 
Jan Lyskjær, 15-12, 15-9.
Leif Nissen & John Madsen- 
Anders Andersen & Lars Jør
gen Andersen, 7-15, 15-9, w.o. 
John Andersen & Ib Jensen- 
Carsten Møller & Eilif Lade- 
gaard, 10-15, 12-15.

ABC-G lostrup 10-3
MD: Jan Nørgaard & Terese Han- 

sen-Bent Lund & Birgit N iel
sen, 9-15, 15-11, 15-6.
Claus Reimer & Lone Klamer- 
Sten Nielsen & Kirsten Mathia- 
sen, 15-6, 6-15, 15-5.

DS: Lis Svendsen-Pia Vester-
berg, 11-4, 11-12, 11-3. 
Anne-Lise Saaby-Anne Rød- 
broe, 12-11, 11-8.

HS: Per Kjeldsen-Kim  Andersen, 
15-10, 15-3.
Henrik Poulsen-Peter Rødbroe, 
15-4, 15-6.
Niels Bang-Ebbestrup-Lars 
Rødbroe, 15-8, 15-12.
Peter Højland-Jan Bo Chri
stiansen, 15-2, 9-15, 15-7.

DD: Anne-Lise Saaby & Terese 
Hansen-Pia Vesterberg & Kir 
sten Mathiasen,
15-3, 12-15, 14-18.
Lone Klamer & Lis Svendsen- 
B lrg lt Nielsen & Anne Rød
broe, 15-3, 15-4.

HD: Per Kjeldsen & Henrik Poul- 
sen-Bent Lund & Kim Ander
sen, 15-17, 15-9, 7-15.
Peter Højland & Niels Bang- 
Ebbestrup-Sten Nielsen & Lars 
Rødbroe, 15-5, 15-9.
Jan Nørgaard & Claus Reimer- 
Jan Bo Christiansen & Peter 
Rødbroe, 11-15, 15-18.



LOLLAND
FALSTERS

BADMINTON
KREDS

NYT FRA KREDSEN
Siden sommerferien har arbej
det i kredsen i hovedtræk kon
centreret sig om instruktions
kurser med det formål at få 
klubberne til at være selvfor
synende med instruktører. Vi 
håber på længere sigt, at dette 
lykkes, idet interessen for 
kredskurser er meget stor.

Der blev gennemført kreds
kursus I på ialt 20 timer sidst 
i august og først i september 
med 23 deltagere. Dette kur
sus følges op med kredskur
sus II den 16.-17. dec. på ialt 
12 timer.

Som noget nyt har kredsen 
i år afholdt ajourføringskur
sus for instruktører, der har 
virket nogle år i klubberne, 
men som ikke er blevet in 
strueret i den ny-udvikling, der 
i de sidste år er sket indenfor 
instruktionslære -  herunder 
grundslag og træningslære. 
Kurset blev afholdt over en 
weekend som et 12-timers kur
sus med 11 deltagere, hvilket 
kredsen anser for meget t il 
fredsstillende.

Indenfor ungdomsarbejdet 
blev der også i år forsøgt no
get helt nyt, idet kredsens USU

arrangerede en sommerlejr i 
Møns-hallen. Arrangementet 
blev en stor succes for de 40 
deltagere og instruktører. Lej
ren vil næste år blive udvidet, 
således at det dobbelte antal 
kan få tilbuddet om deltagelse.

Økonomien bag instruktions- 
arbejdet var sidste år dækket 
af DBF, hvilket især de mindre 
kredse nød godt af. Desværre 
er disse tilskud kommet under 
sparekniven og LFBK må i 
1978 se i øjnene, at en bety
delig andel skal dækkes igen
nem kredsen selv. Resultatet 
vil derfor nok blive, at en 
større del af udgifterne frem 
over skal dækkes direkte i for 
bindelse med det enkelte kur
sus som en forhøjelse af kur
susgebyret .

Turneringen
Den eneste turnering der på 
nuværende tidspunkt er af-’ 
holdt er Torebys invitationstur
nering over to weekender 
henholdsvis søndag og den 
efterfølgende lørdag. Fra så
vel arrangører, som ledere fra 
de deltagende klubber var der 
tilfredshed med denne form 
for afvikling af turneringen. 
Tilslutning indenfor de enkelte 
discipliner var stor med del
tagelse fra hele landsdelens 
bedste ungdomsspillere.

Puslingeturneringen blev en 
triumf for Søren Nielsen, Ma
ribo Badmintonklub og Lise 
Lotte Bille, Nykøbing F. Bad
mintonklub. De vandt begge 
dobbeltsejre.

Resultaterne fra semifinaler 
og finaler blev:
HS: Rene Rishøj, Fanefjord- 

Jens Kryger, NBK,
11-3, 11-9.

Søren Nielsen, Maribo-Gert 
Larsen, Nr. Alslev,
11- 1 , 11- 6 .

Finale: Søren Nielsen-Rene 
Rishøj,
11-5, 7-11, 11-6.

DS: Lise Lotte Bille, NBK- 
Anette Kristensen, NBK,
11- 2, 11-3.
Trine Larsen, NBK-Helle 
Poulsen, Fanefjord,
11- 2 , 11- 7 .

Finale: Lise Lotte Bille-Trine 
Larsen,
12- 9, 11-8.

HD. Kåre Riitzau & Geert S. 
Larsen, Nr. Alslev-Klaus Mo
gensen & Jan Petersen, Øst- 
falster,

15-5, 15-9.
Søren Nielsen & Jens Kryger 
Maribo/NBK-Mads Eggert 
Hansen, NBK & Ole Hansen, 
Horslunde,
15-3, 15-10.

Finale: Søren Nielsen & Jens 
Krøger-Kåre Rutzau & Geert
S. Larsen,
15-8, 17-15.

DD: Trine Larsen & Mette 
Rasmussen, NBK-Helle Poul
sen, Fanefjord & Anette Kri
stensen, NBK,
15-7, 4-15, 15-8.
Lise Lotte Bille, NBK & Pia 
Larsen, Toreby-Gitte Vide- 
crantz & Tina Ellegård, NBK, 
17-15, 15-5.
Hos minipuslingene var det 

igen Nykøbing F. Badminton
klub, der løb med de fleste 
titler. Thomas Mangård blev 
dobbeltmester, og det samme 
blev Fanefjords talentfulde 
Janne Larsen.

Semifinaler og finaler:
HS: Thomas Kroger, NBK-

Mads Christoffersen, Maribo, 
11-0, 11-3.
Thomas Mangård, NBK- 
Steen Madsen, Stege, 11-9, 
11- 8 .

Thomas Mangård-Thomas 
Kroger, 12-9, 11-9.

DS: Janne Larsen, Fanefjord- 
Trine Kirkegård, Toreby,
11-3, 11-7.
Anne Mette Bille, NBK-Mette 
Elting, NBK,
11-1, 11-7.
Janne Larsen-Anne Mette 
Bille, 11-3, 11-6.

HD: Thomas Kroger & Thomas 
Mangård, NBK-Steen Mad
sen & Henrik Vennike, Ste
ge, 15-6, 15-6.
Mads Christoffersen & Lars 
Petersen, Maribo-Ricky Niel
sen & Peter Hansen, NBK, 
17-14, 15-8.
Thomas Kroger & Thomas 
Mangård-Mads Christoffer
sen & Lars Petersen,
15-12, 15-7.

DD: Janne Larsen, Fanefjord & 
Mette Bille, NBK-Sanne 
Christensen & Henriette Chri
stensen, NBK,
15-3, 15-6.
Mette Elting & Kristine Ras
mussen, NBK-Jette Voss og 
Helle Larsen, NBC,
15-2, 15-3.
Janne Larsen & Mette Bille 
-M ette Elting & Kristine Ras
mussen, 15-1, 15-6.

Hvis  du  hører ti l i  
den  abs o lu tte  e lite  

h ar Su g iyam a  

ke tch e ren  ti l  d ig :

8800 Sugiyama Carbon Power
En nyskabelse fra Sugiyama med 
aluminiumshoved og tapered skaft 
af 100% carbon-graphite. (35% let
tere og 100% hurtigere stabiliserinc 
end trad. stålskafter). Uforlignelige 
spilleegenskaber og lækre finesse 
for teknikeren.
Kr. 376,00

8200 Sugiyama Alu Power
Også en nyhed fra Sugiyama med 
aluminiumshoved, men med Slim- 
Super-Action-stålskaft. Absolut en 
kvalitetsketcher for tilhængere af 
hårdtslående metalketchere.
Kr. 224,00

Priserne er 
excl. opstrengning.

Få det nye Jaguar 
sportskatalog hos 
din sportshandler, -  
og se Sugiyama 
udvalget hos ham. JAGUAR
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Ingen reklamer
I år var 16 klubber repræsen
teret med spillere, og fo r at 
fortælle lidt om interessen for 
træningslejren kan jeg oplyse, 
at der var en enkelt klub, der 
havde tilmeldt 16 spillere!

For mig var det svært på 
forhånd at sige nej til de man
ge tilmeldinger, dog havde jeg 
den hjælp, at spillerne var sat 
op i styrkeorden, således at 
det var de respektive klub
ledere, der traf det første valg.

Tilbage til selve lejren, som 
også i år blev en ubetinget 
succes.

Som der efterhånden er tra 
dition for rundt omkring i lan
det, fik samtlige børn udleve
ret en svedtrøje, hvor der på 
brystet var påtrykt EFTERÅRS
LEJREN 78. Endelig var der 
også trykt kredsens mærke, 
men ud over dette intet, der 
kunne bevirke, at spillerne ved 
fremtidige stævner ikke må 
spille i trøjerne jfr. DBF-reg- 
lerne om reklame. I den for 
bindelse vil jeg gerne takke 
firmaet Vicort for dets hjælp
somhed og pæne arbejde i 
forbindelse med efterårsferien.

Videobånd
Selve lejren kørte i år efter 
sidste års princip, altså med 
spillerne inddelt i tre klasser, 
således at undervisningen kun
ne tilretteægges, så alle fik 
udbytte af undervisningen.

Programmet bestod i år lige
ledes af de samme emner som 
sidste år, dog blev der i år

benyttet mere video på kur
set. Vi havde i år bl. a. takket 
være Ib Hansen, DBF, mulig
hed for at vise spillerne fina
lerne fra VM, og det var noget 
der var meget populært hos 
spillerne.

Vort eget videoanlæg fik vi 
også rigt udbytte af. Tænk 
bare hvordan det varmer hos 
en instruktør, når en otte-årig 
knægt kommer hen til en og 
fortæller, lige før han skal ind 
og spille singleturnering: »Du 
Erik, jeg har lige set mig selv 
på video, og hvor er det dog 
åndssvagt med alle de bolde, 
jeg krydser fra baglinjen. Næste 
kamp tror jeg, at jeg vinder«. 
Eller også ungerne der kom
mer hen og fortæller, at de 
godt kan forstå, at de bliver 
kaldt for Charlie Chaplin, når 
man arbejder med deres ben
arbejde.

Efterårs 
badminton 
i ferien

SPILLERNE SÄ SELV -  HVORFOR 
DE KALDES FOR CHAPLIN

Efterårsferie -  det ord har en 
særlig betydning for badmin
tonspillerne I mini- og puslin
gerækkerne. Det betyder nem
lig masser af badminton i 
KMB-hallen for 40 heldige. Fle
re er der desværre ikke plads 
til.

De sled, slæ bte, svedte og pu
stede i efterårsferien, og se 
hvor glade de allesammen ser 
ud. Mon der er en kommende 
verdensmester blandt de 40 un-

Københavns Badminton 
Kreds’ efterårs-træningslejr var 
den tredje i rækken, og det 
har vist sig, at de københavn
ske klubber er meget interes
serede i denne lejr, som egent
lig er en slags badminton
skole, hvor en stor stab af in
struktører i løbet af en uge 
forsøger at lære spillerne en 
mængde om grundslag, spille 
teknik og teori samt spillereg 
ler, etik og mange andre ting.

Her sidder Morten 
i sin fine, nye svedtrøje, 

som han fik udleveret 
på københavnskredsens 
efterårslejr, hvilket med 

al ønskelig tydelighed 
fremgår af prægningen.

fK -B K r i

KØBENHAVNS 
BADMINTON KREDS

Rekord i chokolademadder
Ligeledes blev der på lejren 
vist en spillefilm, dennegang 
en tegnefilm med Bongo, An
ders And, Fedtmule m. fl. Pri
sen for at vise en sådan film 
på ca. 90 min. er ca. 300 kr. 
-  mon ikke det er en god idé 
til en klubaften.

Lejrens vel nok mest popu
lære person var Leif, hallens 
restauratør. Jeg har oplevet 
adskillige røverier, men rekor
den blev slået, da Leif kom 
gående med 50 stk. pålægs
chokolademadder . . .  de var 
væk på under 25 sek., og han 
var endda ikke nået ud af 
køkkenet.

Samme Leif præsterede 
¡øvrigt noget helt usædvanligt. 
Han slukkede lyset i hallen 
og nægtede at tænde det, før 
alle havde spist mindst tre 
madder.

Afslutningen holdt vi alle 
samlet over en kop sodavand 
samtidig med at der blev ud
delt forskellige præmier til vin
derne af de turneringer, som 
var blevet afholdt i ugens løb.

Som leder af lejren vil jeg 
godt takke KMB for klubbens 
velvilje over for kredsens ung
domsarbejde, hallens restau
ratørpar for den fortræffelige 
kost, instruktørerne for deres 
dygtige arbejde og endelig al
le deltagerne for deres store 
flid og gode opførsel.

På gensyn næste år.
Erik Hauervig



SB Kr

SJÆLLANDS
BADMINTON
KREDS

Invitationsturneringer
Verden er fuld af mystik, og 

»Badminton« undgår ikke sin 

del af de mystiske tildragelser. 
Nedenstående liste over klub 
ber, der afholder invitations
turneringer for ungdom sspil

lere  skulle have væ ret i b la 
det um iddelbart efter som m er
ferien, og Birthe Valbjørn, der 

har udarbejdet listen, er godt 
sur over, at det ikke er sket.

Det kan vi da godt forstå, 
men ikke desto mindre har 
»Badminton«s redaktion først 
fået den i hænde for nogle 
dage siden, så vi bringer den 
altså hurtigst muligt med den 
part af listen, der endnu er 
aktuel.

Men vi kunne nu godt lide 
at vide, hvem der har snup
pet den første liste på vejen 
mellem Birthe og os.

Ringsted Idræts Forening,

inv.turn. for minipuslinge og 
junior A den 2.-3. december 
1978.

Albertslund, Fuglebjerg, Gre
ve, Haslev, Holbæk, Karlslun
de, Kalundborg, Jyllinge, Køge, 
Mørkøv Nykøbing Sj., Ørslev, 
Næstved, Roskilde, Skælskør, 
Slagelse, Sorø, Tølløse, Valle- 
kilde-Hørve, Rakev.

Raklev GI, Badm intonafd.,
inv.turn. for puslinge den 2.-
3. december 1978.

Kalundborg, Ringsted, Valle- 
kilde-Hørve, Slagelse, Mørkøv, 
Tølløse, Gørløv, Viskinge, Tu- 
se-Næs, Holbæk, Jyderup, 
Høng, Nykøbing Sj., Dianalund, 
Roskilde, Sorø, Gislinge, Høj
by, Knabstrup, Niløse.

Ballerup Badm inton Club 58,

inv.turn. for jun ior A den 6.-7. 
januar 1979.
Albertslund, Brøndbyerne, Fa
rum, Frederikssund, Ganløse, 
Glostrup, Grantoften, Herlev, 
Holte, Hundested, Jyllinge, Jæ
gerspris, Måløv, Nivå, Skov
lunde, Stenløse, Tåstrup, Vær
løse, Værebroparken, Ølstykke.

v/Finn Bjerrum 
Nielsen
Dønnegårds Allé 65 
2670 Greve Strand 
Tlf. (02) 61 03 20

Vallekilde-Hørve Gymnastikf., 
Badm intonafd.,
inv.turn. for jun ior A den 28. 
januar 1979.

Fårevejle, Højby, Nykøbing 
Sj., Tuse Næs, Holbæk, Tøllø
se, Ringsted, Sorø, Slagelse, 
Mørkøv, Svinninge, Jyderup, 
Høng, Gørlev, Viskinge, Ka
lundborg, Raklev, Dianalund, 
Niløse, Stenlille-Munkebjærg- 
by.

Frederiksvæ rk Badm inton Klub,

inv.turn. for minip. - puslinge A 
- junior A den 3.-4. februar
1979.

Albertslund, Alsønderup, Bir 
kerød, Blistrup, Farum, Fre
densborg, Gilleleje, Helsinge, 
Hillerød, Humlebæk, Hunde
sted, Jyllinge, Jægerspris, Lil 
lerød, Lynge-Uggeløse, Nivå, 
SNIK, Værebroparken, Ølstyk
ke.

Farum Badm inton Klub,
inv.turn. for minipuslinge den 
17.-18. februar 1979.

Albertslund, Ballerup, Birke 
rød, Brøndbyerne, Frederiks
sund, Glostrup, Helsinge, Jyl
linge, Karlslunde, Lillerød, Må
løv, Slagelse, Stenløse, SNIK, 
Virum-Sorgenfri, Værløse, Øl
stykke, Hundested, Jægerspris, 
Frederiksværk.

Jyllinge-G undsøm agle,
Badm intonafd.,
inv.turn. for puslinge A, junior 
A den 10.-11. marts 1979.

Albertslund, Ballerup, Birke
rød, Farum, Frederikssund, 
Ganløse, Greve, Havdrup, He
dehusene, Himmelev, Jægers
pris, Karlslunde, Lynge-Ugge
løse, Roskilde, Slangerup, 
Stenløse, Tune, Tåstrup, Øl
stykke.

Mørkøv Idrætsforening, 
Badm intonafd.,
inv.turn. for minip., puslinge A, 
junior A den 7.-8. april 1979. 
Dianalund, Fuglebjerg, Gis
linge, Gørlev, Haslev, Hav
drup, Himmelev, Holbæk, Høng, 
Jyderup, Jægerspris, Kalund
borg, Knabstrup, Nykøbing Sj., 
Næstved, Raklev, Ringsted, 
Slagelse, Sorø, Tuse Næs, 
Tølløse, Vallekilde-Hørve, Vis
kinge, Højby.

Sjæ llands Badm inton Kreds, 
Ungdom sspilleudvalget

DER
INDBYDES

HØJBJERG B A DM INTO N KLUB

Fédération Beige de 
Badm inton

indbyder til internationale me
sterskaber den 24.-26. februar 
1979 i Bruxelles.

Forbundet fe jrer til den tid 
30 års jubilæum og vil derfor 
gerne se så mange udenland
ske deltagere som muligt. Der
for beder man allerede nu om, 
at de interesserede klubber og 
spillere reserverer denne week
end.

Der vil senere foreligge 
yderligere oplysninger samt 
tilmeldingsskemaer.

Turngem einde 1846 Worms
indbyder til den syvende in
ternationale Old Boys turne 
ring samt den anden interna
tionale ungdomsturnering den
26.-27. maj 1979.

Nærmere oplysninger om 
begge turneringer fremkommer 
i begyndelsen af næste år, op 
lyser P. Frey, der er leder af 
klubbens badmintonafdeling.

indbyder til åben eliteturnering i alle rækker den 16. og 17. 
december 1978.

Indskud: Single kr. 40,00, double kr. 60,00 pr. par.
Anmeldelse gennem klubberne senest den 30. november 1978 

til Højbjerg Badminton Klub, Hjulbjergvej 7 A, 8270 Højbjerg.

HBK
Højbjerg Badm inton Klub

indbyder til åbne juniormester
skaber den 13. og 14. januar
1979.

Indskud: Single kr. 30,00 -  
double kr. 50,00 pr. par.

Anmeldelse gennem klub 
berne senest den 13. decem
ber 1978 til Højbjerg Badmin
ton Klub, Hjulbjergvej 7 A, 8270 
Højbjerg.

Viby Badm inton Klub
indbyder til åbne mesterska
ber for puslinge Pool/Cup, d. 
13.-14. januar 1979.

Indskud: Single kr. 35,00 -  
double kr. 50,00 pr. par.

Anmeldelse gennem klub 
berne senest den 11. decem
ber til Viby Badminton Klub, 
Vårkjærvej 71, 8260 Viby J.

indbyder til åben minipuslin- 
geturnering i HS, DS, HD, DD 
den 29.-30. december.
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DER
INDBYDES

Indskud: Single kr. 22,00 -  
double kr. 29,00 pr. par.

Anmeldelse gennem klub 
berne senest den 18. decem 
ber 1978, til Lillerød Badmin
tonklub, Lillerød-Hallerne, Ba
nevang, 3450 Allerød.

Over-Jerstal Badm inton Klub

indbyder til åben A-turnering 
for puslinge den 2. og 3. de
cember 1978.

Indskud: Single kr. 25,00 -  
double kr. 35,00 pr. par.

(Bemærk efter puljesystem).
Anmeldelse gennem klub 

berne til Over Jerstal Bad
mintonklub, v. René Toft, Hind- 
bærvej 13, 6500 Vojens.

Hvidovre Badminton 
Club

Charlottenlund 

Badminton Klub

indbyder til åben C-turnering i 
double, den 4.-5.-6.-7.-8.-9. de
cember 1978.

Indskud for double kr. 50,00 
pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 17. november 
1978 til Charlottenlund Badmin 
ton Klub, Maltegaardsvej 18, 
2820 Gentofte.

KBK

indbyder til åben jule-mester- 
række-turnering i alle rækker 
den 26.-29. december.

Indskud: Single 40 kr., double 
60 kr. pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 24. november 
1978 til Københavns Badminton 
Klub, Randersgade 21, Køben
havn 2100 0.

indbyder til åbne jubilæums
mesterskaber for Old Boys. 
Der spilles i herre-, dame- & 
mixeddouble i rækkerne: Me
ster, A- & B-række.

Tidspunkt: 6. og 7. januar
1979.

Bolde: O.F.F.
Gebyr: Double kr. 50,00.
Sidste frist for tilmelding:

8. december 1978.
Anmeldelse sendes til: Hvid

ovre Badminton Club, Old- 
boys-turneringen, Bibliotekvej 
62, 2650 Hvidovre.

Hørsholm 
Badminton 
Klub

indbyder til åben A-turnering i 
HD, DD og MD den 6.-7. januar 
1979.

Double kr. 50,00 pr. par. 
Anmeldelse gennem klubber

ne senest den 15. december 
1978 til Bjarne Hansen, Bøgeha
ven 7, 2980 Kokkedal.

Viborg Badminton 

Klub
indbyder til åben A-turnering 
den 6.-7. januar 1979.

Indskud single kr. 35 - double 

kr. 50 pr. par.
Anmeldelse gennem klubber

ne senest den 4. december til 
Viborg Badminton Klub, Over
damsvej 8800 Viborg.

< ,vo s % „

Glostrup Badminton 

Club

indbyder til åben Junior A og 
Puslinge A den 13. og 14. januar 
1979.

Indskud: Single kr. 25 - doub 
le kr. 35 pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 15. december 
1978 til Grethe Larsen, Rype
vænget 3, 2600 Glostrup.

SURESH GOEL DØD
Der er sikkert mange herhjem
me, som endnu erindrer den 
lille inder Suresh Goel bl. a. 
fra den internationale turne 
ring. Han blev kun 35 år, idet 
han fornylig døde af et hjerte
anfald. Det skete under bad
mintontræning i hans hjemby 
Varanosi.

ENGLAND-SKOTLAND
England vand sin første sejr 
i Thomas Cup, da holdet i 
Sunderland lagde ud med at 
besejre Skotland med de størst 
mulige cifre -  9-0.

I samtlige fem singler afgav 
englænderne ikke et sæt.

A
T ilan
er en stærk > 
og spændstig 

tarmstreng < 
med m usik i

Topturneringsstreng i 
tarm. Behandlet med 
specialvoks. Fås i 
varierende tykkelser alt 
efter hvilken opstreng
ning, du ønsker.
Pris opstrenget kr.125 -

Læs alt om godt badmin 
tongrej idet nye Jaguar 
sportskatalog som fås 
hos din sportshandler.

JAGUAR
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De næste 50 år kan ikke blive så gode som 
de første. Resultaterne er så fantastiske, at 
de umuligt kan gentages. Men jeg håber, vi 
kan bære den byrde videre, som de gamle 
har givet os.
Det er ungdomstræneren og træneren for 
KBKs to bedste hold, der giver denne vurde 
ring af den 50-årige klubs fremtid.

KBK -  Københavns Badmin
tonklub -  fylder 50 år i denne 
måned, og det er dermed den 
næstældste klub i Danmark. 
Skovshoved rundede 50-året 
for tre år siden.

KBK har igennem så at sige 
alle 50 år sat sit enorme præg 
på dansk badminton, og klub 
bens spillere har vundet 62 
danske senior-mesterskaber, 
og 27'/2 All England mester
skab.

Det fortæller KBKs jubilæ 
umsskrift bl. a. I et smukt blad 
fortælles mangt og meget om 
den jubilerende klub. Perso
ner og begivenheder er truk 
ket frem og beskrevet af Pre
ben Dabelsteen, journalist, og 
en af de KBKere, der igennem 
årene har tegnet sig for DM 
og All England titler.

Tæt ved 1.300 medlemmer
-  Vi har ikke tid ligere haft 
flere medlemmer end de tæt 
ved 1.300, vi er i dag, fortæl
ler KBKs formand, Jørgen 
Hammergaard Hansen. Der er 
ikke umiddelbar mulighed for 
en udvidelse af baneantallet 
fra de fem, vi har i dag, så 
med vor banebelægningspro
cent på nær de 100, som det 
er muligt, lader det sig ikke 
gøre at presse flere ind. Men 
mange står i kø.

Vi er klar til vor planlagte 
udvidelse på siden af hallen, 
og vi stoler i den siddende 
ledelse på medlemmernes sid 
ste godkendelse af projektet 
i løbet af efteråret. Som sagt 
giver dette os ikke flere ba
ner men klart bedrede forhold 
hvad angår omklædnings- og 
baderum, sauna og trænings
lokale, møderum, turneringsle 
dercentral, kontor m. m.

Det var ulig lettere at være 
frivillig leder, om vi besluttede

at koncentrere aktiviteterne på 
motions- og hyggeplan, og det 
var givetvis også billigere, men 
i vores loves § 1 står skrevet, at 
vort formål er at fremme bad
mintonspillet i København, og 
trods alt må det være både 
rimeligt og rigtigt fortsat at 
give denne paragraf en chan
ce. Det skylder vi alle KBK og 
dens unge spillere.

Vor sportslige dominans 
eksisterer ikke i dag og har 
forsåvidt ikke gjort det i de 
seneste 4-5 år. Enkelte af 
stjernerne falmede af ganske 
naturlige årsager, andre fandt 
grønnere græs hos nyere og 
mere ambitiøse klubber, og vi 
måtte se i øjnene, at træerne 
ikke vokser ind i himlen og 
samtidig konkludere, at afløs
ningen ikke var parat, fastslår 
Hammergaard Hansen.

Lang stjernerække
KBK har haft en meget lang 
række af stjerner -  dansk bad
mintons største spillere, fore 
løbigt sluttende ved Flemming 
Delfs.

Preben Dabelsteen:
KBKs første stjernespiller 

hed Kaj Andersen, som vandt 
danmarksmesterskabet i single 
de to første år, DM i det hele 
taget blev afholdt, i 1930/31 
og 32/33. Jeg har aldrig set 
Kaj Andersen i hans storheds
tid, men han slog bl. a. Sven 
Strømann, Skovshoveds top 
spiller i fodbold og badminton, 
og han var stærk.

Unge talentfulde spillere, der 
dukkede op i slutningen af tre 
diverne: Jesper Bie, Erik Friis, 
Carl Otto Hertz, Kurt Møller
m. fl. Jesper Bie var vel i det 
hele taget en af dansk bad
mintons første virkelige inter
nationale spillere. Jesper nå
ede som 17-årig gymnasiast i

G lim t fra  
de senere  

KKB år

1938 finalen i All-Englandsme- 
sterskabet i Horticultural Hall 
i London, hvor han dog måt
te bøje sig for den mangeårige 
britiske mester R.C.F. Nichols.

Jesper var en usædvanlig 
fair og sympatisk spiller, der 
blot havde det »uheld« at væ
re samtidig med skovsernes 
forgudede Tage Madsen, ellers 
var det blevet til mange flere 
mesterskaber. Jesper gennem
førte også med bravour det 
krævende læge-studium, og 
det fik ham til sidst til helt at 
lægge badmintonsporten på 
hylden.

Carl Otto Hertz var måske 
den allertalentfuldeste af de 
unge KBK’ere på den tid. Han 
kunne simpelt hen det hele 
med en badmintonketsjer. Men 
han manglede noget af det 
vigtigste -  nemlig ambitionen. 
Han var tilsyneladende rysten
de lige glad, hvordan kampen 
endte -  bare han havde det 
rart. Så var det noget helt an
det med KBKs, Dansk Badmin
ton Forbunds og Dansk Idræts- 
Forbunds senere førstemand 
Kurt Møller. Han gik på med 
krum hals og hadede simpelt 
hen at tabe.

En række unge provinsspil
lere havde det som en drøm 
at komme ind i KBK. Preben 
Dabelsteen gjorde sin entré, og 
senere fulgte holdkammerater 
fra Nykøbing F. Jytte Lund, 
Jørgen Skaarup, Ib Olesen, Kaj 
Hansen, Bjarne Møller og 
Flemming Dabelsteen.

GBK og KBK rivaler
En DM-turnering startede i sæ
sonen 1949-50 med otte hold 
i mesterrækken, et forsøg, der 
skulle bringe dansk badminton 
endnu et stort skridt videre 
mod placeringen som en af 
dansk idræts største og popu
læreste sportsgrene.

De otte klubber i den for 
nemste række var: KBK, GBK, 
ABC, SIF og fra provinsen: 
Odense, Sorø, Nykøbing F. og 
Århus. Og det skulle hurtigt vi
se sig, at den afgørende kamp 
om det første holdmesterskab 
for Danmark, ville komme til 
at stå mellem KBK og GBK.

Det blev som ventet Gentof
te med Poul Holm og Tonny 
Ahm i spidsen, der som den 
første klub kunne smykke sig 
med titlen, men kampene mel
lem GBK og KBK skulle i de

U lla  S tr a n d  e r  d e n  s id s te  K B K ’e r  m e d  e t  A l l  
E n g la n d  m e s te r s k a b .  H u n  v a n d t  d e t  i 1 9 7 2  i 
m ix e d d o u b le  s a m m e n  m e d  S v e n d  P r i.

o g  m e s t re n e  a n n o  1 9 7 4 . D e t f o r e lø b ig  s id s te  
m e s te r s k a b  t i l  K B K .

K in e s e re  i K B K . D e t v i l l e  k lu b b e n  g e r n e  h a v e  
g e n t a g e t  s o m  e t  v æ r d ig t  j u b i læ u m s 
a r ra n g e m e n t ,  m e n  d e t  e r  ik k e  m u l ig t ,  id e t  
u o v e re n s s te m m e ls e r n e  i in te r n a t io n a le  f o r 
b u n d  k o m m e r  i v e je n .
E r la n d  K o p s  o g  E lo  H a n s e n  k æ m p e d e  im o d  
k in e s e rn e ,  d a  d e  s id s t  v a r  i D a n m a rk ,  o g  E io  
H a n s e n  k u n n e  b l.a .  o v e r ra s k e  d e m  m e d  s in e  
u o v e r t r u fn e  f in te r .

K B K ’ s  d a n s k e  m e s te r h o ld  i 1 9 7 2  . . .

K a r in  J ø rg e n s e n  o g  U lla  S t r a n d  h a r  s a m m e n  
v u n d e t  e n  la n g  ræ k k e  t r iu m fe r .  D e  h ø re r  t i l  
K B K ’ s  s tø r s te  n a v n e .



den velkendte og 
populære

Made by EXICO

clouers

PLAYERS POP’
Virkelig god, let og 
stærk sko, specielt til
tænkt børn, begyn
dere og motionister.
Str. 27-33
vejl. pris kr.......... 29 ,50
Str. 34-47
vejl. pris kr.......... 38 ,00

PLAYERS
Danmarks mest solgte 
badmintonsko. Uover
truffen i kvalitet og hold
barhed.
Str. 27-33
vejl. pris kr.......... 38 ,00
Str. 34-47
vejl. pris kr.......... 52 ,0 0

PLAYERS ’GS’
Lækker, ny badmintonsko med den 
velkendte, skridsikre gummisål, indlægs
sål med svangstøtte, snehvid nylon
overdel, høj hælkappe, polstret ankel
kant og pløs samt ruskindsforstærket 
næse.
Str. 34-47 vejl. pris kr................... 82 ,00

Generalagent;

J.Ham m ergaard Hansen Sport  A/S • Händvatrkerbyen 17 • 2670 (ireve Strand • Telefon (02 )905255H



kommende år blive nogle af 
højdepunkterne i den hjemlige 
badmintonverden, og mange 
unge talenter fik i denne tur 
nering lejlighed til at tage de 
første skridt mod de helt store 
internationale resultater.

Jørn Skaarup blev den do 
minerende KBK'er i disse år. 
Han vandt danmarksmester
skab i single i 1949/50, og det 
var der ingen KBK'er, der hav
de præsteret siden Kaj An
dersen 16 år tidligere. Skaarup 
var eksponent for den moder
ne type badmintonspillere, der 
slog igennem lige efter krigen. 
Fysisk stærk og i besiddelse 
af en sejrsvilje og koncentra 
tion i de afgørende øjeblikke, 
der ofte bevirkede, at hans 
modstandere ikke rig tigt tro 
ede på, at de ville være i 
stand til at besejre ham. Men 
bag denne autoritet på banen 
var der en teknik og taktisk 
evne af høj karat, som ikke 
mindst jeg, hans doublemak
ker igennem en lille menne
skealder, har værdsat. I 1950/ 
51 var vi glade for at kunne 
kvittere for den gode modta
gelse i KBK ved at vinde dan
marksmesterskabet i double.

En lyslokket pige fra Sundby
Men vi må ikke glemme da
merne. Fra Sundby Badminton 
Klub, var der kommet en køn 
lyslokket pige ved navn Aase 
Svendsen (senere Winther). 
KBK havde aldrig haft de helt 
store spillere blandt det så
kaldte svage køn, men dog ud
mærkede spillere i den før
ste tid som Gerda Abel, Inger 
Rehberg og Hertha Jensen. 
Men med Aase skulle en ny 
tid indvarsles, og hun blev i 
1948/49 KBKs første kvinde
lige danmarksmester.

Men der var andre dygtige 
piger i KBK, ikke mindst sø
strene Inge Birgith og Elsebeth 
Steffen Nielsen. De to piger 
hørte jo til en af de hæder
kronede KBK-familier. Hr. og 
fru Steffen Nielsen tegnede i 
adskilige år klubben på den 
smukkest tænkelige måde, og 
senior styrede som formand i 
syv år klubben med sikker 
hånd.

»Badminton har jeg ikke me
get forstand om, det lader jeg 
mine børn om, men hvordan 
en forretning skal drives ken
der jeg et og andet til«, sag
de Steffen Nielsen, da han 
trådte til. Og det passede.

Inge Birgit vandt sit første 
danske mesterskab i 1953/54 
i mixeddouble sammen med 
Finn Kobberø.

»Malajdodare«
Ib Olesen, en anden af Ny- 
købing-drengene, var også 
med til at vinde danmarksme
sterskaber til KBK i slutnin 
gen af fyrrerne. Ib var jo en 
helt anden type end Skaarup

og absolut bedst i double, 
hvor han sammen med ABCs 
lille »boldjonglør« John Ny- 
gaard tog sig af DM i 1949/50. 
Ib var også lidt af en »malaj
dodare«, i to internationale 
turneringer var han med til at 
besejre de malajiske favoritter, 
bl. a. brødrene Choong, som 
var uofficielle verdensmestre. 
I holdturneringen var Ib Ole
sen i øvrigt indblandet i en 
af de mest dramatiske kampe, 
der har foregået i KBK. Den 
moralske finale stod endnu en
gang mellem KBK og GBK, der 
havde vundet titlen i turne 
ringens premiereår. KBK hav
de ventet at tabe, men det ny
forlovede par Jørgen Hammer- 
gaard Hansen og Anni Jørgen
sen, lagde grunden til en 
uventet 6-0 føring, og det lyk
kedes Skaarup og undertegne
de at slå Ole Jensen og Poul 
Holm.

Men efterhånden var baner
ne simpelt hen livsfarlige at 
spille på. Den store publi
kumstilstrømning havde i for
bindelse med dårlig ventila 
tion i hallen gjort banerne 
fugtige, og der var ikke andet 
at gøre end at tage den usæd
vanlige beslutning at udsætte 
matchen på grund af »over
svømmelse«.

Men trods de 0-6 lykkedes 
det Gentofte, da matchen blev 
genoptaget et par dage senere, 
at klare uafgjort 8-8, og det 
var nok til den endelige DM- 
sejr. Men KBK var kun et søl
le point fra et danmarksme
sterskab. Ib Olesen førte med
14-8 i 3. sæt mod GBKs Bent 
Palling, der imidlertid ikke 
kendte til nerver. Han nåede 
op på a 14 og vandt omspillet 
med 3-0. Da de to klubber 
sluttede med lige mange po
int, var sættene i den indbyr
des match afgørende, og her 
stod GBK bedst med 18 vund- 
ne sæt mod 17.

Et nyforlovet par
Jeg nævnte før det unge ny
forlovede par Jørgen Hammer- 
gaard Hansen og Anni Jør
gensen, og de fortsatte med 
stor succes samarbejdet i mix
eddouble, hvor de i 1952/53 
vandt det første mesterskab i 
denne kategori til KBK. Jør
gen, som jo er identisk med 
den jubilerende klubs elegan
te formand, (han holder sig 
forbandet godt, selv om han 
heller ikke er nogen årsunge 
længere) er nok en af de mest 
talentfulde spillere dansk 
badminton har fostret.

Allerede fra sin pureste ung
dom hørte han til de meget 
lovende spillere og vandt dan
marksmesterskabet både for 
juniorer og ynglinge. Men som 
senior varede det ret så læn
ge, inden han nåede de resul
tater, hans talent berettigede

ham til. Alle vidste, det store 
gennembrud måtte komme, 
men i nogle år var han i vig 
tige kampe lige som trykket af 
situationens alvor.

Det kneb også lidt i herre
double, pudsigt nok, fo r i den
ne række skulle han jo sam
men med Finn Kobberø sene
re slå sit navn fast som ver
dens bedste i en lang år
række. Jeg husker, når vi hav

de Jørgen med i vor trænings
time, at Ib Olesen brugte me
gen tid på at sætte ham ind i 
herredoublens finesser, og 
dem fik han jo unægelig lært.

G ode ledere

KBK har altid haft det held 
at have gode ledere i spidsen 
for den store klub lige fra 
starten i 1928, kun tre år efter 
at Danmarks første badmin
tonklub Skovshoved IF, så da 
gens lys. Det var Idrætspar
kens inspektør Moritz Rasmus
sen, der fik ideen til at starte 
en badmintonklub og skovser
pionerer som brødrene Hans 
og Axel Hansen gjorde et stort 
stykke arbejde for at få gang 
i den nye klub, som de oven i 
købet var medlemmer af i 
starten.

Otto og bolchedåsen
Otto Hansen, der måske mere 
end nogen anden har tegnet 
KBK, var jo lidt af en renæs
sanceskikkelse, en alfader, 
der fik sat skub i foretagendet, 
da hallen skulle bygges i 1934 
og med sin personlighed (og 
bolchedåse) holdt sammen på 
det hele, også i de svære år 
under besættelsen. Otto var jo 
ikke for ingenting gammel me
stersvømmer og livredder. Han 
holdt i bogstaveligste forstand 
klubben »flydende« til bedre 
tider.

Jeg har af naturlige grunde 
ikke personlig kendt alle klub 
bens formænd, men dog flere 
af dem. Ikke mindst Oluf Jo 
hansen -  »Smeden« -  som vi 
alle holdt af som det elske
lige menneske, han var. Ingen 
kunne som han tale om 
»Klåbben«, og hans tungefær
dighed går der endnu frasagn 
om. Jeg skal heller aldrig 
glemme, da han ved en trian 
gelmatch i Stockholm holdt sin 
takketale på et »svensk«, der 
aldrig er hørt magen til i de 
nordiske landes historie.

Æ resm edlem

Der var også Steffen Nielsen, 
der hørte til de ledere, der 
kunne samle en klub om sin 
personlighed, Kurt Møller, der 
førte KBK ind i den moderne 
badminton-alder, William Bach, 
KBK-Nyts fremragende redak
tør sammen med sønnen Jør
gen, nu borgmester i Greve, 
Svend Hast, klubbens eneste 
nulevende æresmedlem, som

KBK

altid var parat med en hjæl
pende hånd, når klubben fat
tedes midler til en eller anden 
nødvendig nyanskaffelse, og 
de formænd, der fulgte Henri 
Hansen, Frank Hansen og Åge 
Wass og nu sidst min gamle 
ven fra de aktive dage Jør
gen Hammergaard Hansen. Jo 
vist, det var en række gode le
dere med lyst til at gøre et 
stort stykke arbejde for klub 
ben.

Men tilbage til aktørerne på 
gulvet. GBK havde forsvaret 
sit holdmesterskab for 3. gang 
med en sejr på 9-7 over den 
evindelige arvefjende KBK, og 
så gik man forøvrigt over til 
kun at spille 13 kampe mod 
før 16. I den internationale tur 
nering vandt Skaarup en meri- 
terende sejr over malajen Ed
die Choong, og så lod det til 
at brødrene Choong havde lidt 
af et kompleks over for Ib Ole
sen, der sammen med John 
Nygaard slog de berømte ma
lajiske verdensmestre og se
nere vandt finalen over Gen
toftes Poul Holm og Ole Jen
sen.

To unge dukker op
I denne turnering gjorde to 
unge mennesker sig meget 
fordelagtigt bemærket: Finn
Kobberø og Bent Albertsen, 
der i deres internationale de 
butkamp tvang Choong-brød- 
rene ud i tre hårde sæt. Finn 
var også med på KBKs hold, 
da det i 1953 endelig lykkedes 
os at hjemføre det danske 
holdmesterskab med 7-6. Men 
det var nu en anden spiller, 
den i international sammen
hæng ukendte Arne Rasmus
sen, der sammen med Inge 
Birgit i den afgørende kamp 
sensationelt besejrede All- 
Englandmestrene Tonny Ahm 
og Poul Holm. Ikke underligt, 
at »Smeden« stråler om kap 
med alt sølvtøjet hjemme i 
guldsmedebutikken i Blågårds
gade.

Endnu holdt de »gamle« 
stjerner så nogenlunde stand, 
men ved danmarksmesterska
berne i 1954 brød det fo r al
vor løs, et generationsskifte 
var på vej. Den kun 17-årige 
Finn Kobberø stormede frem 
mod finalen med en sejr over 
GBKs topmand og danmarks
mester Poul Holm, som var 
fuld af lovord om sin unge



besejrer: »Som Finn spillede i 
denne kamp, er han absolut 
urørlig. Han er ikke noget til 
fældigt stjerneskud, men et af 
de største talenter, vi har haft. 
Jeg tror han er den bedste 
af os alle for tiden«.

Det var han dog ikke end
nu. For Jørn Skaarup viste 
endnu engang, hvem meste
ren var. Han vandt over sin 11 
år yngre modstander takket 
være bedre taktik og rutine. 
Men det var kun et spørgsmål 
om tid, Kobberø fortsatte sin 
succesrige march mod tinder
ne ved nogle dage senere at 
slå den malajiske All-Englands- 
mester Eddie Choong i Ny
købing F.s åbne mesterskaber, 
hvor Skaarup dog ikke stillede 
op i single. Og endelig satte 
Finn kronen på værket ved 
DM i 1955. I en forrygende fi 
nale i KBKs hal, som forøvrigt 
blev transmitteret for første 
gang af det nye spændende 
medie fjernsynet, slog han 
Skaarup.

Dette blev indledningen til 
en ny æra indenfor dansk bad
mintonsport og KBK. Ved årets 
All-Englandsmesterskaber 
vandt Kobberø sammen med 
Jørgen Hammergaard herre
double og mixeddouble med 
ABCs Kirsten Thorndahl, og 
han skulle i de følgende ti 
år vise sig at blive verdens 
absolut stærkeste all round 
spiller, selv om det aldrig lyk
kedes ham at vinde herresing 
len. Her kom en klubkamme
rat ved navn Erland Olsen (se
nere Kops) i vejen, da Finn i 
1958 var favorit til den for 
nemme titel.

Erlands årelange ophold i 
Østen i ØKs tjeneste, hvor han 
fik slebet sit spil til, gav ham 
en næsten professionel sikker
hed, som var noget helt nyt 
for de danske spillere.

Storspillere på vej
Pudsigt nok havde Skaarup og 
jeg i finalen om danmarks
mesterskabet fornøjelsen af at 
møde netop Erland (der sp il 
lede sammen med VBCs Pal
le Granlund), da vi i 1956 tak 
kede af med at vinde det sid 
ste mesterskab. Og selv om 
rutinen unægtelig manglede 
hos den unge hr. Olsen var 
det tydeligt, at en storspiller 
var på vej. Erland vandt i alt 
11 All-Englandsmesterskaber, 
deraf de 7 i single, i lang tid 
rekord, indtil fænomenale Ru
dy Hartono kom til.

Kobberø nåede i alt at vin
de 15 doublemesterskaber, 
de 6 sammen med Jørgen 
Hammergaard, inden han sag
de tak for sig, ved at vinde 
mixeddoublen i 1966 sammen 
med Ulla Strand. Der er næp
pe nogen større singlespiller 
gennem tiderne end Erland, 
når vi ser bort fra Hartono, 
og Finns double-bedrifter skal

man helt tilbage i tyverne for 
at finde magen til hos de bri
tiske giganter som sir George 
Thomas, Nichols og Devlin.

Ikke til at styre
Ulla Strand, ja, pigerne i 
KBK rørte skam også på sig. 
Ulla og Karin Rasmussen, 
skulle jo unægtelig komme til 
at lyse på den danske badmin
tonhimmel. Storesøster Karin 
var den første til at dukke op; 
men Ulla var naturligvis ikke 
til at holde hjemme for fader 
Axel E. Rasmussen. Den sto 
re, flotte pige, var ikke til at 
styre på en bane. Det var en 
himmelstormer på vej. Sam
men skulle de to søstre vinde 
ikke færre end syv danmarks
mesterskaber og høste store 
triumfer i All-England, navn
lig Ulla, der i de kommende 
år skulle blive en af de domi
nerende spillere ved disse 
årets fornemste badmintonbe
givenheder med ikke færre end 
ti titler, to sammen med sto 
resøster Karin.

Smilende Hanne
I denne periode befæstede 
KBK sin stilling som landets 
absolut stærkeste badminton 
klub, og der var endda pla
ner om en match mellem KBK 
og det øvrige land. Ikke for at 
prale, som den daværende 
spilleudvalgsformand Axel 
Rasmussen udtrykte det, men 
simpelt hen for at få ordentlig 
modstand. Og så fik vi også 
en dansk mester i damesingle, 
den eneste kategori KBK end
nu ikke havde vundet.

Det var den altid smilende 
Hanne Jensen, der sørgede 
for den sag, og at hun skulle 
afløse dansk badminton ube
stridte største kvindelige bad
m intonspiller Gentoftes Tonny 
Ahm (rekord med 25 danske 
mesterskaber) gjorde ikke be
driften mindre.

Klubspilleren
Ikke færre end 18 gange har 
KBK kunnet glæde sig over 
det danske holdmesterskab 
siden starten i 1950, og de do 
minerende spillere i den 
længste periode var Finn Kob
berø, Jørgen Hammergaard 
Hansen, Erland Kops, Inge 
Birgit Anker Hansen, Ulla 
Strand, Karin Jørgensen, Anni 
Hammergaard Hansen og Han
ne Jensen. Men et hold be
står jo  ikke af stjernespilere. 
Og her vil jeg fremhæve en 
spiller som Arne Rasmussen, 
der vel aldrig nåede de helt 
store internationale resulta
ter, omend han kom på 
landsholdet, men som klub 
spiller simpelt hen var »se- 
cond to none« for at bruge 
feltmarskal Montgomerys be
rømte ord. Arne var altid pa
rat til en indsats for klubben, 
og hans fighteregenskaber har

mange gange reddet holdet fra 
en krank skæbne.

Men alderen indhenter jo 
alle, selv den tapreste og nye 
navne dukker op på KBKs hold 
i 70'erne, ikke mindst tak 
ket være Johan Svenssons 
indsats: Tage Nielsen, nu
massør for verdensmestre, in 
dehaver af helsestudier, Elo 
Hansen, Flemming Delfs, Eva 
Carlsen og Lene Høtvid, sø
strene Anne og Bente Flindt, 
humørbomben Per Svensson, 
elegante Svend Andersen, der 
kunne det hele, men havde 
svært ved at »æde« sig selv, 
Jørgen »never give up« Rex 
Madsen, Jette Føge, Lonny 
Funch (nu Boestofte), Marian
ne Svensson, og sør'me om 
ikke Erland Kops og søstrene 
Ulla og Karin stadig er på det 
bedste hold med evigt unge 
Inge Birgit som »skjult« re
serve.

Elo Hansen er et kapitel for 
sig. Elo har været medvir
kende til at gøre badminton 
til en publikumssport. Hans 
utrolige, festlige finter har 
kunnet ryste de fleste -  og 
få publikum op på stolene.

I maj 1965 vandt Flemming 
Delfs københavnsmesterskabet 
i single for puslinge. »Flem
ming er en frisk og dygtig 
dreng, der nok skal vise sig 
at vokse med opgaverne«.

Sådan skrev KBK-nyt bl. a. 
om ham efter denne sejr i 
1965, og det viste sig at han 
kunne vokse med opgaverne. 
All-England vinder i 1977, ver
densmester samme år.

Smukkere badminton end 
det Flemming opviser, skal 
man lede længe efter. Men 
da han i 1977 vandt All-Eng- 
land-Mesterskabet i single 
ved at slå den indonesiske 
storfavorit Liem Swie King, 
havde han den psykiske ba
lance og fysik, der skulle til 
for at præstere det sublime. 
Og hans baghåndsslag er sim 
pelt hen af en sådan næsten 
kunstnerisk skønhed, at den

burde gøre ham berettiget til 
et legat fra kultur- og sports
minister Niels Mathiesen, 
fremhæver Preben Dabelsteen 
i jubilæumsskriftet.

Ungdommen i »skole«
Hans Sørensen er kommet til 
KBK efter tre år som fuld
tidstræner i Sverige. Han har 
gennemgået en gymnastik- og 
badmintonlæreruddannelse på 
gymnastik- og idrætshøjsko
len i Stockholm, og han er 
nu til disposition i KBKs ung
domsafdeling.

-  Vi kan glæde os over at 
have flere gode instruktører 
til rådighed.

Målsætningen med arbejdet 
er ikke forskellig fra svundne 
tider. Vi tilstræber at gøre vo
re spillere så dygtige som mu
ligt, og til det formål forsø
ger vi os i år med en »bad
mintonskole«, oplyser junior
udvalgsformand Søren Høj
lyng.

Badmintonskolen rummer et 
fast tilrettelagt øvelsespro- 
program, som alle medlemmer 
vil få mulighed for at deltage
i. Badmintonskolen sikrer, at 
alle spillere under 18 år vil 
modtage instruktion -  også de 
spillere, der ikke er med på 
hold.

Blandt de ældste af ung
domsspillerne har KBK for ti 
den sine stærkeste. Det er 
navne som Bettina Kristensen 
og Kim Levin, der er danske 
mestre i double, og Bettina 
Kristensen er nordisk double 
mester. I Lene Christiansen 
er en anden talentfuld spil
ler, og disse tre er med på 
det KBK-hold, som forsøger 
at vende tilbage til DH-turne- 
ringens bedste række.

-  Om det lykkes allerede i 
denne sæson, vil jeg ikke ger
ne spå om, men Hans Sørensen 
og spillernes fælles indsats 
fortjener succes, mener for
manden Jørgen Hammergaard 
Hansen.


