




Pres(se) på de unge 
spillere

Det var ikke kun Susanne Berg, der var en 
hård modstander. Også pressens ubønhør
lige jagten af vor unge stjerne var mere end 
nerverne kunne holde til. Hvor er sports 
journa lister, såvel de skrivende som ta len 
de, ubarmhjertige, når en sp ille r er blevet 
»godt stof«, men K irsten Larsen får da lært 
det i en ung alder, og hun skal nok komme 
Igen. Disse linier er skrevet af Jørgen Brix 
Steby, formand for Badm intonklubben Tri
ton Ålborg, ovenpå Kirsten Larsens neder
lag i DM til Susanne Berg.

- ★  *

I dette  nummer af »Badminton« udtaler 
USU-medlem Søren Ewald desuden at K ir
sten Larsen måske »stadig var lammet af 
pressens megen om tale efter trium fen i 
Østen, så nerverne sad uden på skjorten«, 
da hun skulle spille  fina le  om ynglinge-DM. 
Her led Kirsten Larsen nederlag til Rikke V. 
Sørensen.

-  ★  -

Hårde ord overfor danske badm inton-jour
na lister, der i forb indelse med DBFs 50-års 
fest af IBFs formand, Stellan Mohlin, blev 
fremhæ vet som verdens bedste.

-  ★  -

På godt og ondt er badm intonreportage i 
s tad ig  højere grad blevet centreret om per
sonerne - spillerne, der på den ene eller an 

den måde giver grundlag fo r »historien« i 
aviserne. TV sæ tter ligeledes focus på per
sonerne, f.eks. K irsten Larsen i dagene om 
kring hendes store resu lta ter i Østen. 
Dansk badm inton kan glæde sig over, at 
der i mange henseender er rigelig spa lte 
plads i aviserne, ikke m indst, når der er s to 
re tr ium fe r at fejre.

* ★  *

I det om ta lte  tilfæ ld e  Kirsten Larsen har 
pressen haft travlt med at gøre hende til en 
storsp ille r, en ny stjerne »Lene Koppens a f 
løser«. Det kan være ret så svært p ludselig - 
også - at skulle leve op til det. Vejen fra at 
være »den nye Lene Køppen« til ubemær- 
ketheden - og tilbage igen - er ikke lang. Ef
ter nederlagene i sénior-DM og ynglinge- 
DM kom Kirsten Larsen til tops i de nord i
ske junior-mesterskaber. Dagen derpå kun 
ne hun igen »udnævnes« til den nye stjerne 
i dansk badm inton - sammen med Mark 
Christiansen - og nu kunne hun »vist igen 
kaldes fo r Lene Køppens afløser«.

- ★  ‘

Der er al mulig grund til at advare mod be
greberne »Stjerner« og »afløsere« fo r den 
ene eller anden af topsp ille rne. Det er den 
nye generation i dansk badm inton, der er 
på vej. En generation, hvor der tilm ed er en 
bredde som sjæ ldent før. Jagten på at ud
nævne »stjerner« er unødvendig. De vil selv 
vide at tilbagelæ gge vejen til toppen, men

giv tid. Det er ikke alene pressen, der sxai 
være varsom med for hu rtig t at gøre s to r 
sp illere ud af denne generation. Ledere og 
træ nere samt for den sags skyld foræ ldre 
må være varsomme med at presse på fo r at 
få deres spillere i rampelyset.

-  ★  -

De får en svær tid, når de bliver ungsenio 
rer. Den vejledning og støtte, der a ltid  var 
»ved hånden« som ungdom sspillere kan ik 
ke a ltid  være til stede i seniorsam m en 
hæng. Dertil kommer, at de unge spillere e f 
ter måske helt at have dom ineret i ung 
domsræ kkerne kommer ud for en mere 
hård kost i seniorrækkerne.

- ★  -

Der er også grund til at mærke sig, hvad Re
ne Toft, DBFs ungdom sspilleudvalgsfor 
mand, siger i den jubilæ um sbog, DBF ud
giver i disse dage: - Udviklingen viser, at 
spillerne bliver virkelig stæ rke i en meget 
ung alder. Jeg er bange for, at vi kan kom 
me ud fo r spillere, som kulm inerer som 16- 
17 årige. Det er noget, vi f.eks. ser i svøm 
ning, og noget vi skal passe virkelig meget 
på i badm inton. Indtil nu har vi nok ikke set 
det - og forhåbentlig  bliver det ikke t i l fæ l 
det.

sv.e.
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N æ s te  num m er
Det næste nummer af »Bad
minton« er planlagt til at ud 
komme i ugen der begynder 
den 21. april 1980.

S idste dag fo r aflevering 
af s to f er sat til den 4. april 
Men det betyder ikke, at I 
SKAL vente til den dag. 
Tværtimod vil det være en 
fordel fo r alle os, der er med 
til at producere bladet, om I 
sender sto ffe t t il Svend Erik 
Jacobsen, Vestergade 23, 
3200 Helsinge, så hurtig t 
som m uligt - gerne i flere 
portioner.

Det giver os le jlighed til 
en bedre tilre tn ing  af jeres 
tanker og meddelelser med 
en bedre behandling af s to f 
fe t t il følge.

Og vil de maskinskrivende 
bidragsydere så ikke nok gø
re os den enorme tjeneste at 
skrive m anuskripterne med 
mindst dobbelt lin jeafstand. 
Tak red.
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o ffic ie lle  organ«.
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H C  causerer om  DBFs Internationale Turnering

Kun dansk sejr i en række, men

være

det er der ingen grund til at 

ked af

De rigtige vandt 
i Brøndby Hallen

For første gang siden 1975 
vandt danskerne kun en række 
ved den internationale turne 
ring. For fem år siden var det 
Lene Koppen, der holdt den na 
tionale prestige i hævd. Denne 
gang var det herredoublen  
Flemm ing Delfs/Steen Skov
gaard.

Men der er nu ikke nogen som 
helst grund til at fa lde i trance 
over, at vi måtte se udlæ ndinge 
ne løbe med sejrene i singlerne 
samt dame- og mixed double. 
Det viser, at det var stæ rke folk, 
DBF havde med i turneringen, 
og med danskere i tre af fina le r 
ne blev slutkampene a ttraktive 
fo r tilskuerne.

Pragtkamp
Dertil kommer, at det gennem 
gående var de spillere, der på 
det tidspunkt var bedst, som 
vandt rækkerne, og at f.eks. 
Morten Frost ikke blev vinder af 
herresinglen, kan man græde 
tørre tårer over. For Prakash var 
a fg jo rt den bedste sp ille r I den 
kamp, og det siger ikke så lidt, 
for Morten leverede glimrende 
spil. Inderen kunne bare det he
le søndag den 9. marts, men er 
selv den første til at indrømme, 
at han ikke har patent på at slå 
Morten ud I al frem tid.

Morten Frost kom i finalen 
ved i en pragtkamp at besejre 
den berømte Indoneser Rudy 
Hartono med 15-12, 18-14 i se
m ifinalen. Det var anden gang,

de to mødtes. Første gang var i 
kvartfina len ved All England 
1978. Da vandt Hartono 15-8,
15-7, og resu lta te t fo rtæ lle r me
re om, hvor meget Frost er gået 
frem, end at Hartono er gået t i l 
bage, selv om hans hurtighed 
naturligvis Ikke er blevet fo r 
øget.

Den behandling, Frost fik  af 
Prakash, i finalen, kom Flem 
ming Delfs ud fo r I sem ifinalen, 
hvor inderen slog danskeren 
18-14, 15-8.

Et alm indeligt menneske
Det har nok sku ffe t mange, at 
Lene Køppen gled ud af dame- 
slngle I sem ifinalen, hvor hun 
blev s lået i tre sæ t af den 20- 
årige Ivana fra Indonesien, som 
senere tabte finalen til Yoneku- 
ra, Japan.

Man er så vant til, at den kvin
delige verdensmester bare vin
der, og glemmer engang Imel
lem, at selv en Lene Køppen 
nødvendigvis må løbe ind i ne 
derlag fra tid til anden. Hun er 
et ganske alm indeligt menne
ske, og af grunde, hun ikke selv 
kunne forklare, befandt hun sig 
ikke sæ rligt godt under turne 
ringen.

At hun får uhyre vanskeligt 
ved at genvinde sit verdensme
sterskab i D jakarta, er hævet 
over enhver tvivl, og at hun har 
tab t t il to  indonesere på dansk 
grund er uom stødeligt, men Le
ne Køppen har også lov til som 
enhver anden at lære af sine

nederlag.

Turneringens stød

Delfs og Skovgaard gentog be
driften fra  1978 ved påny at be
sejre indoneserne C hris tian / 
Chandra. C ifrene blev 10-15,
15-10, 15-10, og som herresing 
len fik  doublen den rig tige  vin 
der. Det danske pars place 
ringsevne er s jæ ldent set bedre, 
og i serverne - både t il og fra - 
var Skovgaard em inent. Da in 
doneserne ikke kunne køre dan 
skerne ned på hurtighed, var de 
res moral ødelagt.

Steen Skovgaard fortsatte  
det em inente spil i finalen i mi
xed double, hvor han sim pelt 
hen leverede »tu rneringens  
stød«, da han i andet sæ t kryd
sede fra baglinien så m odstan 
derne, europam estrene Mike 
Treget/Nora Perry, bare kunne 
konstatere, at der intet var at 
gøre. Skovgaard og Nora Perry 
var afgjort den kamps dom ine 
rende spillere.

Perry vandt også damedoub- 
len sammen med G illian Gilks, 
der ikke stillede op i s ingle på 
grund af en skade, men som a lt 
så var rask nok til at køre s lu t 
kampen i doublen hjem. Og hun 
fik  lov at arbejde fo r sejren. 
Kampen var en af de mest lang 
varige, der er set I mange år, og 
det varede om trent to  timer, før 
sejren over Yonekura/Tokuda 
på 18-15, 9-15,15-9, var hjemme.

hc

Prakash ■ kunne bare det hele 
den søndag i marts.



Mange af de senere vindere lignet op på to  rækker: øverst fra venstre: Prakash, Stevens, Fromann, Delfs, Helledie, C hristian, Hartono, 
forreste række: K ih lstrom , Frost, Sartica og Chandra.



A P R O PO S  D A N IS H  O PEN I B R Ø N D B Y

Eksperim entet kom  
frelst i land

Der var både ros og ris til Dansk 
Badminton Forbund i forbindel
se med årets internationale tur
nering, som nu hedder Danish 
Open. Ingen havde i forvejen 
lagt skjul på, at man betragtede 
det som lidt af et eksperiment 
at flytte turneringen til Brøndby 
Hallen i udkanten af Køben
havn, men alt ialt må konstate 
res, at turneringen også i år 
kom frelst i land.

De meget delte meninger, der 
på forhånd var, om turneringen 
ville være i stand til at trække 
flere tilskuere til Brøndby end i 
KB-hallen, eller om folk ville 
blive væk, blev sådan set hver
ken be- eller afkræftede, Idet 
ca. 8.000 tilskuere, der var i de 
fire dage, nogenlunde svarer til, 
hvad turneringen normalt træk
ker.

VM i 1983
Der var 2800 tilskuere til finaler
ne, mens der lidt skuffende kun 
kom ca. 1500 til semifinalerne. 
Til gengæld var der overordent
ligt pænt besøg til fredagens 
kvartfinaler, og det er nærlig 
gende at tro, at mange af de til 
skuere, der blev væk lørdag, har 
foretrukket tipsfodbold I fjern 
synet frem for verdensbadmin
ton in natura.

Der var visse skønhedspletter 
i selve arrangem entet, men det 
meste af det, der kunne rettes, 
blev klaret undervejs, og de er
faringer, man drog, kommer de 
følgende turneringer til gode. 
Den optimistiske formand Kru
se sagde i sin ta le under ban
ketten, at han er sikker på, Dan
mark får VM i 1983, og skulle 
det ske, har man lov til at tro, at 
fødselsvanskelighederne i den 
ny ramm e om de store turnerin 
ger i Danmark er overstået.

Lyset
I hvert fald må DBF til næste 
gang sørge for at få ændret på 
én ting - lyset. Det var menin
gen, at man ville have brugt for
bundslyset, men efter sigende 
på grund af misforståelser ude
blev det, og man måtte klare sig 
med Brøndby Hallens meget 
skarpe lo ftsbe lysn ing , som 
gang på gang blændede spiller
ne, når de skulle smashe.

Heller ikke banerne var der 
udelt tilfredshed med. De virke
de glatte, og mange spillere fik, 
syntes man unødige glideture. I 
modsætning til de transportab 
le baner, der blev anvendt i Ran
ders og Lyngby, havde de sven
ske baner, man anvendte i 
Brøndby, ikke ru overflade - til 
gengæld var der heller Ingen re
klamer på dem!

Vinderen af herresingle, Pra- 
kash, der ifølge Jørgen Beyer
holm i BT flytter til Danmark til 
sommer, sagde, at der i og for 
sig ikke var noget i vejen med 
banerne, så læ nge de var rene. 
Men lige så snart der falder et 
par sveddråber eller en stump 
fjer på, bliver de glatte de på 
gældende steder.

Genbrug af bolde
Der var heller ikke noget i vejen 
med boldene. Det første spiller
ne bevis for, omend de ikke vid
ste det selv!

Der blev udskiftet et hav af 
bolde under de indledende kam
pe, og da leverandøren, Erik 
Holst Andersen, talte op efter 
torsdagens kampe, viste det 
sig, at der var kasseret Ikke fær
re end 90 dusin.

Holst Andersen mente ikke, 
det kunne være rigtigt og kørte 
hele molevitten op på domicilet 
i Kokkedal, hvor hans ekspert 
på området sorterede 30 dusin 
fra. De bolde blev puttet i hyl
stre og i samråd med turne
ringsledelsen udleveret som 
nye bolde under fredagens 
kampe.

Der blev fra de implicerede 
holdt skarpt øje med de 360 bol
des skæbne, og man talte sam
menlagt tre, som blev kasseret 
med det samme af spillerne. De 
resterende 357 var alle i perfekt 
stand, så mon Ikke det er på ti 
de, at visse spillere bliver lidt 
mindre kritiske med udskiftning 
af bolde. Et dusin koster i dag li
ge ved en hundredkroneseddel, 
og det er ligesom lidt flot at 
smide for 3.000 kr. brugelige 
bolde væk.

hc

Det blev et yderst glæ de 
ligt gensyn med den 
31-årige tidligere verdens
mester Rudy Hartono, 
der i semifinalen foldede 
sig helt ud.
Billedet øverst. Tv. har en 
tidligere og en kommende 
(?) verdensmester fundet 
sammen i Brøndby Hal
lens foyer.

Danish Open med skønhedsfejl 
og et alt for stort boldforbrug



R es u lta te rn e  fra  D an ish  O p en
Herresingle:
Kvartfinaler: Morten Frost over 
Thomas K ih lström , Sverige,
15-4, 15-8. Rudy Hartono, Indo
nesien, over Kinji Zeniya, Ja
pan, 15-2, 15-4. Flemming Delfs 
over Sture Johnsson, Sverige, 
15-9,15-13. Prakash, Indien over 
Ray Stevens, England, 15-8, 
15-5.

Semifinaler: Frost over Har
tono 15-12, 18-14. Prakash over 
Delfs 18-14, 15-8.

Finale: Prakash over Frost 
15-7, 18-13.

Damesingle:
Kvartfinaler: Lene Køppen over 
Jane Webster, England, 11-4,
11-4. Ivane, Indonesien, over Hi
roe Yuki, Japan, 11-4, 11-8. Yo- 
shiko Yonekura, Japan, over 
Kirsten Larsen, 11-6, 11-5. Saori 
Kondo, Japan, over Kirsten Mel
er, 10-12, 11-1, 11-0.

Sem ifinalen Ivana over Køp
pen 8-11, 11-8, 12-11. Yonekura 
over Kondo 11-5, 11-8.

Finale: Ivana over Yonekura
11-8 , 12- 11.

Herredouble:
Kvartfinaler: Flemming Delfs/ 
Steen Skovgaard over Stefan 
Karlsson/Claes Nordin, Sverige,
6-15, 15-11, 15-4. Ray Stevens/ 
Mike Tredgett, England, over 
Mogens Neergaard/Kenneth 
Larsen, 15-11, 9-15, 15-5. Bengt 
F röm an/Thom as K ih ls trö m , 
Sverige, over Morten Frost/ 
Steen Fladberg, 15-2, 15-11. 
Chrlstlan/Chandra, Indonesien, 
over llno /Tsuch lda , Japan, 
15-11, 15-11.

Kan du 
huske  

dem  igen?
De to unge jyske spillere Pil- 
gaard og Larsen nåede kvartfi
nalen i DD. (herover), tv. ser det 
ikke ud til, at Gilks er besværet 
af sin påståede skade og th. 
herfor Meyer i 1. sæ t af kvarten 
mod Kondo, da det endnu gik 
højt.

Tv. nederst Dhany Sartica, der 
godt nok tabte til Thomas Kihl- 
strom, men senere i Karlskrona 
viste sin styrke.

Var det det næ stsidste skridt mod karrierens afslutning Svend Pri 
tog mod Ray Stevens?

S em ifinaler: Delfs/Skovgaard 
over Stevens/Tredgett 12-15, 
15-10, 15-5. Christlan/Chandra 
over Frbman/Kihlstrom 15-8, 
18-13.

Finale: Delfs/Skovgaard over 
Chrlstian/Chandra 10-15, 15-10, 
15-10.

Damedouble:
Kvartfinaler: Nora Perry/Gllllan 
Gilks, England, over Lilli B. Pe- 
tersen/Liselotte Gottsche 15-6, 
15-4. Saori Kondo/MIkldo Taka- 
da, Japan, over Anne Skovgaard 
/Inge Borgstrøm 15-5,15-4. Jane 
Webster/Barbara Sutton, Eng
land, over Charlotte Pilgaard/ 
Kirsten Larsen, 15-12, 15-6. To
shiko Yonekura/Atsuko Tokuda, 
Japan, over Jane Youngberg/ 
Clalr Backhouse, Canada, 15-4, 
15-5.

Semifinaler: Perry/Gilks over 
Kondo/Takada 15-5,15-11. Yone- 
kura/Tokuda over Webster/Sut- 
ton 15-5, 15-10.

Finale: Perry/Gilks over Yone- 
kura/Tokuda 18-15, 9-15, 15-9.

Mixed double:
Kvartfinaler: Mike Tredgett/No- 
ra Perry, England, over Jesper 
Helledie/Anne Skovgaard 15-3, 
15-6. Svend Pri, Danmark/Gillian 
Gilks, England, over Steen Flad- 
berg/Pla Nielsen 15-6, 15-7. Ray 
Stevens/Karen Chapmann, Eng
land, over Sture Johnsson/Britt- 
Marie Larsson, Sverige, 15-3, 
15-6. Steen Skovgaard/Lene 
Køppen over Eddie Sutton/Jane 
Webster, England, 15-8, 15-10.

S em ifinaler: Tredgett/Perry 
over Pri/Gilks 15-5, 15-12. Skov- 
gaard/Køppen over Stevens/ 
Chapmann 15-8, 15-4.

Finale: Tredgett/Perry over 
Skovgaard/Køppen 15-11, 15-8. 7



Herover:

A nne Skovgaard  kom , så og sejrede  
på det d an ske lan dshold . D et blev til 
en overraskende d o u b lese jr sa m 

m en m ed Inge B orgstrøm  m od ja p a 

nerne.

tv:
Pia N ie ls en  og K irs ten  Larsen ud 

g jorde 2. d am ed o u b le  m od ja p a n e r 

ne, m en den nye k o n s te lla tio n  kunne  
ikke vinde kam pen. K irs ten  Larsen  
de b u tered e  i kam pen.

th:
S teen  F ladb erg  s p ille d e  god kam p  
m od Sverige.

(Foto s: Jørgen Hjort).

Morten Frost fik  i sem i
fina len revanche over Rudy 
Hartono - og ingen kan vel 
være i tv iv l om det udfa ld  . . .  
(Foto: Preben B. Søborg).

Badm inton i bund
Det er ikke alle steder, badm in 
ton ligger i toppen. Heldigvis. 
Hvad angår skader, ligger vor 
idræ t i bunden. En undersøgel
se foretaget i England viser fo r 
delingen af skader pr. 10.000 t i 
mers ¡dræ tsdyrke lse (10.000 
manhours). Fodbold ligger i 
spidsen med 36,5 skader. Deref
te r fø lger rugby med 30,5, hoc
key fo r kvinder 12,5, samme for 
mænd 10,3, fæ gtn ing 4,2, c ric 
ket 2,6, judo 1,6, cykling 1,56 og 
badm inton med 1,49.

Som det engelske »Badmin 
ton«, hvor vi har hentet ta llene 
fra, skriver: For en gangs skyld 
er badm inton glad for at være i 
bunden.

SM Å
F JE R

Skifte i Canada
Et kendt navn i In ternational 
badm inton, David M. Folinsbee, 
har trukket sig tilbage som fo r 
mand fo r det canadiske bad
m intonforbund til fordel fo r den 
h id tid ige  spilleudvalgsform and, 
Roy Roberts.

Canadisk badm inton har væ 
ret i s tæ rk udvikling under Fo- 
linsbees ledelse, og han repræ 
senterede i flere år s it land på 
IBFs kongresser.

Dansk
sejr
over
Japan
på 7-2
Danmark vandt landskampen 
mod Japan i L illebæ ltshallen, 
M iddelfart, med 7-2.

HS: Morten Frost - Zlniya
15-11, 15-1. Flem ming Delfs - 
Hasagana 15-9, 15-6.

DS: Lene Køppen - Yuki 11-2,
11- 2. Kondo - K irsten Larsen
11 - 0 ,  12- 10.

HD: Flemming Delfs/Steen 
Skovgaard - lin o /Tshuch ida
15-9, 18-13. Morten Frost/Steen 
Fladberg - Ikeda/Ozaki 15-6,
12- 15, 15-7.

DD: Anne S kovgaard/lnge 
Borgstrøm - Yunekura/Tokuda
15-5, 15-9. Kondo/Takada - Kir 
sten Larsen/Pla N ielsen 15-11,
15-4.

MD: Steen Skovgaard/Lene 
Koppen - Toshihiro Tsuji/M ikiko 
Takada 15-7, 15-7.

VM TIL DANMARK?
I slutningen af februar afgik et 
brev fra DBF til det in ternatio 
nale forbund. Heri stod skrevet, 
at Danmark melder sig som an
søger til arrangem entet af ver
densmesterskaberne i 1983.

Dermed er ikke sagt, at vi og 
så får det, men chancen er der i 
hvert fald, og nu er det så op til i 
første række IBFs to  repræsen
tan te r i Danmark, Poul-Erik 
Nielsen og Tom Bacher, at over
bevise deres bestyrelse (Coun- 
sil også kaldet) om, at Danmark 
er det absolut eneste rigtige 
sted at holde VM.

UDSAT EN UGE
U ngdom sm esterskaberne fo r 
klubhold, der e fte r den oprinde 
lige plan skulle sp illes den 5. og
6. april, er rykket en uge - til 12.-
13. april - idet den fø rst fastsa t 
te term in falder i påsken.
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40. kamp Danmark - Sverige:

S verige van d t ikke é t s æ t

Over Jerstal Badm inton Klub 
har i et par år ventet på at få en 
badmintonlandskamp. OJB har 
et par gange væ ret udset som 
arrangør af landskam p mod 
Tyskland, men tyskerne har op 
givet at spille d isse landskam 
pe. Sønderjyderne kunne im id 
lertid glæde sig over at få en - 
på papiret - noget mere jæ vn 
byrdig kamp mellem Danmark 
og Sverige.

Det trak fu ld t hus i OJBs hal, 
ca. 1.400 tilskuere, der dog Ikke 
blev vidne til nogen sæ rlig 
spænding. Sverige blev sendt 
hjem med nederlag på 0-7 - 
uden at vinde noget sæ t. Det er 
den største landskam psejr mod 
Sverige I ti år. Det var den 40. 
kamp mellem Danmark og Sve
rige og sejr nr. 38.

Det svenske hold var det sva
geste I mange år, og det kom 
sam tid ig ud for et dansk hold, 
der på alle pladser var sat godt 
op.

Steen Skovgaard/Lene Køp- 
pen lagde for med en let sejr i 
m ixed double i en kamp, hvor 
Lars W engberg/Annette Borjes- 
son kun kunne fø lge med til 10 I 
første sæt.

Morten Frost sp illede op til 
s it bedste og Thomas K lhlstrom  
blev ikke levnet en chance. 
Flemming Delfs brugte nøjagtig 
samme tid  til at besejre en el
lers godt kæ m pende Sture 
Johnsson.

Lene Køppen har før tabt til 
Annette Borjesson, men hun 
lod ingen tvivl om udfa ldet i 
denne karrlp og var på nippet til 
at uddele æg.

Sverige var tæ tte s t på sæ t
gevinst I damedoublen, men ef
te r at have haft meget mas med 
a t tage første sæ t mod Lena

F lem m in g  D elfs  og S teen  
Skovgaard  vandt k la rt over 

Th o m as K lh ls trom /B eng t 
Frôm ann.

M orten Frost s p ille d e  helt 
op til s it bedste m od  
Th om as K lh lstrom  og vandt 
15-4, 15-7.

Lene Køppen vandt kla r se jr over A n n e tte  B orjesson og levnede he ller 
ikke H iroe Yuki en ch an c e  i jap an -kam p e n .

Axelsson/Karin L indqvlst lod In
ge Borgstrøm /Lonny Bostofte 
ingen tvivl om udfa ldet i andet.

De to herredoubler var på fo r 
hånd anset for at blive lands 
kampens mest jæ vnbyrdige, 
Morten Frost/Steen Fladberg 
imponerede I 2. herredouble 
mod Claes Nordin/S tefan Karls 
son, sidste års All England- 
fina llster, og det var alene I før
ste sæ t mellem Flemming Delfs 
/Steen Skovgaard og Thomas 
K ih istrôm /Bengt Frômann, der 
var b lot nogen tvivl om udfa l
det. Svenskerne fu lg te  med til à 
10 .

Over Jerstal Badm intonklub 
kunne glæ de sig over at præ 
sentere badm inton, der ikke er 
hverdagskost i det sønderjyske 
område, hvortil kommer et godt 
økonom isk resultat for klubben - 
et overskud på et fem cifre t be
løb.

Danmark - Sverige 7-0
Morten Frost - Thomas Kihl- 
strôm 15-4, 15-7.

Flemming Delfs - Sture 
Johnsson 15-11, 15-7

Lene Køppen - Annette 
Borjesson 11-1, 11-2.

F le m m in g  D e lfs /S te e n  
Skovgaard - Thomas Kihl- 
strôm /Bengt Frômann 15-10, 
15-9.

Morten Frost/Steen Flad 
berg - Stefan Karlsson/Claes 
Nordln 15-3, 15-8.

L o n n y  B o s to f  te / l  nge  
Borgstrøm - Lena Axelsson/ 
Karin L indqvist 15-13, 15-4.

S teen S ko vg a a rd /L e n e  
Køppen - Lars Wengberg/ 
A n n e tte  B o rje sso n  15-9, 
15-11.



Ungdommen fu lgte godt op:

Ju n io rs e jr på 7-0  
o ver S verig e

Det danske landshold af sp ille 
re på 14-18 år fu lg te  på bedste 
vis senior-holdets 7-0 sejr over 
Sverige op. I de nordiske lands 
kampe i forb indelse med junior- 
NM blev det t il en lige så sikker 
sejr t il det danske hold.

Norge blev ligeledes besejret 
med 7-0, og efte r at Else Thore- 
sen er blevet senior er der Ikke 
læ ngere sto r forskel på det nor
ske holds styrke og Finland og 
Island. Norge klarede med nød 
og næppe en 3-2 sejr I hus i 
kamp mod Finland, der på sin 
side havde besejret Island.

De nordiske lande blev på en 
m ini-kongres i Å lborg enige om, 
at der fra  næ ste sæson skal 
sp illes om et egentlig t nordisk 
ho ldm esterskab fo r jun io rer. 
Det b liver - ligesom I EM - med 
»små hold«, så der kun spilles 
fem kampe, en I hver kategori. 
Der sp illes alle mod alle.

Danmark og Sverige deltog I 
de nordiske landskampe med B- 
hold, idet også Finland og Nor
ge stillede med hold. Det dan 
ske B-hold vandt uden proble 
mer med 5-0 over såvel Finland 
som over Sveriges B-hold.

Det danske ungdomshold, der så sikkert vandt de nordi
ske landskampe: Forrest: Susanne Ejlersen, Kirsten Lar
sen, Rikke V. Sørensen, Annette Bernth. Bagerst: Henrik 
Borgaard, M ichael Kjeldsen, Mogens Nielsen, Mark Chri
stiansen, Jørgen Christensen, Ib Frederiksen, holdleder 
René Toft og massør Ingo Hviid. (Fotos fra Junior-NM af 
Jørgen Hjort, Haderslev).

Norge - Danmark A 0-7
HS: Øyvind Berntsen - M ichael 
Kjeldsen, 5-15, 0-15. G e irS torvik 
- Ib Frederiksen, 4-15, 4-15.

DS: Kari Johansen - K irsten 
Larsen 7-11, 2-11.

HD: Ø ivind Bern tsen/G eir 
S torvik - Mark Christiansen/M i- 
chael K jeldsen 1-15, 3-15. Roar 
Kaupang/Even R. Arnesen - Jør
gen C hristensen/H enrik Bor
gaard 1-15, 3-15.

DD: Gunn Kaspersen/Marian- 
ne W ikdal - Susanne Ejlersen/ 
Rikke V. Sørensen 0-15, 0-15.

MD: Kari Johansen/Roar Kau- 
pang - Annette Bernth/Mogens 
Nielsen 2-15, 5-15.

Danmark A - Sverige A 7-0
HS: Mark Christiansen - Jan E. 
Antonsson 15-8, 15-9.

DS: Kirsten Larsen - Lena 
Axelsson 11-2, 11-2.

HD: Mark Christiansen/M i- 
chael Kjeldsen - Jan E. Antons- 
son/Peter Isaksson 18-14,15-12. 
Jørgen Christensen/Henrik Bor
gaard - Manfred Mellquist/Per
G. Jonsson 15-12, 15-7.

DD: Rikke V. Sørensen/Su- 
sanne Ejlersen - Maria Bengts- 
son/C hristine Magnusson 9-15, 
15-8, 15-11.

MD: Annette Bernth/Mogens 
Nielsen - Lena Axelsson/Peter 
Isaksson 15-10, 15-12.

Danmark B - Finland 5-0
HS: Kim Brodersen - Joel Falc- 
ken 15-5, 15-0.

DS: Lotte H artw ich - Petra 
K nuuttila  11-0, 11-0.

HD: Kim Levin/Allan W allys - 
Pekko Sarasjårvi/Rabe v. Hert- 
zen 15-3, 15-2.

DD: N e ttie  N ie lse n /D o rte  
K jæ r - K ris tiina  Tainio/Sara Us- 
sher 15-3, 15-3.

MD: Dorte K jæ r/Jesper Kol- 
mos - Joel Falcken/Petra Knuut
t ila  15-0, 15-3.

Danmark B - Sverige B 5-0
HS: Kim Brodersen - Mogens 
Larsson 15-7, 15-10.

DS: Lotte H artw ich - Lillian 
Johansson 11-6, 12-10.

HD: Kim Levin/Allan Wallys - 
U lf Persson/Tomas Bengtsson 
15-11, 15-9.

DD: N ettle  N ie lsen /D orte  
K jæ r - Anna Karin Löwaren/Lill- 
an Johansson 15-0, 15-5.

MD: Dorte Kjæ r/Jesper Kol- 
mos - Eva Marie Wernerheim/ 
Torbjörn Persson 15-7, 15-4.



Fire Junior-NM  til Danm ark

De danske ungdomsspillere de
monstrerede en overvældende 
bredde og styrke i årets nordi
ske juniormesterskaber i Triton 
i Ålborg. Danmark vandt fire af 
de fem individuelle titler, og det 
var ganske tæ t på at blive »fuldt 
hus«.
Den danske overlegenhed er 
endnu mere tydelig, når man 
betragter fordelingen af kvart- 
og semiflnalepladser. Sverige 
havde tre af de 20 semifinale- 
pladser, og af de 40 kvartfinale 
pladser havde Danmark ikke 
færre end 31.

Mark Christiansen blev dob
belt nordisk mester ved at vinde 
herresinglefinalen over klub 
kammeraten fra Triton, Torben 
Carlsen, og herredoublen sam
men med Michael Kjeldsen, 
Gentofte. De besejrede de for
svarende mestre, sidste års ju 
nioreuropamestre, Jan Erik An- 
tonsson/Peter Isaksson, Sveri
ge, meget klart. Kirsten Larsen 
blev en overlegen mester i da- 
mesingle, og Nettie Nielsen/ 
Dorte Kjær blev lige så sikre 
vindere af mesterskabet i dame- 
double. De fik således taget 
grundigt revanche for nederla
get i junior-DM.

Sverige fik ét mesterskab. 
Det var i mixed double, hvor Jan 
Erik Antonsson vandt sammen 
med Christine Magnusson. De 
havde dog det allerstørste be
svær med at komme til finalen.

Torben Carlsen stod for me
sterskabernes største overra
skelse ved at besejre såvel top 
seedede Michael Kjeldsen i 
kvartfinalen som 3-4 seedede 
Kim Brodersen, Odense, i semi
finalen. Han var også ved at gø
re det af med favoritten Mark 
Christiansen i finalen. Han 
vandt let første sæt, og det var 
først midt i andet sæt, Mark fik 
vendt slagets gang.

Den danske ynglingemester 
Ib Frederiksen kom til semifina 
len efter sejr over Jan Erik An
tonsson, Sverige i tre sæt, men 
i semifinalen mod Mark Christi
ansen kom han aldrig rigtig i 
gang.

I damesingle havde Sverige 
fået såvel Christine Magnusson 
som Lena Axelsson 3-4 seedet, 
men denne seeding kunne de ik
ke holde. Christine Magnusson 
tabte i første runde til Susanne 
Ejlersen. Det var en mærkelig 
kamp med et sæt til hver side 
på 11-1, før der virkelig blev 
kamp. 11-8 til Susanne Ejlersen 
i afgørende sæt.

Lotte Hartwich besejrede Le
na Axelsson i to sæt. Hun kom 
bagud med 2-8 i første sæt, 
men vandt med 12-9, hvorefter 
der ikke blev spænding om re
sultatet. Lotte Hartwich bød og
så Rikke V. Sørensen hård

Dorte K jæ r og N e ttie  N ie ls e n  sp illed e  s trå len d e  i dam e- M ark C h ris tian s en  har s ik re t sig det nord iske m este rs kab  
do ub le  og blev nord iske m estre . i herresingle.

K irsten Larsen - vandt le t d e t nord iske m este rs kab  i dam e- M ic h ae l K je ld sen  og M ark C h ris tian s en  vandt to  gang e  
sin g le . over de fo rsvarend e nord iske m estre  og  s id ste  års e u ro p a 

m estre.

kamp, men forgæves. Nettie 
Nielsen, Gentofte, var bundsee- 
ded, men tabte til useedede 
Rikke V. Sørensen, mens Dorte 
Kjær i den anden halvdel kom 
til semifinalen, hvor Kirsten Lar
sen dog vandt en klar sejr.

I finalen var der ikke tvivl om 
udfaldet. Kirsten Larsen vandt 
hurtigt første sæt og lod sig 
heller ikke ryste i andet sæt, da 
hun var kommet bagud med 3-7. 
Det blev til 11-9 i dette sæt til 
Kirsten Larsen, som dermed 
tog revanche for nederlaget i 
DM.

Michael Kjeldsen/Mark Chri
stiansen besejrede Jan Erik An- 
tonsson/Peter Isaksson såvel i 
landskampen som i landskam
pen mod Sverige som I finalen 
om NM. En kneben landskamp
sejr blev fulgt op med en meget 
overlegen sejr i NM-finalen. For 
et år siden var det svenskerne, 
der var ovenpå, med finalesejr i 
NM og med en hårfin sejr over 
det danske par i EM-kvartfina- 
len i Muhlheim.

Søren Hansen/Kim Broder
sen og Nils Skeby/Claus Thom
sen kom med sejre over de 3-4

seedede par til semifinalerne. 
Kim Brodersen/Søren Hansen 
besejrede DM-vinderne Jørgen 
Christensen/Henrik Borgaard i 
tre sæt, mens juniorparret fra 
Esbjerg først besejrede det bed
ste svenske par Manfred Mell- 
quist/Per G. Jonsson og i kvart
finalen slog Torben Carlsen/ 
Tom R. Nielsen, Triton. Det tem 
peramentsfulde Esbjerg-par var 
en af de mange store, positive 
overraskelser fra dansk side.

Nettie Nielsen/Dorte Kjær 
stod for det klart bedste spil i 
damedouble og blev fortjent 1



12 spillere  
til »Lille-EM «

nordiske mestre. Parret afgav 
ikke sæ t i turneringen. Den dan 
ske mester i ynglingedame- 
double Kirsten Larsen havde til 
NM fåe t ny makker, Annette 
Bernth, og dette par kom til f i 
nalen efte r sejre over det seede
de, svenske par, Lena Axelsson 
/Sanna M üller og over topsee 
dede Rikke V. Sørensen/Susan- 
ne Ejlersen. Nettie N ielsen og 
Dorte K jæ r var im id lertid  helt 
u im odståelige, såvel i sem ifina 
len mod bundseedede Maria 
Bengtsson/C hris tine  Magnus- 
son som i finalen.

M ichael Kjeldsen og Annette 
Bernth har tid ligere  fe jre t tr ium 
fer sammen i mixed double, og 
dette par genopstod i NM - og 
nåede finalen. Det vandt over 3- 
4 seedede Manfred M ellqulst/ 
Maria Bengtsson, Sverige og 
over de danske ynglingem estre 
Mogens N ielsen/Lisbeth Lau
ridsen. De måtte dog kæmpe 
forgæ ves mod Jan Erik Antons- 
son/Christlne Magnusson.

M ark  C h r is t ia n s e n /D o r te  
Kjæ r var tæ t ved at gøre det til 
en ren dansk finale. I sem ifina 
len frem tvang de om spil i tredje 
sæ t mod Antonsson/Magnus- 
son. De tab te  hurtig t første 
sæt, og det svenske par havde 
m atchbolde i andet, før Mark/ 
Dorte vandt det med 17-15. I 
tredje sæ t lykkedes det im id ler 
tid  ikke fo r parret at få et afgø 
rende forspring. O m spille t blev 
tabt med 0-5.

Med de fire  title r i Å lborg nåe
de Danmark op på 25 af de ialt 
40 mesterskaber, der er sp ille t 
om siden 1973. Det er en enkelt 
gang - 1976 - lykkedes at vinde 
alle title r. To gange - 1980 og 
1978 - er det blevet til fire  title r.

Herresingle, sem ifinalen Tor
ben Carlsen, Danmark - Kim 
Brodersen, Danm ark, 18-13,
13-18, 15-12. Ib Frederiksen, 
Danmark - Mark Christiansen, 
Danmark, 5-15, 9-15.

Finale: Torben Carlsen - Mark 
Christiansen 15-4, 12-15, 5-15.

Damesingle, semifinaler: Kir
sten Larsen, Danmark - Dorte 
Kjær, Danmark, 11-1,11-4. Lotte 
Hartw ich, Danmark - Rikke V. 
Sørensen, Danmark, 9-11,11-12.

Finale: Kirsten Larsen - Rikke 
V. Sørensen 11-3, 11-9.

Herredouble, semifinaler: Pe
ter Isaksson/Jan Erik Antons- 
son, Sverige - Søren Hansen/ 
Kim Brodersen, Danmark, 15-11, 
15-11. C laus Thomsen/N ils Ske
by, Danmark - M ichael Kjeldsen/ 
Mark C hristiansen, Danmark,
10-15, 7-15.

Finale: Peter Isaksson/Jan 
Erik Antonsson - M ichael Kjeld- 
sen/M ark C h ris tiansen  3-15,
10-15.

D am ed o u b le , s e m ifin a le r:
Rikke V. Sørensen/Susanne 
Ejlersen, Danmark - K irsten Lar- 
sen/Annette Bernth, Danmark, 
15-12,5-15,10-15. Nettie Nielsen 
/Dorte Kjæ r, Danmark - Maria 
Bengtsson/C hris tine  M agnus 
son, Sverige, 15-4, 15-8.

Finale: Kirsten Larsen/Annet- 
te Bernth - Nettie N ielsen/Dorte 
Kjær, Danmark 7-15, 10-15.

Mixed double, semifinaler: 
Jan Erik Antonsson/Christine 
M agnusson, Sverige - Mark 
Christiansen/Dorte Kjæ r, Dan
mark, 15-9,15-17,18-13. Michael 
K jeldsen/Annette Bernth, Dan
mark - Mogens N ielsen/Lisbeth 
Lauridsen, Danmark, 15-9,15-12

Finale: Jan Erik Antonsson/ 
C hristine Magnusson - M ichael 
K jeldsen/Annette Bernth 15-8, 
18-13.

Efter de nordiske junior-m ester
skaber i Triton Ålborg udtog 
DBFs ungdom sspilleudvalg 12 
spillere til den internationale 
ungdom sturnering - »6-nation 
youth tournament«, der i år hol
des i Grim stad i det sydlige Nor
ge. Det er i dagene 25.-27. april.

Foruden Danmark deltager 
Sverige, England, Norge, Skot
land og Vesttyskland, og da det 
er de lande, der a ltid  har sikret 
sig europamesterskaberne, kan 
turneringen med nogen ret kal
des et »lille« EM.

De 12 danske spillere, der 
deltager i holdkampene og den 
individuelle  turnering er: Mark 
C hristiansen, M ichael Kjeldsen, 
Ib Frederiksen, Kim Brodersen, 
Torben Carlsen og C laus Thom 
sen. K irsten Larsen, Nettie N iel

sen, D orte  K jæ r, A n n e tte  
Bernth, Rikke V. Sørensen og 
Susanne Ejlersen.

Claus Thomsen, der endnu er
1. års junior er komm et på hol
det takket være de gode resul
tater, han sæ sonen igennem 
har haft i kamp mod de stæ rke 
ste ynglinge. I NM nåede han 
tilm ed sem ifinalen i herredoub
le sammen med N ils Skeby.

- Danskerne er store favorit 
te r i Grim stad, såvel I holdme
sterskabet som i kampen om de 
fleste  individuelle title r, vurde
rer den norske ungdomsleder 
Jan Holtnæs.

- Vore gæ ster er så stærke 
spillere, at vi ikke engang kan 
komme til tops med det norske 
seniorlandshold, tilfø je r han.

BADMINTONBOLDE

t r æ n in g s f je r b o ld

m  Begge er med spidse fjer

W O m g å e n d e  le v e r in g  d ir e k te  f r a  la g e r

f P rø v e r  k a n  f r e m s e n d e s  e f t e r  n æ r m e r e  a f t a le

» P la y s p o r t«  . 3 3 1 0  Ø ls t e d  . T l f .  (0 3 )  3 4 9 0 1 4

Ekspeditionstider: m andag • tirsdag - torsdag og fredag kt. 9-13 
onsdag kt, 16-18
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- Ser man tilbage på mini DM i 
Neksø 1975, så er det bemæ r
kelsesværdigt, hvor mange af 
de bedste fra dette mesterskab, 
der også formåede at gøre sig 
gældende ved ynglingenes me
sterskaber i København. De var 
med så godt som alle  sammen 
også fem år e fter med et par 
ganske få minuser. Fantastisk, 
at dette kuld har kunnet holde 
gejsten igennem i de fem år. 
Mange skeptikere sagde ved 
m iniræ kkens indførelse, at sp il 
lerne vil m iste lysten, hvis de for 
tid lig t fik  s tille t deres appetit 
med hensyn til medaljer og pla 
ceringer. Ingen ser endnu ud til 
at være »mætte«.

Helt afgørende fo r mange af 
disse spillere har det sikkert 
været, at deres foræ ldre, træ 
nere og ledere har taget a fs lap 
pet på al den virak, der helt au 
tom atisk følger i dagblade, uge
aviser og klubblade. Dette sam 
men med de voksnes evner til 
ikke at lægge pres på spillerne 
op til stæ vnerne har været nog
le af hovedårsagerne til sp ille r 
nes gode resultater.

Netop i mini- og mikroræk- 
kerne ligger en meget s to r fare i 
form  af overambitiøse foræ ldre, 
der rejser land og rige rundt fo r 
k læ dt som »ledere«. De tør ikke 
overlade deres børn til k lub 
bens ungdomsledere og går 
selv ind i arbejdet uden at be
sidde selv de mest elementære 
lederforudsæ tninger, kendskab 
t i l  regler og turneringsregle 
ment osv. - Turneringerne bliver 
fo r det meste sp ille t fo rfra  i 
slow-motion hjemme startende 
ved m orgenm aden a lle rede  
mandag, hvor den voksne har 
vanskeligt ved at skju le sin 
modvilje mod den og den dom 
mer, leder og træ ner, der var 
skyld i at drengen/pigen ikke 
vandt.

Når man er fæ rd ig  med disse 
kulissefigurer, går man så i 
gang med drengen eller pigens 
personlige indsats, der som 
sædvanlig »ikke var god nok«. 
Langsomt, men sikkert ødelæ g 
ges barnets interesse fo r spille t 
på grund af »alt det ævl«, der er 
den daglige følgesvend, hver 
eneste gang ordet »badminton« 
nævnes. Man kan kun have 
medlidenhed med disse børn og 
håbe, at de kan »gå i beskytte l
sesrum« hos nogle forstående 
bedsteforæ ldre i en af de få fr i 
weekender, der er i sæ sonpro 
grammet. - Hos puslingene, ju 
niorerne og ynglingene oplever 
man sjæ ldent den type forældre- 
ledere. Børn og unge tolererer 
ganske enkelt ikke indblanding 
hjemmefra, når de kommer i pu 
berteten og senere forlader den 
fo r langsomt at gå over i de 
voksnes rækker.

F em  å r på g o d t og  o n d t 

m ed M in i-D M

DANSK BADMINTON FORBUND 

DM
UNGDOM 1980

Der var noget ganske sæ rligt over dette års minipuslmge-DM. 
DBF holdt sit 50 års jubilæum. Dette var dog ikke det eneste 
jubilæum, der er/var grund til at fejre. Mini-DM holdt sit eget 
fem-års jubilæ um  ved mesterskaberne i Horsens. Ole Jacobsen, 
ungdomsleder i Esbjerg Badminton Klub frem komm er i det 
følgende med nogle betragtninger i den forbindelse

Den gruppe a f m in ip u s lin g e sp ille re , der var m ed i to p i 1975 i N exø  har ho ld t 
sig b lan d t de b e d ste  he lt op i yn glin geg ru pp en. D et g æ ld e r f.eks. M ic h ae l 
K je ld sen , der her m o d tag e r pokal fo r DM for m in ip u s lin g e  i 1975 af d a v æ re n 

de U SU -fo rm and L ille  H ansen.

Smedegård og H enriette Poul
sen, Esbjerg med 15-11, 15-11 
over Thomas Frandsen, Sæd- 
ding-Guldager, og Jannie Pe
dersen, Ribe, men begge fina 
listparrene havde store vanske 
ligheder med at vinde såvel de 
res kvartfina ler og sem ifinaler.

Damedouble med 19 par blev 
sikkert vundet af Anne Mette 
Bille og Kristine Rasmussen, 
Nykøbing F., der ikke afgav sæ t 
i deres 4 kampe. Finalen blev 
vundet med 15-10, 15-6 over Ti
na Søgård, U llerslev og Dorte 
Stie, Nyborg.

Mesterskabet i herredouble 
med 23 par blev i Horsens, idet 
Christian Bjørnsson og Henrik 
Futtrup i dagens sidste  finale 
vandt med 15-13, 15-10 over 
Nick Bendtsen, BC 37, og Claus 
Henriksen, Kastrup. Forinden 
havde vinderne i sem ifinalen i 
s tæ v n e ts  b e d s te  og m est 
spændende kamp slået Jon 
H o ls t-C h ris te n se n  og Peter 
C h ris tiansen , R ingsted  med
10-15, 15-13, 18-16.

NB: det bør bemærkes, at der 
heldigvis FINDES positive for- 
æ ldreledere i m ini- og mikro- 
rækkerne. A lle er naturligvis ik
ke kæmmet over en kam.

Horsens Badm inton Klub var 
væ rt for disse 6. mesterskaber 
fo r m in ipuslinge. Poul Worsøe 
fra den arrangerende klub, fo r 
tæ ller:

I herresingle med 48 deltage 
re blev Kim Juel, Tune, en meget 
s ikker vinder, idet han i sine 5 
kampe ikke afgav et sæt. Det 
gik i sem ifinalen og finalen ud 
over vore egne spille re  C hris ti 
an Bjørnsson og Henrik Fu tt 
rup, hvoraf s idstnæ vnte var 
useedet.

Da Kim og Henrik ugen fo rin 
den havde sp ille t en helt lige f i 
nale i Viborg med Kim som en 
kneben vinder, var der påny lagt 
op til et spændende slutopgør. 
Henrik kom meget hurtig t foran 
med 7-0, men da Kim derefter li 
ge så hurtig t fik  udlignet til å 7, 
var kampen a fg jo rt med Kim 
som en fo rtjen t vinder med 11-8,
11-3.

I damesingle med 39 deltage 
re blev Laila H. Nielsen, H imme
lev, en lige så fo rtjen t vinder. 
Kun i sem ifinalen mod Henriet
te Poulsen, Esbjerg, m åtte hun 
afgive et sæ t, men var derefter 
urørlig, hvilket også var ti lfæ l 
det i finalen mod Tina Søgård, 
Ullerslev, der blev slået med
11-5, 11-5.

Mixed double med 36 par var 
nok den mest jæ vnbyrdige ræ k
ke med mange 3 sæ ts kampe. 
Finalen blev vundet af Anders

H im m elev  fik e t D B F -m esterskab  i m in ip u s lin g e d am es in g le , hvor La ila  N ie l 

sen vandt. T ina Søgaard, U llers le v, blev nr. to m ens H en rie tte  P ou ls en , Es 

b jerg og L lsb ett S truer-L auritsen , L illerød, fik  bronze.

H enrik Fu ttrup , H orsens, ønskes til lykke m ed sø lvm ed a ljen  a f U S U -m edlem  
H ennin g Ju st. Ø verst på se jrp o d iet K im  Juel, Tune. C h ris tian  B jørnsson, H or 

sens og Brian N ie ls e n , R oskilde, fik bronze. Til højre i b illed e t det jy s ke  ung 

d o m ssp illeu d valg s  fo rm an d A n n e lis e  Baden.



Anders Nielsen har vundet alt, men . . .

M in ip u slin g ed am ed o u b le: Guld: A nne M e tte  B ille /K ris tin e  R asm ussen, N ykø 

bing F. Sølv: T ina  S øgaard, U llers le v /D orte  S tie , N yborg. Bronze: L isbe t S truer  
L a u rid s en /C h arlo tte  M adsen , L illerød og Ja n n ie  Pedersen, R ib e /H en rie tte  

Poulsen, Esbjerg .

M in ip u s lin g en e  e fte r m ed a ljeo verræ kk e lse n  i h erred oub le . G uld  og danske  
m estre: C h ris tian  B jørnsson og H en rik  Fu ttrup , H orsens. Sølv: N ic k  B en dt 

sen, BC 37, og C lau s H en rik sen , K astru p. Bronze: Jon H o ls t-C h ris ten sen  og 
P eter C h ris tian s en , R ingsted, sa m t B rian N ie ls en , R oskild e  og Kim Juel, Tu

ne. (Foto : Torben Juul).

M e d a lje ta g e rn e  I m in ip u slin g e m ix ed  double: Guld: H e n rie tte  Poulsen/A n- 
ders S m ed eg aard , Esbjerg . Sølv: Th om as Frandsen, S æ d d ln g -G ./Jan n le  Pe 

d ersen , R ibe. Bronze: Lars H erm annsen, N æ s b y /L en e  Kroer, V e jlln g e  og 
C lau s H en riksen /S u san n e B ja rnh olt, K astrup.

Finaler:
HS: Kim Juel, Tune - Henrik 
Futtrup, Horsens, 11-8, 11-3.

DS: Laila Nielsen, H immelev - 
Tina Søgård, Ullerslev, 11-5,
11-5..

HD: C hristian Bjørnsson/Hen- 
rik Futtrup, Horsens - N ick 
Bendtsen, BC 37/Claus Henrik 
sen, Kastrup, 15-13, 15-10.

DD: Anne Mette B ille /K ristine 
Rasmussen, Nykøbing F - Tina 
Søgård, U llerslev/Dorte Stie, 
Nyborg, 15-10, 15-6.

MD: Anders Smedegård/Hen- 
riette Poulsen, Esbjerg - Tho
mas Frandsen, Sæ dding-G./ 
Jannie Pedersen, Ribe, 15-11, 
15-11.

O le Jacobsen  
supplerer:
- Der var en hel række kampe, 
der fik mange til at stille 
spørgsmålstegn ved, om der 
her var tale om drenge og piger 
under 12 år. Der blev vist teknik 
og taktik langt ud over det for
ventede. Hos de fleste bem æ r
kede man en fysisk og psykisk 
styrke, der atter lokker den 
gam le frase frem: • Det lover 
godt for dansk badmintons 
fremtid.

Flere af de allerbedste spillere 
befinder sig oven i købet i m in i
rækken igen i næ ste sæson.

Mesterskaberne fik  en pæn fo r 
deling, og det bør bemærkes, at 
Lolland/Falster fik  s it første 
mini-DM.

På grund af sne, der var føget 
ind under taget og langsom t 
smeltede, var to-tre baner i peri
oder lørdag ubrugelige. 8 kvart
fina le r blev man nødt til at ud 
sæ tte  fra  lørdag t il søndag. Ud

N ederlag i kam p  
m est eftertragtec

Je a n e tte  Jensen og S usan  Jensen , p u slin g em estre  i dam edouble .

Anders Nielsen, Tune, har sæ 
sonen igennem vist sig som 
den stæ rkeste i puslinge single 
rækker, men det lykkedes ham 
ikke at vinde det mest e fte rtrag 
tede mesterskab, DM. Det blev 
Henrik Jessen, Lyngby, der ef
ter en fin  indsats turneringen 
igennem snuppede det.

DM-stævnet i Odense Bad
m inton Klubs hal gav sam tid ig 
G itte Paulsen, V iborg, revanche 
fo r indsatsen i mini-DM fo r to  år 
siden, da hun efter at have do 
m ineret m iniræ kken hele sæ so 
nen tab te  i DM-finalen. G itte 
Paulsen vandt i et rent Viborg- 
opgør over G itte S. Jensen, der 
ellers kom meget godt i gang i 
kampen, men som ikke kunne 
holde ved, da de afgørende bol
de skulle sikres.

sæ tte lserne var æ rgerlige for 
turneringsledelsen, der blev slå 
et lid t ud af rytmen. - »Her har vi 
p lanlagt, så alt skulle kunne 
fungere perfekt, så drypper det 
ned igennem taget netop i de t i 
mer, vi skal afvikle vort første 
DM, sagde man i munden på 
hinanden.

Disse vanddråber fik  dog ikke 
bæ geret t il at flyde over. Ved 
fæ lles h jæ lp fik  man stæ vnet 
gennemført på en tilfre d s s til 
lende måde for a lle  parter.

G itte  S. Jensen kom til fina 
len e fte r sejr i tre sæ t over top 
seedede Susan Jensen, Frede
riksvæ rk. G itte Paulsen vandt i 
den anden sem ifinale over Lot
te Olsen, Karlslunde. Lotte Ol
sen havde forinden i stæ vnets 
a llerhårdeste kamp besejret Je
anette Jensen, Jæ gerspris, i tre 
sæt.

Topseedede Jan Paulsen 
gled ud i herresingle mod Tho
mas Kirkegaard, Lillerød, der 
dog allerede i kvartfinalen måt
te lade livet til Søren Bo Han
sen, Helsinge. Henrik Jessen 
havde ikke de store problemer 
med at nå finalen med sejr over 
Søren Bo Hansen, mens Anders 
N ielsen måtte kæmpe hårdt 
med doublemakkeren Henrik 
Lunde, Greve Strand.

Horsens BK fo rtjener ros for 
at have gennemført et DM, der 
meget let kunne have været 
endt i panik på grund a f vand
dråberne. Man beholdt hovedet 
koldt. Mand og mand imellem 
snakker man sikkert lid t om, 
hvad der ville have væ ret sket, 
hvis det havde dryppet på alle 
baner lørdag efterm iddag? De 
flo tte  placeringer til den arran 
gerende klub var garanteret be
sværet værd, hvis man spørger 
lederne i den østjyske klub.



M a rk  C h ris tia n s e n  
tre d o b b e lt m e s te r

Lo tte  H artw ich  ■ d ansk ju n io rm e s te r i d a m e s in g le , og i d am ed o u b le  m ed tv illin g sø steren  Hel le.

m den
titel

Henrik Jessen sp illede meget 
koncentreret og s ikkert i fina 
len, hvor Anders N ielsen aldrig 
fik  gang i s it spil.

Det g ik noget bedre i herre 
double, hvor Anders Nielsen/ 
Henrik Lunde meget le t vandt f i 
nalen over det useedede par 
Poul Mark, Resen/Jan Paulsen, 
Viborg, der kun en enkelt gang 
tid ligere  i sæsonen havde sp il 
let sammen. Det besejrede top 
seedede Søren Bo Hansen/Poul 
Erik Høyer, Helsinge, i tre sæ t i 
sem ifin a le n . H enrik  Jessen, 
Lyngby/Peter Knudsen, C harlot
tenlund, modtog den anden 
bronzemedalje.

I damedouble var resu lta ter 
ne helt efter forventningerne 
med de fire seedede par i sem i
fina len og med Susan Jensen, 
F re d e riksvæ rk /Je a n e tte  Jen 
sen, Jægerspris, som vindere.

I mixed double var det ligele 
des de seedede par, der nåede 
sem ifinalerne. Det lykkedes 3-4 
seedede Jan P a u lse n /G itte  
Paulsen, Viborg, at besejre så 
vel topseedede Søren Bo Han- 
sen/Susan Jensen som bundse- 
edede Anders N ielsen, Tune/ 
Jeanette Jensen, Jæ gerspris, i 
finalen. Det blev en overordent
lig spændende fina le  før sø
skendesejren var i hus.

Henrik Jessen, Lyngby, brød 
den ellers tota le jysk-sjæ lland- 
ske dominans i pus lingeræ k 
ken. Jyder og s jæ llæ ndere del
te de fire  tilbagevæ rende me
sterskaber.

Finalerne:
HS: Henrik Jessen, Lyngby - An 
ders Nielsen, Tune, 15-9, 15-3.

DS: G itte S. Jensen, Viborg - 
G itte  Paulsen, V iborg, 12-11,
7-11.

HD: Poul Mark, Resen/Jan 
Paulsen, Viborg - Anders Niel
sen, Tune/Henrik Lunde, Greve 
Strand, 4-15, 8-15.

DD: G itte Paulsen/G itte S. 
Jensen, Viborg - Susan Jensen, 
Frederiksvæ rk/Jeanette Jensen 
Jæ gerspris, 15-5, 3-15, 10-15.

MD: Jan Paulsen/G itte Paul
sen, Viborg - Anders Nielsen, 
Tune/Jeanette Jensen, Jæ gers 
pris, 15-9, 5-15, 18-16.

DANSK BADMINTON FORBUND 

DM

UNGDOM 1980

Mark C hristiansen, Triton, leve
de op til favoritvæ rdigheden og 
blev tredobbelt juniorm ester. 
Lolland Falsters Badm inton 
Kreds og badm intonklubben i 
Nakskov viste sig som fo rtræ f 
fe lig væ rter for dette  mester
skab, der sam tid ig fra sp ille r 
nes side blev krydset med gode 
kampe og overraskelser.

Mark Christiansen var lige 
ved at blive overrumplet. A llere 
de I sem ifinalen var N iels Ske
by, Esbjerg, ved at s tikke en 
kæp i h julet for s torfavoritten. 
Ganske vist vandt Mark første 
sæ t med 15-0, men han tabte 
det næ ste med 15-18 og de to 
spillere fu lg tes ad til 11 I afgø 
rende sæt, før Mark C hristian 
sen kunne tage sæ tte t.

Det lykkedes ham heller ikke 
at sp ille  helt »frit« i de to  første 
sæ t i finalen mod Claus Thom 
sen, der efter at have tab t første 
sæ t efter ombolde vandt andet i 
om spil. I tredje sæ t blev det 15- 
6 til den store nordjyde.

Lotte Hartw ich, Gentofte, vi
ste meget s ikkert og godt spil I 
damesingle, hvor hun blev me
ster e fter to sæ t i finalen mod 
Dorte Kjær, Greve. Lotte Hart
w ich besejrede Annette Bernth, 
Hvidovre, I sem ifinalen, mens

topseedede Nettie Nielsen tab 
te i to sæ t til Dorte Kjær.

Lotte Hartw ich trium ferede 
også - noget mere overraskende 
- i damedouble, hvor det lykke 
des tv illingerne Lotte og Helle 
Hartw ich at besejre favorit 
pa rre t N e ttie  N ie lse n /D o rte  
Kjær.

N ettie  N ie lsen/D orte  K jæ r 
har sp ille t sammen siden sæ 
sonstarten, og de har ikke lidt 
nederlag siden. I DM-finalen 
mødte de im id le rtid  et usæ d
vanligt s tæ rkt spillende Gentof- 
tepar. Tvillingerne spillede det 
bedste i denne sæson.

Herredouble gav sejr til Mark 
C hristiansen/U lrik Jensen, men 
så var det også sket med »det 
ventede«. Rækkens store over
raskelse var s jæ llandsm estre 
ne Ole Andersen/Henrik Svarrer 
der nåede finalen efter sejre ov
er 3-4 seedede Jørn Jensen, LiI- 
lerød/N ie ls H off, C ha rlo tten 
lund og bundseedede Claus 
Thomsen/N ils Skeby, Esbjerg. 
S idstnæ vnte blev besejret i to 
sæt, 15-7, 18-14.

Henrik E jlersen/Kjeld S. Jen 
sen kunne heller ikke holde de 
res seeding, idet de tab te  i de
res første kamp ti l  Peter Buch/ 
Claus Abildstrøm , Farum, som 
fik  bronze.

M ark  C h r is t ia n s e n /D o r te  
Kjæ r blev meget sikre vindere 
af m esterskabet I mixed doub 
le. F ina lem odstanderne blev 
som ventet N ils Skeby/Annette 
Bernth, der blev s lået så sikkert 
som 15-6, 15-5.

Claus Thomsen, Esbjerg/Bir- 
g itte  Hindse, Nr. Broby kunne 
ikke holde deres 3-4 seeding. 
Bronzemedaljerne blev sikret af 
to sjæ llandske par - Jørn Jen 
sen, Lillerød/Karen Pedersen, 
Køge og Peter Buch, Farum/Ti- 
na Krog, Ølstykke.

Finalerne:
HS: Mark C hristiansen, Triton - 
Claus Thomsen, Esbjerg, 18-13,
16-18, 15-6.

DS: Dorte Kjæ r, Greve Strand 
- Lotte Hartw ich, Gentofte, 2-11,
7-11.

HD: Mark Christiansen, Triton 
/U lrik Jensen, Odense - Ole An 
dersen, Tune/Henrik Svarrer, 
Køge, 15-11, 15-6.

DD: Nettie Nielsen, G entofte/ 
Dorte Kjær, Greve Strand - Lot
te H a rtw ich /H e lle  H a rtw ich , 
Gentofte, 9-15, 13-15.

MD: Mark C hristiansen, Tri- 
ton/Dorte Kjær, Greve Strand - 
N ils Skeby, Esjberg/Annette 
Bernth, Hvidovre, 15-5, 15-6.
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S p æ n d in g , nerver og  
g læ d e , b lan d t yng lingene

DANSK BADMINTON FORBUND 

DM

UNGDOM 1980

- Spænding, dram atik, nerver og 
glæ de var ord, der alle kunne 
benyttes i forb indelse med det
te års m esterskaber fo r yng lin 
ge. Mesterskaberne var henlagt 
t i l  K øbenhavns B a d m in to n  
Klub, der med stor dygtighed 
gennem førte  a rrangem ente t, 
fas ts lå r Søren Ewald, medlem 
af DBFs ungdom sspilleudvalg.

- Det var de jlig t at se KBKs 
unge, der tro lig t sad på stigerne 
som tæ lle re  på hele førsteda 
gen til glæde fo r spillere og 
publikum . Det var en virkelig  fin 
ersta tn ing  fo r de dommere vi 
m åtte undvære denne gang til 
de indledende kampe.

Spæ nding og dram atik er vel 
dæ kkende fo r kampene i herre 
single, hvor der blev sp ille t en 
ræ kke fine kampe før mester
skabet fo rtjen t tilfa ld t Ib Frede
riksen, Resen.

Ib Frederiksen besejrede i f i 
nalen M ichael Kjeldsen, Gen
to fte , I to  sæt, men fø rst efter 
en meget jæ vnbyrdig og ve lsp il 
let kamp. Ib Frederiksen havde I 
sem ifinalen besejret bundsee- 
dede Kim Brodersen, Odense, I 
tre  sæ t og Michael Kjeldsen 
slog Torben Carlsen, Triton i to 
sæt.

Nerver og glæde
I dameslngle var der brug for or
d e n e  n e rv e r  og  g læ d e . 
U n gdom s-eu ropam este r K ir 
sten Larsen, Triton, var ø jensyn 
lig stadig lammet af pressens 
megen om tale e fte r trium fen i 
Østen, og nerverne sad uden på 
skjorten, da K irsten Larsen gik 
på banen for at dyste i finalen 
mod den upåvirkede Rikke V. 
Sørensen, KBK. Med hjemme
bane og publikum i ryggen vare 
de det ikke længe, før Rikke V.

havde et so lid t forspring. Da 
Kirsten Larsen forgæ ves fo r 
søgte at få s ty r på nerverne ud 
nyttede Rikke V. situationen, og 
med usvigelig s ikkert spil, s ikre 
de hun sig det danske mester
skab.

Resultaterne i dam esingle 
var helt efter forventningerne i 
sem ifinalerne, hvor Lise Kiss- 
meyer og Susanne Ejlersen blev 
besejret af henholdsvis Rikke V. 
og Kirsten.

Herredouble bød på masser 
a f spæ nding, inden det lykke 
des sidste års jun iorm estre  Jør
gen Christensen, Triton og Hen
rik Borgaard, Brande at vinde 
titlen . Der blev udkæ m pet en 
rig tig  m andedyst i finalen mod 
det useedede par, M ichael 
Kjeldsen, G entofte/Lars Nøles, 
Hvidovre. Forskellen blev så rin 
ge som to  bolde i om spillet.

Undervejs havde Jørgen Chrl- 
stensen/Henrik Borgaard besej
ret Jesper Kolmos, Gentofte/ 
Mogens Nielsen, Esbjerg, mens 
M ichael Kjeldsen/Lars Nøies i 
sem ifinalen vandt over topsee 
dede Allan W allys/K im  Levin, 
KBK.

Kirsten Larsen, Triton/Lise 
Kissmeyer, Højbjerg trak det 
læ ngste strå e fte r en meget 
spændende og ve lsp ille t finale i 
damedouble. De besejrede Rik
ke V. Sørensen, KBK/Susanne 
Ejlersen, V iborg, i finalen efter 
tre sæ t. Der var bronze-medaljer 
t il Lene C hrlstiansen/N Ina Lolk, 
KBK og Lone Bahl/Lisbeth Lau
ridsen, Esbjerg.

Finalen i m ixed double blev 
en gentagelse af fina len om det 
jyske mesterskab. K irsten Lar- 
sen/Torben Carlsen, Triton, sik 
rede sig dette mesterskab, men 
I DM var resu lta te t modsat. Lls-

Rikke V. Sørensen sp illed e  en flo t fi 

n a le  i yn g lin ge-D M  og b esejred e Kir

s ten  Larsen.

beth Laurldsen/Mogens N iel
sen, Esbjerg, vandt m esterska 
bet.

Efter et sæ t til hver side 
fandt Esbjergparret det store 
spil frem og afg jorde kampen. 
Guld-, sølv- og bronze-vindere 
m odtog m eda lje r fra  DBFs 
næ stform and Ole Mertz og Sø
ren Ewald, hvortil kom trom pet
fa n fa re  fra  V æ rløsegarden . 
KBK fik  igen bronze, idet Allan 
W allys/Lene Christiansen sikre 
de sig det ene sæ t, mens det 
andet blev erobret af Jørgen 
Thau, C h a rlo tte n  I und/V ibeke 
Danlelsen, Skagen.

Finalerne:
HS: Michael Kjeldsen, Gentofte - 
Ib Frederiksen, Resen, 15-17,
11-15.

DS: Rikke V. Sørensen, KBK - 
K irsten Larsen, Triton, 11-6,11-3

HD: Jørgen Christensen, Tri- 
ton/Henrik Borgaard, Brande - 
Lars Nøles, Hvldovre/Mlchael 
Kjeldsen, G entofte, 15-6, 10-15, 
18-16.

DD: Rikke V. Sørensen, KBK/ 
Susanne Ejlersen, Viborg - Kir
sten Larsen, Triton/L ise Kiss
meyer, Højbjerg, 12-15, 15-8,
8-15.

MD: Mogens N lelsen/Lisbeth 
Lauridsen, Esbjerg - Torben 
Carlsen/KIrsten Larsen, Triton,
6-15, 15-10, 15-3.

L et sp il fo r H e n n in g  B orch
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Henning Borch, Kastrup-Magle- 
by, fik  let spil i herresingle I 
DBFs m esterskaber fo r old 
boys i Ringsted. Med afbud fra 
Erland Kops, der tid lige re  på 
sæsonen har spræ ngt achilles- 
senen fik  »Pytte« et s ikkert me
sterskab. Hans fina lem odstan 
der, Bendt Rose, blev tilmed 
skadet tid lig t i fø rste sæ t, så 
han Ikke kunne fuldføre.

Det fra tog  Im id lertid  Henning 
Borch fra  chancen fo r mester
skabet I herredouble, hvor sing 
le fina liste rne  var makkere. Det
te m esterskab blev således sik 
ret af Carsten Morlld/Torben 
Qulst på w.o.

Solveig Bjørlew, G entofte, 
var mesterskabernes store ta 
ljer. Hun var i tre fina le r - og hun

tabte  dem alle. I s ingle måtte 
hun afgive mesterskabet til Elvi 
Høyer Larsen, Helsinge, der var 
i to  sæt. I dam edouble trak hun 
det korteste strå sammen med 
Vibeke Brisson. De kunne intet 
s tille  op overfor Hanne Al- 
brechtsen/Tonny H o lst C hri 
stensen. I mixed double var der 
im id lertid  en sæ rdeles spæ n
dende finale, før Carsten Morild 
/Solveig Bjørlew m åtte se sig 
besejret af V ibeke Brisson/ 
Vagn Rye Hansen.

I veteranræ kken fo rtsa tte  In
ge B irg it Anker Hansen sin 
sejrsræ kke I d isse m esterska 
ber fo r old boys/veteraner. Hun 
vandt såvel damedouble som 
mixed double sammen med 
henholdsvis Elsebeth Johans-

son og Poul Erik Nielsen. Poul 
Erik Nielsen blev således også 
dobbeltmester, Idet han også 
blev mester I herredouble med 
Ole Mertz.

Finaler, Old boys:
HS: Henning Borch, Kastrup- 
Magleby - Bendt Rose, Skovs
hoved, 7-4 w.o.

DS: Elvi Høyer Larsen, Hel
singe - Solveig Bjørlew, Gentof
te, 12-9, 11-7.

HD: Carsten Morild, Hadsund 
/Torben Qulst, Brabrand på w.o. 
over Henning Borch, Kastrup/ 
Bendt Rose, Skovshoved.

DD: Tonny H olst Christensen, 
A m ager/H anne A lb re ch tse n , 
KBK - Solveig Bjørlew, Gentofte 
/Vibeke Brisson, Holte, 15-10, 
15-6.

MD: Vagn Rye Hansen, Vejle/ 
V ibeke Brisson, H olte - Carsten 
M orild, Hadsund/Solveig Bjør
lew, Gentofte, 7-15, 15-12, 15-9.

Veteraner:
HD: Poul Erik N ielsen/O le Mertz 
Skovshoved - Ove Krog Rantz/ 
Palle Pllegaard, Søllerød Næ 
rum, 15-4, 15-6.

DD: Inge B irg it Anker Han- 
sen/Elsebeth Johansson, KBK - 
Ebba Holm, Værløse/Ellen Ba- 
stiansen, Brønshøj, 15-11, 15-3.

MD: Poul Erik N ielsen, Skovs- 
hoved/lnge B irg it Anker Han
sen, KBK - Ole Hansen, Slagel- 
se/Ebba Holm, Værløse, 15-7, 
15-6.



D H
T U R N E R I N G

Guld: Hvidovre ■ Sølv: Højb jerg ■ Bronze: Triton

Triton  s ik red e  H vidovre  
m e s te rs k a b e t i 
d ra m a tis k  te le fo n -m a tc h

Nerverne var på højkant, da man efter at have slået GBK m åtte ty til 
telefonen, for at få at vide, om det var guld eller sølv. Finn Jacob 
sen, manden i midten, lytter nervøst til DBFs kasserer Franz Krags 
telefonsam tale.

Hvidovre Badminton C lub blev 
fo r første gang dansk mester 
for hold. HBC’erne blev hjulpet 
til førstepladsen af Triton Å l
borg, der i sidste tu rneringsrun 
de besejrede de jyske rivaler fra 
Højbjerg og dermed fik  Triton 
selv bronze-medalje.

Højbjerg var som ventet uden 
chance I kampen mod Triton 
som følge af Henrik Fahrenholz 
uheld i DM. Triton vandt sam tli 
ge herre-kampe, og dermed 
hjalp det ikke meget at Høj
b jergs 1. dame, Agnethe Juul 
kunne besejre Kirsten Larsen.

Triton vandt med 9-4, mens 
Hvidovre besejrede G entofte 
med 8-5. Hvidovre og Højbjerg 
s lu ttede dermed å point, men 
HBCs score var bedst.

G entofte røg uden fo r medal
jeræ kken ved at tabe til Hvidov
re. Lyngby henviste de tre  s jæ l
landske hold til de tre sidste 
pladser i 1. division. Værløse 
klarede frisag ved at vinde med
7-6 i Køge. Her var kravet sejr på
9-4 til hjemmeholdet, som nu 
s lu ttede sidst - uden point.

Facit i 1. division:
G entofte - Hvidovre . . . . .  5-8
Triton - Højbjerg . . . . . .  9-4
Køge - Værløse . . . . . .  6-7
Lyngby - Hillerød . . . . .  7-6

Stillingen
H vidovre ............ 7 67-24 6
H ø jb je rg ............ 7 63-28 6
Triton ................ 7 60-31 5
G e n to fte ............ 7 53-38 4
Lyngby .............. 7 32-59 3
V æ rlø s e ............ 7 32-59 2
H ille rø d .............. 7 30-61 2
K ø g e .................. 7 27-64 0

Facit i 2. division
Nykøbing F. - KBK . . .  2-11
Esbjerg - Hvidovre . . . 12-1
Skovshoved - Lillerød . . . 10-3
Herning - SNIK . . . . . .  9-4

Stillingen:
Skovshoved . . . . 7 68-23 7
K B K .................... 7 63-28 6
L ille rø d .............. 7 55-36 5
E sb je rg .............. 7 52-39 3
S N IK .................. 7 36-55 3
H ern ing .............. 7 41-50 2
H v idovre ............ 7 26-65 1
Nykøbing F........ 7 23-68 1

Efter at sejren var slået fast for HBC, altså de 7 point i hus, mødtes d’herrer Røpke/Kærgård mod 
d’herrer Heiledie/Ham m ergaard i en double, der har fået et så komisk islæ t, at spilleren i baggrunden 
heller ikke kunne tage det alvorligt.

Endelig kunne en træ t, men lykkelig formand sæ tte  sig samm en med sit hold som danske mestre: 
Bagerst fra venstre: Poul Petersen, Willy Nielsson, Vagn Ibsen, Jesper Helledie, Jan Hamm ergaard  
og Lennart Hansen. • Forrest fra venstre: Finn Jacobsen, Marianne Christensen, Helle Guldborg, 
Anette  Bernth, Jette Moberg og holdlederen Allan Pedersen. 17
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K B K  tilb a g e  i 1. d iv is ion
Københavns Badminton Klub er 
tilbage i 1. division. For første 
gang lykkedes det nemlig for nr. 
to i 2. division at besejre nr. syv 
i 1. division og dermed sikre en 
plads i den bedste række.

KBK vandt oprykningskam
pen mod Hillerød på udebane 
med 7-6 efter at have haft næ
sten al den medgang, der skulle 
til. Træner Hans Sørensen hav
de taget rutinerede Ulla Strand 
med på holdet, og hun vandt en 
af nøglekampene - 1. dame- 
double sammen med Bettina 
Kristensen. De besejrede Birthe 
Rathsach/Mette Myhre, der el
lers har været et meget godt 
kort for HB i denne sæson. Der
med vandt KBK alle fire dame- 
kampe, og dertil kom sejre i 2. 
mixed double ved Svend Ander- 
sen/Ulla Strand, i 4. herresingle 
ved Anders Vilmann og i 2. her
redouble ved Jacob Dynnes 
Hansen/Svend Andersen.

Skovshoved Idrætsforening 
rykkede direkte op fra 2. divisi
on ved at slutte uden nederlag, 
og med KBK kom der dermed 
ialt fem hold i 1. division fra Kø
benhavn. De øvrige er mester
klubben Hvidovre og Gentofte 
samt Lyngby.

Sjælland »mistede« to 1. divi
sionsklubber, idet Køge og Hil
lerød rykkede ud. Tilbage er kun 
Værløse til at repræsentere den 
største kreds i DBF. Jyderne 
har to hold - sølv- og bronzevin
derne Højbjerg og Triton.

2. division er til gengæld ble
vet »Sjællands række«, idet 
Greve Strands badmintonklub 
blev den ene oprykker fra 3. divi
sion, mens Odense vandt den 
anden pulje.

Nykøbing F. og Hvidovre ryk
ker ud af 2. division, hvor der 
dermed bliver fem sjællandske 
hold - Søllerød-Nærum, Hille 
rød, Køge, Lillerød og Greve 
Strand. Der er to jyske hold, 
Herning og Esbjerg, og et fynsk- 
Odense Badmiton Klub.

Odense og 
Greve op i 2. 
division
KBK, Brabrand, Biostrup og Re- 
sen op i 3. division, og yderlige
re to Danmarksseriehold kan 
komme op på bekostning af 
Hvidovre, Randers, Skagen, 
Brønshøj og Skovshoved. Det 
blev facit af 3. division og Dan
marksserien.

KBK opnåede ikke alene at få 
første-holdet tilbage i 1. divisi
on. Det lykkedes for andethol- 
det at blive en sikker vinder af

Danmarksserien pulje 3. Der
med rykker KBK’erne op i 3. di
vision, hvor holdet får følge
skab af Resen, Glostrup og Bra
brand, der har vundet de øvrige 
puljer.

To’erne i Danmarksseriens 
puljer har ligeledes opryknings
chance, og det afgøres 29.-30. 
marts, hvilke hold, der skal spil
le oprykningskampe mod nr. ot
te i 3. division.

Kampene står mellem Roskil 
de og Triton, og vinderen af den
ne kamp kommer direkte i 3. di
vision, idet Hvidovres tredje 
hold rykker ud af 3. division, 
hvor det sluttede som nr. otte. 
Det hænger sammen med at 
HBCs andethold rykker ned i 3. 
division, hvor samme klub ikke 
må have to hold.

Nr. Broby og Lillerød mødes i 
den anden kamp mellem Dan- 
marksserieto’erne, og vinderen 
af denne kamp møder nr. otte i
3. division pulje 2 - Over Jerstal 
Badmintonklub. De otte hold, 
der forlader DS-rækkerne er: 
Nykøbing F., Rønne, Kolding, 
Gentofte 3, Køge 2, Vejlby, Rød
by og Værløse 2.

Slutstillingerne i 3. divisio-
n e r n e  o g  D a n m a r k s s e r ie r n e .

3. D IV IS IO N  p u lje l

K arls lu nd e - G reve 3-10

H o lte  - KBT 5-8 
R anders - Brønshøj 10-3

Hvidovre 3 - Lyngby 2 7-6

Å rh us - G e n to fte  2 8-5

S lu ts tillin g

G r e v e ......... ...............  9 84-33 9
Å r h u s ......... ...............  0 80-37 8

K arls lu nd e . ...............  9 68-49 7
K B T ............. ...............  9 66-51 6
G e n to fte  2 . ...............  9 64-53 4
Lyngby 2 . . . ...............  9 60-57 3

H o lte ........... ...............  9 53-64 3

Hvidovre 3 . ...............  9 43-74 3
R anders . . . ...............  9 38-79 2

B rø n s h ø j. . . ............ 9 29-88 0

3. D IV IS IO N  p u lje  2

V e jle  - S kag en  10-3

H øjb je rg  2 - Skovshoved 2 11-2

K astrup - O d ense 8-5 
A B C  - C h a rlo tte n lu n d  6-7

O ver Jersta l - V ib y  J 5-8

S lu tstillin g :

O d e n s e .............

K a s tru p .............
H ø jb je rg  2 ........

A B C  K bh...........

V e j l e ...............

V iby J ...............

C h a rlo tte n lu n d  
O ver Je rsta l . .

S kovshoved 2 .

S kag en ...........

D A N M A R K S S E R IE N  

PU LJE 1

R oskild e  - Rønne 10-3 
H ille rø d  2 - N ykø bin g  F 2 12-1 
KBT 2 - G lo strup  3-10

9 99-18 8

9 77-40 8

9 74-43 7

9 56-61 4

9 55-62 4

9 51-66 4

9 49-68 4

9 47-70 3

9 41-76 3

9 36-81 0

*

H ern in g  2 - B alleru p  10-3 
T åstrup  - Tarup P 7-6

S lu ts tillin g :

G lo s tr u p ............... . . . 9 89-28 9

R o s k ild e ............... . . . 9 90-27 8

B a l le r u p ............... . . . 9 64-53 6

H ille rø d  2 ............. . . . 9 63-54 6

H ern in g  2 ............. . . . 9 61-56 4

T å s tr u p ................. . . . 9 59-58 4

KBT 2 ................... . . . 9 48-69 4

Taru p  P ................. . .  . 9 52-65 3

N ykøbin g F 2 . . . . . . . 9 21-96 1

Rønne ................... . . . 9 37-80 0

PULJE 2

H orsen s - K old ing 7-6 
Nyborg - Triton 2 3-10  
Esbjerg  2 - G e n to fte  3 9-4 
USG - B irkerød 6-7

PULJE 4

C harlo tten lu nd  - B rabrand 2-11 
Ø B K  - H els ing ør 3-10  
Rødby - Poulsker 5-8 
V æ rlø s e  2 - L illerød 2  0-13  
G la d sa xe  S - A lb e rts lu n d  9-4

S lu tstilling:

B r a b r a n d .................... 9 95-22 9

Lillerød 2 .................... 9 100-17 8

H e ls in g ø r .................... 9  74-43 7

A lberts lund ...............  9 67-50 5

G la d sa xe  S .................  9 66-51 5

C harlo tten lu nd  2  . . .  . 9 57-60 5

Ø B K  ............................  9 42-75 2

P o u ls k e r ...................... 9 35-82 2

R ø d b y ..........................  9  19-98 1

V æ rlø s e  2 .................... 9 27-90 0
Svend Erik

H erlev - R esen 4-9

S lu tstillin g :

R esen ................. . . .  . 9 94-23 8

Triton 2 ............... . . . .  9 72-45 7

H e r le v ................. . . .  . 9 65-52 7

H o r s e n s ............. . . . . 9 56-61 6

B ir k e r ø d ............. . . .  . 9 59-58 5

Esbjerg  2 ........... . . . .  9 53-64 4

N y b o r g ............... ___  9 53-64 3

USG ................... . . . .  9 50-67 3

K o ld in g ............... . . . .  9 48-69 2

G e n to fte  3 ......... ___  9 37-80 0

PU LJE 3

KBK - O d ense 2 10-3 
V ejlb y  - S la g e ls e  3-10  
H els in g e  - Nr. Broby 6-7 
H jørring - Køge 2  9-4 
A B C  Å lborg  - Fr.havn 9-4

S lu ts tillin g :

KBK 2 ................... . .  . . 9 93-24 9

Nr. Broby ............. . .  . . 9 82-35 8

O d ense 2 ............. . . . . 9 65-52 5

S la g e ls e ............... . . . .  9 64-53 5

F r .h a v n ................. . .  . . 9 56-61 5

H e ls in g e ............... . .  . . 9 61-56 4

H jørring ............... . . . . 9 54-63 4

A B C  Å lborg  ........ . . .  9 45-72 3

Køge 2 ................... . .  . .  9 38-79 1

V e j lb y ................... . .  . . 9 27-90 1
Dorte Kjær - Greve Strands 1. 
dame - op i 2. division.

Er o p rykn in g skam p e  
til 3. d iv is ion  tidssp ild?

Lillerød Badmintonklub henstiller til SU 
at ofre turneringen større opmærksomhed

Lillerød Badmintonklub er i den 
lykkelige situation at have spil
let os frem til kvalifikations 
kampene til 3. division.

Vi kantaktede DBF i begyn
delsen af februar, men man 
kunne ikke fortæ lle os, hvornår 
kampene skulle afvikles.

Ad omveje erfarer vi, at vi, på 
side 27 i håndbogen, anført i en 
parentes efter noget andet, skal 
afvikle een af kampene søndag 
før påske.

Stor bliver vor rædsel, da vi, 
også ad omveje, erfarer, at 
DBFs spilleudvalg regner med, 
at to holdkampe skal afvikles 
på samme dag. Om formidda
gen kampen mellem de to dan
marksseriehold, og om efter
middagen kampen mellem for
middagens vinder og 3. divisi
onsholdet.

Det er en handicapturnering

af helt uacceptable dimensio
ner.

Til grin
Vi føler os komplet til grin, og 
som vi ganske og aldeles har 
spildt tiden med kampene i 
Danmarksserien, når turnerin 
gen skal afsluttes på en måde, 
der ikke levner danmarksserie- 
holdet en reel chance for opryk
ning.

Der står ingen steder, at 3. 
divisionsholdet skal have en så
dan kæmpefordel.

Må vi bede om, at DBFs spil
leudvalg ofrer mere opmærk
somhed på denne turnering og 
undgår en sådan usportslig af
slutning på en lang turnering.

Vi forventer selvfølgelig og
så, at man griber ind allerede 
NU.

Stig Kirkegaard



M esterskaber for licensspillere 
■ m en uden penge

DBFs seniormesterskaber i Højbjerg 
i den sidste weekend i marts

Vi har jo allerede fået kåret 
Dansk Idræts-Forbunds mestre 
i badminton, og nu kommer tu 
ren til Dansk Badminton For
bunds egne danske mesterska 
ber for seniorer.

Det er første gang, disse me
sterskaber holdes, da de jo er 
en direkte følge af indførelsen 
af Go Open, og det bliver Høj
bjerg, der den 29. og 30. marts 
a rrangerer m este rskaberne  
med Indledende kampe I klub
bens egen hal og afslutning i 
Århus Stadionhal.

Begrænset deltagerantal
Spilleudvalget har hele tiden 
været Indstillet på at begrænse 
deltagerantallet I turneringen, 
og det er blevet til 15 spillere i 
herresingle, 13 I dameslngle og 
11 par I hver af de tre double 
rækker. Men selv om licensspil
lerne er med, betyder det ikke, 
at der er store penge på høj
kant. Det er primært titlerne, 
spillerne er Interesseret i.

Morten Frost og Flemming 
Delfs er top- og bundseedede I 
herresinglen, og den danske 
amatørmester Jesper Helledie, 
står til at møde Delfs I semifina 
len. I damesingle er Lene Køp- 
pen og Kirsten Larsen seedede. 
Her står den danske amatørme
ster, Agnethe Juul, til at møde 
Lene Køppen i semifinalen.

I herredouble er Delfs/Skov- 
gaard og Fladberg/Frost formo
dede finalister. Helledle/Ham- 
mergaard står til Fladberg/ 
Frost. De tilsvarende rangerin 
ger i damedouble er Anne 
Skovgaard/lnge Borgstrøm og 
M arianne C hristensen/H e lle  
Guldborg, og i mixed double er 
det Skovgaard/Lene Køppen og 
Hellédie/Anne Skovgaard.

Amatørmestrene i dame- og 
mixed double kan ikke stille  op, 
Idet Inge Borgstrøm vandt DD 
sammen med Lonny Bostofte, 
og Helledie og Inge Borgstrøm 
har i mixed double hver sin 
makker ved DBF-mesterskaber- 
ne.

hc

A nne Skovgaard til 
EM  som  dansker

Ti spillere udtaget til de 
europæiske mesterskaber i Holland

For to år siden vandt Anne Statt 
fra England europam esterska 
bet i damedouble I Preston. 
Gentager hun den bedrift I mid
ten af april i Groningen, bliver 
det ganske vist den samm e per
son, der stiger op på sejrsskam 
len, men nu som Anne Skov
gaard fra Danmark.

De fleste er vist klar over, at hun 
gennem et stykke tid har hed
det Skovgaard til efternavn, og 
nu er hun også blevet dansker.

mark. Hun er ikke blot på det 
danske hold nu, hun mangler 
også på det engelske.

Flemming Delfs og Lene Køp
pen skal naturligvis (ligesom 
Anne) forsvare deres individuel
le titler. Det er dem, der er sing 
lemestre. Foruden de allerede 
nævnte består det fem plus fem 
mand store hold til EM af Mor
ten Frost, Steen Fladberg, 
Steen Skovgaard, Kirsten Lar
sen og Pia Nielsen.

hc

To title r  til 
S ko vg aard
Jens Peter Nierhoffs første op
træden som »reserve« i Dan
marks bedste herredouble, 
Skovgaard/Delfs, faldt overor
dentligt godt ud.

Som det måske erindres, var 
Skovgaard meldt til de vestty 
ske mesterskaber og Delfs til 
de svenske, og Nlerhoff trådte 
Ind først i stedet for den ene og 
derefter for den anden.

Det kunne ikke gå bedre, end 
det gjorde I Vesttyskland, for 
Skovgaard og Nierhoff vandt 
herredoublen, som tilmed var 
rent dansk i finalen. Det blev til 
15-7, 15-5 over Kenneth Larsen/ 
Mogens Neergaard.

Steen Skovgaard tog sig og
så sammen med sin kone, An
ne, af mixed doublen. De vandt 
finalen over det skotske par Bil
ly G llllland/C hristine  Heatly 
med 15-6, 15-11.

Den tredje af de fem mulige 
danske sejre vandt Pia Nielsen i 
dameslngle med en sejr i s lut
kampen på 11-7, 7-11, 11-2 over 
den engelske ungdomseuropa
mester I damedouble Sally 
Leadbeater.

I herresingle spillede Ken
neth Larsen sig frem til finalen, 
hvor han tabte til Thomas An- 
garth, Sverige, men 5-15, 14-17, 
og finalen i damedouble var 
rent engelsk med Jane Webster 
og Karen Chapman (Puttick) 
som vindere.

Det skete reelt I de første dage I 
marts og formelt den 12. i må
neden, da dronningen skrev un
der på, at Anne måtte blive en 
af vore, og det takker vi både 
Hendes Majestæt og Steen for 
samt ønsker Anne hjertelig vel
kommen til det, hun nu må del
tage i for Danmark på badmin
tonfronten.

Virker dobbelt
Det to år gamle mesterskab 
blev vundet sammen med Nora 
Perry. Nu skal det forsvares 
sammen med Inge Borgstrøm, 
og hvor makkeren i mixed doub
le ved sidste EM hed David Ed
dy, hedder han nu Jesper Helle
die.

Individuelle title r tæ ller na
turligvis først og fremmest for 
den pågældende spiller, men 
ved EM har man også holdme
sterskab, og her kan Anne Skov- 
gaards ændrede status måske 
komme til at gøre udslaget i de 
traditionelt meget lige finale 
kampe mellem England og Dan 19



Jesper Helledie er lige kommet tilbage Ira skadestuen, og prøver krykkerne af. Ham mergaard, Mor
tensen, Hansen, Pri og Boestofte prøver at holde modet oppe. (Damen th. i billedet redaktionen ube
kendt).

Dansk nedtur 
i Karlskrona - 
Helledie fik 
fiberspræ ngning
Dansk Badminton gjorde ikke 
megen væsen af sig i den kolde 
svenske kystby, da man fo r 15. 
gang afviklede Swedish Open. - 
Kun et par slap igennem til se
m ifinalen efter heroisk indsats, 
de to  unge Køge fo lk  Pia Niel
sen og Steen Fladberg. Her 
m åtte de se sig s lået a f turne 
r in g e n s  o v e rra s k e ls e  Lars 
Wengberg og Anette Borjesson.
- A llerede i første runde rendte 
Svend Pri ind i et nederlag og 
Jesper Helledie fik  mod Badde- 
ley, England, s it livs chock, da 
han i tredie sæt ved stillingen
1-1 pludselig lå dér. Achillesse- 
nen var det ikke, men sygehu
set sagde, a t det var en muskel
spræ ngning på grund af over
anstrengelse. To dage senere 
var han opereret, og dermed far 
vel t il A ll England, EM og VM for 
vor tre fo ld ige danske mester. - 
Fl. Delfs løb i en uinspireret 
kamp ind i nederlag t i l  Pongoh 
(9-15, 15-6, 15-5) og s to rt bedre 
gik det ikke for den t i l  le jlighe 
den sammensatte herredouble 
Delfs/N ierhoff. De tab te  til Fro- 
mann/Kihlstrom  15-12, 14-17, 
15-3.

Preben

Hartono takker Johnsson. Pongoh takker Kihlström. Prakash takker Sartica.

I Norge er det 
bare Thoresen
Kun i mixed double er det lykke 
des Haakon Ringdal og Anne 
Svarstad at fortræ nge fam ilien 
Thoresen fra førstepladsen på 
de norske ranglister. Men til 
gengæld besæ tter Else Thore 
sen både anden-, tredje- og 
fem tepladsen med forske llige 
makkere.

I herresingle er Petter Thore 
sen nr. 1 foran Ringdal og Hans 
Chr. Seeberg, mens Else Thore 
sen topper dam esingle foran 
Kari H istøl. Toppen i de rene 
doub le r hedder henho ldsv is  
Thoresen/Ringdal og Thoresen/ 
Svarstad.

Vesttyske
m estre
Den 31-årige vesttysker Roland 
Maywald, der er godt kendt i 
dansk badm inton, er e fter et 
par års pause i topbadm inton 
vendt tilbage med det resultat, 
at han blev dobbelt tysk mester. 
I herredouble med Karl-Heinz 
Zwiebler og i mixed double 
sammen med en anden god 
gammel bekendt, M arie lu ise 
Zizmann.

S ing lem este rskaberne  blev 
vundet af henholdsvis Michael 
S c h n a a s e  og M a r ie -L u is e  
Schulta-Jensen, mens mester
skabet i damedouble gik til Bri
g itte  Steden/Elke Weber.

U b er
Det bliver efter a lt at dømme a t
te r Danmark og England, der 
skal afgøre europazonen i Uber 
Cup turneringen 1980-81.

IBF har fore taget lod træ k 
ning til kvindernes verdensme
sterskab for hold, og Danmark 
skal i sem ifinalen møde vinde 
ren af kampen mellem Sverige 
og Holland, mens England i den 
anden sem ifinale får vinderen 
a f kam pen Skotland-Taiw an 
som modstander.

Både i Uber og Thomas Cup 
er der fri tilm e ld ing  til de geo 
g ra fiske zoner. Det fork larer Tai-

C up
wans tilstedevæ relse i europa
zonen. Man har åbenbart der
steds ment, at man po litisk  kan 
klare sig bedst i Europa, efter at 
der ved sidste Thomas Cup op
stod problemer med Taiwans 
deltagelse i den amerikanske 
zone.

Men det behøver jo  ikke at 
forh indre en i at mene, at Skot
land nok går til sem ifinalen 
mod England uden kamp.

Semifinalerne skal være sp il 
let senest den 31. januar og zo
nefinalen senest den 31. marts 
næ ste år.

hc
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A m atø rism e har større  
væ rd ier end b e ta lt badm inton

Man må tage konsekvenserne fu ldt ud, 
når man bliver licensspiller, siger 
Ib Nørgaard i sit svar til Ib Hansen

Ved modtagelsen af »Badmin 
ton« nr. 2, 1980, erfarer jeg for 
første gang om et indlæ g DBF- 
seniorspilleudvalgsm edlem  Ib 
Hansen har Indsendt - efter for
højet blodtryk - og fået optrykt 
på side 11. Ib Hansen er util
freds med mine udtalelser om 
licensspillere gengivet i »Bad
m intonns jub ilæ um snum m er. 
Når Ib Hansen ikke har følt sig 
tilskyndet til at kontakte mig 
personligt, må jeg opfatte det 
som et ønske, at jeg svarer her i 
bladet.

Begrundelsen for at bringe kri
tikken i »Badminton« er ikke an
givet, men må så være overladt 
til min opfattelser heraf.

Allerførst skal fastslås, at ci
tatet er rigtigt gengivet, og de, 
der kender mig fra bestyrelses
arbejde i Sjællands Badmin
ton Kreds og i DBF, ved, at jeg 
fra starten har været afvisende 
overfor licensspillerordningen 
som helhed, og ikke mindst den 
imødekommende udformning, 
ordningen har fået siden fore 
læggelsen på repræsentant
skabsmødet i DBF i april 1979.

Min afvisende holdning har 
været efterlyst af Steen Skov
gaard på et bestyrelsesmøde, 
Flemming Delfs og Steen del
tog i, og jeg har på stedet be

grundet min holdning. Selvom 
jeg vel ikke fik licensspillernes 
forståelse for min opfattelse, 
så tror jeg, at Steen og Flem
ming har forståelse for anderle
des tænkende! ! !

Egen klub under DBF
Hvad er det så der bevirker, at 
jeg er så afvisende?

Det er for mig fuldt forståe 
ligt, at spillere der er så dygtige 
til badminton, at det nærmer 
sig artisteri, ønsker om muligt 
at omsætte denne dygtighed i 
penge. Divergensen opstår når 
de samme spillere ikke tager 
konsekvensen fu ldt ud og etab
lerer sig med egen klub tils lu t 
tet DBF - for herved at kunne 
optræde internationalt - og så 
¡øvrigt ikke har anden forbindel
se med DBF, end hvad DBF øn
sker deres medvirken til.

Som det har udviklet sig vil li 
censspillerne næ rm est have li
ge vilkår med amatørerne i DBF 
foruden at kunne tjene penge, 
og dette er ikke rim eligt hverken 
set ud fra klub-, kreds- eller for 
bundsside.

De nærmere begrundelser 
herfor skal jeg ikke gentage. 
Formanden for Go Open-udval- 
get, Poul Erik Nielsen, og med
lem af samme udvalg, Ole Mertz 
har gjort rede herfor i »Badmin
ton« nr. 1 og nr. 2.

Fred med DIF
Ib Hansen skriver, at verdens
stjerner giver good-will, tilgang, 
sponsorer m.v. - og det er natur
ligvis sandt - men hermed me
ner han vel, at alt er godt.

Dette synspunkt afspejler 
kun, at Ib Hansen er blevet på
virket af det badmintonmiljø,

IB NØRGAARD

han bevæger sig i, så han ikke 
kan se, at der ligger større vær
dier i at bevare amatørlinien ren 
i DBF og overlade betalt bad
minton til personer, der på pro
fessionel vis vil beskæftige sig 
hermed.

Ib, med hensyn til dine be
mærkninger: »Krig mod DIF«, 
må jeg sige, at her er vi meget 
langt fra hinanden.

Det er en nødvendighed for 
DBF at være tilknyttet DIF, og 
på dette punkt er der bred enig 
hed i DBFs bestyrelse.

Til slut Ib Hansen: vore syns
punkter er nok yderpunkterne 
til hver sin side, og hver for sig 
mener vi at have ret.

Tiden vil vise udviklingen.
Ib Nørgaard

DEBAT DEBAT DEBAT DEBAT DEBAT DEBAT DEBAT

G odt arbejde g iver 

m indre  
konkurrence

Talen om snyderi har stået på 
igennem flere år i NBDs besty 
relsesmøder og årsmøder. En 
leder fra en større klub forklare 
de forskellen: Der er altid et vist 
gennemtræk i medlemsskaren  
sæ rligt i ungdomsafdelingen. 
Denne klub sam m entalte alle 
indmeldte i årets løb og opgav 
dette antal til kommunen. Til 
NBD opgav man det antal, der 
var medlemmer, 1. januar og a lt 
så -i- udmeldte. Er det ulovligt 
at gøre sådant? • og er NBD be
rettiget til at få sin del af snyde
riet mod kommunen, der måske 
accepterer fremgangsmåden?

Nu dækker NBD et stort områ
de, og afstandene gør det van
skeligt for NBD at gøre nok for 
alle badmintonspillere i d istrik 
tet, hvor så andre organisatio 
ner arbejder på mere lokalt 
plan. Mange klubber er således 
kun medlem af NBD for at være 
med i NBDs attraktive holdtur
nering. Selve holdet betales der 
for, og hvis klubben så på grund

af f.eks. store afstande ikke del
tager i NBDs andre aktiviteter, 
kan det godt føles uretfærdigt 
at betale for de mange motioni
ster og børn, der måske aldrig 
opnår at opdage, at der er noget 
der hedder NBD, JBK og DBF.

Samarbejde
Ang. Sv. Aage Nielsens forslag 
om, at klubber kun må være 
medlem af een hovedorganisa
tion, ihvertfald hvis de vil være 
medlem af DBF, så tror jeg ikke 
Sv. Aa. N. kender alle indvendin

ger. F.eks. har DDGU og 
DDSG&I deres kredse spredt ud 
over landet, hvor de mange ste 
der på meget mere lokalt plan 
gør et stort og godt arbejde for 
den store bredde i dansk bad
minton. Det bliver ikke nemt at 
sætte noget i stedet for.

Ang. tilskud f.eks. fra tips 
midlerne, som fordeles til ho
vedorganisationerne, så giver 
»dobbelt medlemsskab« også 
dobbelt så mange penge til 
badminton. Her er der så den 
forskel, at medens øvrige orga

nisationer igennem kredsene 
lader den store bredde få gavn 
af pengene, så skal medlem
merne af DBF igennem kredse
ne sende ret store kontingenter 
til DBF, til størst gavn for top 
pen, uden at jeg dermed har 
sagt, at vi kan undvære toppen 
og det, DBF står for.

I Nordjysk Badminton Di
strikt er der som sagt flere an
dre organisationer, der arbejder 
på lokalt plan, uden at det er til 
skade for NBD. Tværtimod er 
det sådan, at klubber, der før 
kun har været med i andre orga
nisationers holdturnering, ef
terhånden godt vil være med i 
NBDs gode holdturnering for at 
få mere konkurrence, og det vi
ser, at hvis der arbejdes godt 
med de nødvendige tilbud, er 
konkurrencen imellem de for
skellige organisationer netop 
en spore til fremgang for bad
minton til følge, og det burde 
være det primære.

Karl Nielsen
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R eaktion på 
reaktionerne V el skal licens

Pressen har gjort fem høns ud af 
en fjer, mener Søren Chr. Jensen, 
men omtalen af snyderi har ført til 
kontrol af medlemsregistreringerne

Det gav genlyd i dagspressen, 
da artiklen »De snyder dansk 
badm inton« fremkom I vort 
medlemsblad. Her var grundla 
get for en sensation af dimensi
oner.

Kort forta lt havde jeg fra NBDs 
kasserer, Hardy Jacobsen, 
modtaget et brev med de i artik 
len angivne tal samt et kort op
læg på problemet, der har flore 
ret Indenfor JBK i årevis. Udfra 
dette opsatte jeg en artikel, 
hvor jeg »kogte« på disse tal. 
Bl.a. med forsigtig skøn over, 
hvor stor den gennemsnitlige 
negative afvigelse var. Vor re
daktør, hc, gav artiklen »profes
sionelt« præg med diverse su
perlativer, og så var den der:

De snyder 
p dansk I 
i  badminton 5
lal. ud

"<or En »krydsrevision« der har bragt artige ¡¡Ja'
ïÜdâî ta l frem, og som afs lører, at vi har

Lovord
Idrætsskandale, medlemsbe
drageri, svindel m.m., var dags
pressens overskrifter fulgt op 
med interviews i lokalradio 
m.m., samt en beregning i en 
københavnsk formiddagsavis, 
hvor man med et medlemstal i 
NBD på 1288 (over 14.000) fandt 
ud af, at DBFs medlemstal an
tagelig er 42% for lille.

Det var historien med fjeren 
og de fem høns. Lad os så kom
me ned på jorden og sagligt de
batere problemet for en positiv 
udgang.

Der har fra mange sider lydt 
lovord om, at man indenfor for
bundet har kunnet tage dette 
op uden forsøg på udadtil at 
skjule noget for offentligheden. 
Jeg har gennem besøg på års
møderne i et par distrikter kon
stateret dette samt en positiv 
holdning for løsning af proble
met både fra distriktsbestyrel
ser og fra klubledere.

I nordjysk d istrikt fremhæve
de klublederne de forskellige 
registreringsdatoer, som giver 
mindre afvigelser, og flere klub
ber gav derfor tilsagn om, at 
man ville fremsende kopi af ind
beretningsskema til kommunen 
til NBDs kasserer, om ønsket. 
En klub er blevet ekskluderet og 
en anden udmeldt, da man ikke 
mente, man fik nok for kontin 
gentet. Kassereren meddeler 
¡øvrigt, at langt de fleste klub
ber efter artiklen i »Badminton«,

har korrigeret medlemsantallet 
med afvigelser.

I østjysk distrikt har man til 
svarende kontrolleret registre 
ringerne og har på grundlag 
heraf ekskluderet en klub, me
dens to andre klubber har fået 
pålagt at bringe tallene i orden, 
da samme skæbne ellers ville 
overgå dem. Man vil fremover 
ikke acceptere, at nogle klubber 
lukrerer på andres bekostning.

Ingen beskyldninger
Til Pleidrup, Gug, kan jeg kun 
sige, at jeg helt bestemt mener, 
at han har »rent mel i posen«, 
idet hans tal er forholdsvis 
uvæsentlige i dette spil. Jeg 
kan også tilbagevise hans be
skyldninger om, at hc og jeg 
kalder ham bedrager, da jeg i 
artiklen har været så heldig net
op at fremhæve, hvad der viser 
sig at være Gugs tal, som kor
rekte.

Det er imidlertid ikke korrekt, 
som Pleidrup hævder, at restan
ter ikke skal opgives til NBD. De 
21 restanter skal opgives ved 
registreringen.

Bemærkningerne vedrørende 
datoerne for registreringen er 
heller ikke korrekte, idet skæ 
ringsdatoen for optæ lling både 
for NBD og Ålborg Kommune er 
1. januar, helt uafhængig af 
fremsendelsesfristerne.

sej

Jeg har tilladt mig at fjerne et 
»ikke« i overskriften til Ib Han 
sens Indlæg i »Badminton« nr.
2. Jeg kunne egentlig lige så 
godt have brugt en anden over
skrift f.eks. »Helledie tredobbelt 
dansk »amatør« mester«, eller 
»Har man intet læ rt af fodbold 
spillerne«. Ja, også »DBFs berø
ringsflade til småklubberne«. 
Dette indlæg må derfor ses 
som et svar på flere af de debat
indlæ g, der har væ ret i bladet.

For at lægge hårdt ud! Jeg har 
på Sjællandskredsens repræ
sentantskabsmøde, foreslået, 
at kredsen udarbejder et for
slag til DBF, om en snarlig over
gang til den rene amatørlinie,
d.v.s. en ophævelse af den så
kaldte licensspillerordning.

Jeg nægter at tro på, at de 
ca. 150 sjællandske klubber, 
der i 1979 valgte repræsentan
ter til DBF, var klar over, hvad 
deres stemmer ville blive brugt 
til.

DANSK mester
»Helledie tredobbe lt dansk 
amatørmester«, står der i bla 
det. Nej, Jesper Helledie er 
dansk mester, idet kun DIF kan 
udskrive og anerkende danske 
mesterskaber. En licensspiller 
vil således aldrig kunne smykke 
sig med titlen dansk mester.

Typisk var det, at man på 
DBFs repræsentantskabsmøde 
1979 brugte timer på at debatte 
re, om licensspillere og deres 
mesterskaber, medens spørgs
målet om de rigtige danmarks
mesterskaber kunne affæ rdi
ges med en håndbevægelse og 
et løfte om, at DBFs spilleud 
valg ville prøve at få det til at 
passe ind i programmet. For 
mig at se 199.990 amatører i 
dette land. Så kan man såfremt 
der er tid, passe licensspillerne 
ind i forbundets program.

Licensspillerne
Jeg må vedgå, - og vil vel nok få 
ord for at være bagstræberisk - 
at jeg helt og fu ldt deler Ib Nør- 
gaards tanker. Én meget hastigt 
rundspørge til nogle af de syd
sjællandske klubber giver mig 
da også tro på, at vi ikke står 
alene med vor mening. Ja må
ske er det Ib Nørgaard, der er i 
takt med virkeligheden. Måske 
forud for udviklingen.

Det er på sin plads at nævne, 
at jeg kommer fra en af de så
kaldte »storklubber«, hvor jeg 
igennem en årrække sad i be
styrelsen. I dag er jeg spilleud 
valgsformand I en lille nystartet 
forening, så temmelig langt ude 
på landet.

Ib Hansen skriver om både 
idoler og økonomi og henviser 
til Ib Nørgaards ekspertise med 
hensyn til det sidste. Jeg tror, 
at idolerne, såfremt der i det he
le taget findes en idoldyrkelse, i 
højere grad søges på lokalt 
plan. Og skulle man endelig 
søge dem i toppen, så må Jes
per Helledie, Lonny Bostofte, 
Inge Borgstrøm m.fl. være fuldt 
duelige. Med hensyn til økono
mien erkender jeg Ib Nørgaards 
kompetence. Men havde vi ikke 
licensspillere, så ville disse 
spillere stadig være inde i fo l 
den, og DBFs økonomi havde 
ikke været berørt. Måske havde 
det oven i købet manifesteret 
sig i en bedre økonomi for de 
klubber, der har afgivet spillere 
til licensordningen.

DBFs berøringsflade
Svend Aage Nielsen har ret i, at 
berøringsfladen til kredsene og 
DBF kunne være bedre. Argu
mentet fra klubberne er, at den 
lille klub set i relation til bud
gettet betaler store penge til 
kredsene, og at disse penge in
tet udbytte giver. Pengene bli
ver brugt på nogle enkelte top 
spillere og unødvendig admini
stration.

Når jeg forklarer, at det må
ske er klubberne, der ikke ud
nytter de givne tilbud i tilstræ k 
kelig grad, mødes jeg af modar
gumentet om »at kredsene på 
deres instruktionskurser m.v. 
håndplukker de bedste, og at 
den lille klub, der måske har det 
største behov, kun i begrænset 
omfang kan tilgodeses«.

Om det er kredsenes eller 
klubbernes skyld, skal jeg lade 
være usagt, men som en af 
dem, der har deltaget både fra 
»højsædet« og fra »gulvet«, vil 
jeg ikke undlade at nævne, at 
den klubrepræsentant, der ved 
starten af mødet først begynder 
at gennemlæse det fremsendte 
materiale, ikke er så sjælden 
endda. Måske lidt hjemmear
bejde og lidt oplæg til kredsene 
ville give småklubberne tilsva 
rende mere indflydelse.

Om den »tåbelige« regel om 
DBF kontra Gymnastikforenin 
gerne dette: Der var engang, da 
badminton i hovedsagen var et 
københavnsk anliggende. Uden 
for Valby bakke var det vel nær
mest en kuriositet. Nykøbing, 
Odense, Aalborg, Århus m.fl. le
verede spillere til de køben
havnske klubber, når spillerne i 
uddannelsesøjemed i nogle år 
boede i København. DBFs høje 
stade ude i landet hidhører vel i 
høj grad fra disse tilbagevendte 
unge og også fra de efterhån-

2
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spilleme passe sig selv

DBF bør samarbejde nærmere med Gymnastik- 
og Skytteforeningerne til gavn for de små 
klubber, mener Preben Bloch, der kender 
både stor- og småklubbernes problemer

Sådan præsenterer 
»Badminton« artiklen om de 

danske mesterskaber.

Jan Hamm ergaard (th) kom hurtig t til tops i herredouble, hvor fade- umfer. M esterskabet blev sikret sam m en med Jesper Helledie,
ren Jørgen Hamm ergaard Hansen tid ligere har fejret så mange tri- k lubskiftet til Hvidovre har hurtigt givet bonus.

Helledie tredobbelt dansk amatørmester

DM 1980 DM 1980 DM 1980 DM 1980 D M 1980 D M 1980  DM 1980 DM 1980 D M 1980

den mange københavnske sp il 
lere, der isæ r har bosat sig i 
området omkring København. 
A lle var de med til at skabe 
den basis, der nu har m anife 
steret sig i provinskredsenes 
spillem æ ssige dominans.

Nærkontakt
Men sam tidig blev arbejdet 
med badminton ude på landet 
taget op af organisationer uden 
fo r DBF. Landsbyerne indenfor 
de gamle amter kom i kontakt 
med hinanden gennem badm in 
ton. Med små hold kunne de dy 
ste mod hinanden.

Selv om det måske Ikke er ty 
pisk, bruger jeg min egen klub 
Dalby GIF, som eksempel. VI er 
medlemmer af Præstø Amts 
Gymnastikforening. Badminton- 
afdelingen blev oprette t fo r tre 
år siden, men at vi s idste år fik  
en hal, betød, at m edlem santal
let blev ti-doblet fra dag til an 
den.

Tre hold anm eldte under 
SBKr og ni blev anm eldt under 
PAG. Alle, der ville, skulle  have 
et hold at spille på.

En stadig fremgang har bety 
det at spillerne trods diverse 
jum bopladser kan se, at der 
sker frem skridt. De har fået den 
fornødne rutine, så vi har fået 
vore to første am tsmestre. Vel 
nok spillere som snart vil være 
med til at præge også DBFs tu r 
neringer.

Vi havde aldrig kunnet klare 
os, hvis vi kun havde haft DBF. 
Mentalt havde vi ikke kunnet 
give vore unge en rolig udvik
ling, og økonomisk havde vi ik
ke kunnet klare at deltage med 
et tilsvarende antal hold under 
SBKr.

Det er begrænset, hvor man
ge gange man kan træ kke på le 
dere og foræ ldre, når køreture 
o fte  er over 200 km. Det er nem
mere at overskue indenfor et lo 
kalt område. Vi er glade for vort 
medlemsskab af PAG. Der er 
næ rkontakt.

Amtsinddeling
DBF bør nok indgå i et nærmere 
samarbejde med Gymnastik- og 
Skytteforeningerne. Måske kun 

ne det være en opgave for det 
strukturudvalg, som jeg er sik 
ker på kommer inden længe, 
bl.a. ford i transportom kostn in 
gerne efterhånden er blevet så 
store, at det meget snart vil 
tvinge os til en s trukturæ ndring 
henlmod mindre enheder.

Isæ r i de mindre klubber kan 
egne udlæg for den engagerede 
leder i årets løb let snige sig op 
til 3-5000 kr. Et net lille ekstra- 
kontingent!

Ses økonomien med kreds/ 
forbundsøjne, synes der også 
at være penge at hente ved de 
amtskom m unale tilskud. Penge 
der le ttest forhandles om på lo 
ka lt plan. Derfor må man nok 
frem til en distrikts/kredsopde- 
ling, der ligner de nuværende 
amtsgræ nser. Med en am tsind 
deling vil et nærmere samarbej
de med G ym nastikforeninger 
ne, være en logisk tanke. Om Ik
ke andet så fordi det er de sam 
me ledere, der sidder på stolene 
indenfor DBF og de andre orga 
n isationer.

Preben Bloch

A L - S Ø - N E T
Vi tilbyder vore badm inton 
net i nylon i fineste udfø 
relse og farve.

På bestilling leveres fø l
gende:

Badm intonnetstøtter i lette 
hvidlakerede stålrør, dom 
merstiger for badm inton og 
tennis samt tæ llekasser og 
kuglerammer.

Forhandlere overalt.

A L - S Ø
S portsnetfabrik

Bjerring brovej 122,
2610 Rødovre, 
tlf. 02-9497 56

Bogen om  alle  
højdepunkterne
S am tid ig  m ed det sp o rts lig e  høj

depunkt i fo rb in d else  m ed D B Fs  
50 års ju b ilæ u m  - Den In te rn a tio 

nale tu rn ering i B røndby-hallen - 
vil DBF også udgive ju b ilæ u m s 

bog.

H er beskrives s tifte lsen  af 
DBF, de fø rs te  vanskelig e år, og 
den hurtige vej til s tore in te rn a ti 

o n ale  m esterskab er, de s tø rste  
danske sp illere  og lederne »bag 
dem«. En o m fangsrig  s ta tis tik  
giver på en gang overblik  over a l 

le vinderne i A ll England, T h o 

m as Cup, Uber C up, E urop am e 

sterskaber, N ord iske  m este rs ka 

ber, danske m esterskab er, DBF- 
m esterskab er for ungdom  og old  
boys/veteraner.

Bogen få r e t om fang på 108 s i

der i A-4 fo rm at, og prisen v entes  
at blive ca. 60  kr.

Fors iden a f ju b ilæ u m sb o g e n  
kan ses th . D en er lavet a f g ra fi 

ker Carl Jensen, der sam m en  
med Frederiksberg Bogtrykkeri 
står fo r den tekn iske  s id e a f 
frem stillin g en . Svend Erik J a 

cobsen skriver og redigerer. Pre 

ben B. Søborg fo togra ferer.
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SO M  D O M M E R E N  SER DET

Licensspillere i 
Holland og D an m aft
Joke van Beusekom tilbageviser påstande 
om, at hun skulle være hollandsk pengespiller

Det er med megen forundring, 
at jeg har læ st såvel i Ekstra 
Bladet som BT (og hørt om en 
artikel i Frederiksborg Amts 
Avis), at nogle af Dansk Bad
m inton Forbunds ledere beskyl
der det hollandske badminton 
forbund og mig selv for noget, 
som ikke er rigtig. Det er ligele 
des forundrende, at ingen af de 
forskellige involverede har kon
taktet mig eller det hollandske 
forbund (som oven i købet har 
en dansk landstræner).

Jeg vil derfor benytte lejlighe
den til at fork'are lidt om for
skellen mellem en dansk og en 
hollandsk llcensspiller og sam
tidig informere Dansk Badmin
ton Forbund om, at jeg ikke er 
licensspiller, hverken efter hol
landske eller danske eller IBF 
regler, og hvis jeg bliver det, vil 
det danske forbund selvfølgelig 
blive informeret af mit forbund 
eller mig selv.

Arbejder sammen
Amatørspillere i Holland som 
deltager i p ro f-tu rneringen  
(open) og vinder penge, får ud
betalt det beløb (kr. 1500,- pr. 
række), som er godkendt af IBF. 
Hvis spilleren vinder over dette 
beløb, bliver pengene sat ind på 
en konto i forbundet. Forskellen 
herfra til det danske forbund er 
kun, at hollændere får pengene 
kontant, og danskere skal frem
lægge nogle kvitteringer for at

få pengene. Det er den samme 
regel, som eksisterede, inden 
der var tale om licensspillere 
(mærkeligt at folk nu synes, at 
det er forkert, hvor sidste år var 
der ingen, der sagde noget om 
det).

Når en spiller ønsker at blive 
licensspiller i Holland skal (lige
som I Danmark) kontrakten med 
en eventuel sponsor godken
des.

En licensspiller får lige så 
meget tid af forbundet, som en 
amatørspiller vil få. Når en li
censspiller bliver udsendt til en 
turnering, hvor der er penge
præmier, og hvor forbundet be
taler alle udgifter, og så spille 
ren vinder et beløb, får spilleren 
60% og forbundet 40% af belø
bet, uanset hvor stor eller lille 
beløbet er. Hvis en licenssplller 
rejser for egen regning til en tur
nering, får de hollandske spille 
re hele beløbet udbetalt. Jeg vil
le tro, at man på denne måde 
kunne undgå mange af de pro
blemer, det danske forbund har 
med sine licensspillere. Det hol
landske forbund hjælper også 
med at finde en eventuel spon
sor, og hvis den bliver fundet af 
forbundet, får de 10% af belø
bet, men hvis spilleren selv fin 
der sponsoren, får spilleren 
selv hele beløbet.

Jeg vil tilfø je at man på den
ne måde arbejder sammen med 
sit forbund og ikke imod, hvor
ved mange problemer undgås.

Kun én gang
Jeg er samtidig også nødt til at 
skuffe alle dem, som tror, at jeg 
er prof. eller måske licensspil
ler. Hvis de havde fu lgt lidt med 
i, hvad jeg laver og vinder, som 
man ville tro, de gjorde, når man 
læser aviserne, har jeg kun en 
gang vundet over det lovlige be
løb - Copenhagen Cup.

Herfra er pengene kommet 
ind for nylig, og det overskyden
de beløb forbliver på en konto i 
forbundet.

Jeg håber at alle nu er klar 
over situationen, og hvis man 
stadig har spørgsmål, føler jeg, 
at man burde kontakte mig eller 
mit forbund, før man udtaler sig 
i dagspressen.

Joke van Beusekom

Ved
Lars
Jørgen
Andersen

Større
selvstæ ndighed
Meget taler for, at dommerorga
nisationen i løbet af kort tid 
kommer ud for noget af en 
strukturændring.

I hvert fald er det fra dommer
side meningen, at man vil om
organisere, således dommerne 
kommer til at optræde som en 
organisation i organisationen - 
altså analog med Instruktører
ne.

Det vil sige, at dommerne for 
fremtiden - hvis ændringen ved
tages - selv kommer til at stå for 
uddannelse m.v., men naturlig 
vis bliver det stadig med re
spons til den øverste ledelse.

Det er et længe næret ønske 
fra dommerside, der forhåbent
lig hermed opfyldes.

Ija

L O L L A N D -F A L S T E R S  

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

V il have ny  
i D B F
Lo lland-Fa ls te rs  Badm inton 
Kreds rejser nu for alvor debat 
om DBFs struktur. Kredsen 
kommer ikke med amtskreds
strukturen som et egentligt for
slag, men ønsker nedsat en ar
bejdsgruppe for bearbejdelse af 
den nye struktur og overgangs
regler herfor.

Udgangspunktet for forsla 
get er et ønske om at sikre en 
mere ensartet geografisk op
bygning og organisation over 
hele landet gennem etablering 
af amtskredse.

Formålet er at få samme op
bygning som Dansk Idræts For
bund. Det vil samtidig reducere 
rejseafstande for deltagere i 
kredsens holdturneringer og 
individuelle mesterskaber. Des
uden vil mulighederne for at in
tensivere indsatsen i de svage 
områder være til stede, påpeger 
kredsformand Bent Vedsø.

Overgangen til amtskredse 
kan ske efter følgende program:

1. Ophævelse af de eksisteren
de 6 kredse i en 3-årig over
gangsperiode, idet der dog 
bibeholdes mulighed for fo rt 
sat at gennemføre de nuvæ
rende kredsmesterskaber så 
længe det ønskes i de Impli
cerede amtskredse.

2. Oprettelse af 14 ens opbyg
gede amtskredse bestående 
af f.eks. 5 bestyrelses med
lemmer, 3 SU medlemmer. 3

stru ktu r

USU medlemmer, 3 UDU/INF 
medlemmer.

3. Ændret sammensætning af 
DBFs bestyrelse til f.eks. 11 
personer.
Formand, næstformand, kas
serer, SU-formand, USU-for- 
mand, UDU-formand, sekre
tær samt 4 repræsentant
skabsvalgte amtsrepræsen
tanter.

4. Ændret sammensætning af 
DBFs repræsentantskab til 
f.eks. 65 personer:
11 deltagere fra bestyrelsen
12 deltagere fra SU, USU, 
UDU og ranglistespillere
42 (3 x 14) amtsrepræsentan
ter
65 repræsentanter i alt, - hvil
ket ikke varierer.

5. Reorganisering af kontor
funktionen, der bør ledes af 
en generalsekretær (forret
ningsfører) der udover den 
daglige drift tillægges ansva
ret for regnskabsmæssige og 
informative opgaver til aflast
ning af kassereren og infor
mationsudvalget.

6. Til nærmere bearbejdelse af 
den nye struktur og over
gangsregler, foreslås det at 
der nedsættes et 3-mands 
strukturudvalg, der i samar
bejde med det nuværende FU 
udarbejder et endeligt forslag 
til forelæggelse på næste års 
repræsentantskabsmøde.



J Y L L A N D S
B A D M I N T O N

K R E D S

D is trik ts 
m estre

Ved de jyske d is trik tsm este r 
skaber for ungdom er kåret fø l
gende mestre:

S Ø B D
Mikro’er: HS: Torben Gerber, 
Løjt. HD: M. Pedersen/K.E. Jen 
sen, Agerskov.

Minier: HS: Bjarne Jensen, 
Hjerndrup. DS: Helle C hristian 
sen, Sønderborg. HD: M. Dall/G. 
K lrkmann, Vojens. DD: H. Chri
s tiansen, Sønderb./A. Ander
sen, Lysabild. MD: D. Nørfjand/
B. Jensen, H jerndrup.

Puslinge: HS: Kim Larsen, O. 
Jersta l. DS: Susie Nielsen, DSB. 
HD: K. Larsen/C. Petersen, O. 
Jersta l. DD: H. Ternstrøm/B. Jo- 
hannsen, Lysabild. MD: S. Nis- 
sen/K. Larsen, O. Jerstal.

Juniorer: HS: Jørn Jacobsen,
O. Jerstal. DS: Helle Frederik 
sen, DSB. HD: O.W. Hansen, 
Tinglev/J. Jacobsen, O. Jerstal. 
DD: A. Alnor/L. Hansen, Lund 
to ft. MD: A. Chrlstense, Hjern- 
drup/O.W. Hansen, Tinglev.

Ynglinge: HS: Stefan Knut
zen, O. Jerstal. DS: G itte Ma
thiesen, DSB. HD: S. og S. Han
sen, O. Jerstal. DD: S. Alsøe/H. 
Riis, Sønderborg. MD: B. Peter- 
sen/S. Hansen, O. Jerstal.

V B D
Mikro’er: HS: Henning Bogetoft, 
Esbjerg. DS: Anne Sørensen, 
Esbjerg. HD: H. Bogetoft/B . Jes- 
sing, Esbjerg. DD: M. Thomsen/
M. Hvistendahl, SGI. MD: A. Sø- 
rensen/H. Bogetoft, Esbjerg.

Minier: HS: Anders Smede- 
gaard, Esbjerg. DS: Henriette 
Poulsen, Esbjerg. HD: R. Trans/ 
T. Frandsen, SGI. DD: H. Poul
sen, Esbjerg/J. Pedersen, Ribe. 
MD: B. Laursen/H. Mikkelsen, 
Resen.

Puslinge: HS: Jan Nielsen, 
SGI. DS: Anne M ette Christen 
sen, SGI. HD: J. Børlum/M. Gan- 
drup, Herning. DD: P. Fynbo/G. 
Christensen, Mejldal. MD: M. 
Christensen/J. Frandsen, SGI.

Juniorer: HS: John Lydiksen, 
SGI. DS: Liselotte Sørensen, 
SGI. HD: N. Worm/S. Holm, Re
sen. DD: H. Heidemann/L. Silla- 
sen, SGI. MD: L. Slllasen/J. Ly
diksen, SGI.

Ynglinge: HS: Per Busted, 
Thisted. DS: Susanne Ander
sen, SGI. HD: L. W lnther/T. Snej- 
bjerg, Herning. DD: S. Ander- 
sen/E. Jensen, SGI. MD: L. 01- 
sen/C. Pedersen, Brande.

Ø B D
Minier: HS: Chr. B jørnsson, Hor
sens. DS: B irg itte  Schütt, Hor
sens. HD: B. Harder, BMI/A. 
Smidstrup, Viby. DD: B. Schütt/
P. Prahl, Horsens. MD: B. 
Schütt/ C. B jørnsson, Horsens.

Puslinge: HS: Jan Paulsen, 
Viborg. DS: G itte  Paulsen, Vi
borg. HD: L. Frederiksen/H. Ja
cobsen, Viby. DD: G. Paulsen/
G. S. Jensen, V iborg. MD: G. og
J. Paulsen, V iborg.

Juniorer: HS: Jesper Thom 
sen, Højberg. DS: Jane Peder
sen, Højbjerg. HD: K.S. Jensen/
H. Eilersen, V iborg. DD: M. 
Qulst, Brabrand/J. Pedersen, 
Højbjerg. MD: J. Pedersen/J. 
Thomsen, Højbjerg.

Ynglinge: HS: Lars Brauner,
AB. DS: G itte 0 . Nielsen, Hor
sens. HD: J. Pedersen/M. Just, 
Højbjerg. DD: D. Jørgensen/M. 
Herløv, Errltsø. MD: E. Nielsen, 
VIK/S. Krarup, AB.

NBD
Mikro’er: HS: Michael Crone, 
Skagen. DS: Dorte Ledet, Ska
gen. HD: M. Crone/P. Christen 
sen, Skagen. DD: D. Ledet/T. 
Antonsen, Skagen. MD: D. Le- 
det/P. Christensen, Skagen.

Minier: HS: Peter Jensen, 
Skagen. DS: Trine A. Sørensen, 
Vrå. HD: J. Andersen/P. Jensen, 
Skagen. DD: T.A. Sørensen/H.G. 
Jensen, Vrå. MD: H.G. Jensen, 
Vrå/P. Frydkjær, Frederikshavn.

Puslinge: HS: John Nyborg, 
Frederikshavn. DS: Marian Chri
stiansen, Sæby. HD: J. Nyborg/
K. Poulsen, Frederikshavn. DD:
M. C h r is t ia n s e n , Sæ by/M . 
Thomsen, Triton. MD: M. Thom 
sen, Triton/J. Nyborg, Frede
rikshavn.

Juniorer: HS: Morten Larsen, 
Triton. DS: Vibeke Poulsen, Ska
gen. HD: C. Nielsen, RKG/Søren 
Ernstsen, abc. DD: G. Sandkvist 
/V. Poulsen, Skagen. MD: M. 
Hansen, Lindholm /M . Larsen, 
Triton.

Ynglinge: HS: Lars H. Dahl- 
berg, Triton. DS: M aibritt Chri
stensen, Frederikshavn. HD:
L. H. Dahlberg/N.K. Høiseth, Tri
ton. DD: V. Danielsen/L. Jørgen
sen, Skagen. MD: L. Jørgensen/
J. Pedersen, Skagen.

I alle ræ kker er den kvindeli
ge part i mixed double nævnt 
først.

Arrangement af JM
Jyske klubber, der ønsker at 
forestå arrangem entet af et el
ler flere af de jyske mesterska 
ber for ungdom I 1981, bedes 
Inden 1. maj indsende ansøg
ning herom til:

JBK’s USU 
Annelise Baden 
Lærkevej 10, Hov 
8300 Odder

Resultater:
ØBD
Åbne m esterskaber for puslin 
ge I Viby.

HS: Anders Nielsen, Tune, - 
Henrik Lunde, Greve, 15-7, 15-5.

DS: Susan Jensen, Frederiks 
værk, - C harlotte Schou, OBK,
11-7, 11-7.

HD: Anders Nielsen, Tune/ 
Henrik Lunde, Greve, - Søren Bo 
Hansen/Poul E. Høyer, Helsin 
ge, 13-18, 18-15, 15-6.

DD: Susan Jensen, Frederlks- 
væ rk/Jeanette Jensen, Jægers- 
pris, - G itte Paulsen/Gltte S. 
Jensen, Viborg, 15-9, 15-5.

Åbne jun io r mesterskaber I Høj
bjerg.
HS: Niels Skeby, Esbjerg - Jes 
per Thomsen, Højbjerg, 15-13, 
15-5.

DS: Nettie Nielsen, G entofte 
(FOTO), - Anette Berenth, Hvid 
ovre, 11-1, 11-7.

HD: Keld S. Jensen/Henrlk 
Ejlersen, Viborg, - Claus Thom- 
sen/Nlels Skeby, Esjberg, 9-15, 
15-12, 17-14.

DD: Nettie N ie lsen/Charlotte 
Hattens, Gentofte, - Jane Peder
sen, Højbjerg/Mette Quist, Bra 
brand, 15-11, 17-15.

MD: Anette Berenth, Hvid- 
ovre/Niels Skeby, Esbjerg, - T i
na Krogh, Ø lstykke/Peter Buch, 
Farum, 17-14, 15-11.

NBD
D istriksm esterskaber fo r old 
boys i Hjørring.

HS: Carsten Morild, Hadsund 
- Leif Jørgensen, Hjørring, 15-1, 
15-2.

DS: Ingen.
HD: Carsten Morild, Had- 

sund/Jørgen Brix Steby, Triton, - 
Bjarne Jensen/Ove C hris tian 
sen, abc Å lborg, 15-3, 15-2.

DD: Annie Morild, Hadsund/ 
Jytte Brix Steby, Triton, - Ebba 
Madsen/Birthe Poulsen, Ska
gen, 15-4, 15-11.

MD: Annie og Carsten Morild, 
Hadsund, - Aase O tt/B jarne 
Jensen, abc Å lborg, 15-4, 15-0.

Junior A 
i Randers
HS: Michael Nielsen, Viborg - 
Lars Bo Sørensen, Vejle, 5-15, 
15-4, 15-8.

DS: Lise lo tte  Bøje, Horsens, - 
Hanne Pedersen, Horsens, 11-8,
11-5.

HD: John Lydiksen/H enrik 
Andersen, Sædding-Guldager, - 
Jens Yde Nielsen/Søren Søn- 
dergaard, Triton, 9-15, 15-12, 
15-8.

DD: Dorthe Thomsen, Sæby/ 
Mette Hansen, Lindholm, - Ulla 
Pedersen/Anne M. Klemmen
sen, Esbjerg, 4-15, 15-,13, 15-11.

MD: Lene S illasen/John Ly
diksen, SGI, - Mette Larsen, Års/ 
Bent Thomsen, Fjerrltslev, 15-6, 
15-10.

Puslinge A 
i Ribe
HS: Troels Jensen, Sæby, - Mor
ten Jørgensen, Sæ dding-Guld 
ager, 15-3, 15-8.

DS: Lene Sørensen, Brønder
slev - Anette Samuelsen, Ly
strup, 11-7, 11-4.

HD: T ro e ls  J e n s e n /H a n s  
Myhrmand, Sæby, - Bjarne Sø- 
rensen/Svend Olsen, Lystrup, 
15-5, 15-9.

DD: Annemette Christensen/ 
Annette Jensen, SGI, - C harlot
te Jensen/Annette Jørgensen, 
SGI, 15-4, 15-1.

MD: Annette Jensen/Claus 
Thybo, SGI, - Dorthe Rønfeldt-, 
Ranum/Hans Jensen, Skagen, 
15-10, 6-15, 15-11.

Ny bestyrelse
Viborg Badm inton Klub har fået 
følgende bestyrelse:
Formand: Holger Vorre. 
Næ stform and: Elly Just. 
Kasserer: Finn Pallesen. 
Sekretær: Jens K. Jensen. 
Formand for ungdomsafd.: 

Erling Busch.
Formand for seniorafd.:

Jesper Neerholt.
Formand for motionistafd.: 

Niels Jørgen Seli.

Efter 35 år med ketsjer i hånd 
kom også Erland Kops ud foren  
spræ ngt achillessene. Det ske 
te under Viborgs nytårsturne 
ring, så nu har han efterhånden  
prøvet alt inden for badminton. 
Her ses den uheldige helt, efter 
at han var blevet hjemsendt fra 
hospitalet.

V e rd e n s le jr
Frederikshavn Badm intonklub 
har foræ ret DBF en utraditionel, 
men derfor Ikke m indre velkom 
men jubilæ um sgave, idet k lub 
ben har Inviteret 25 lande til at 
sende to  ungdom sspillere på en 
14 dages Instruktlonsle jr.

Lejren arrangeres fra den 29. 
juni t il den 12. ju li, og foreløbig 
har man reageret positiv t på In
v ita tionen fra 14 lande over hele 
jorden: Canada, England, Nor
ge, Indonesien, Malaysia, Mo 
cambique, Indien, Island, Skot
land, Finland, Belgien, Holland, 
Frankring og Sverige.

Ud over det rent badm inton 
m æ ssige er man allerede langt 
med forberedelserne af arran 
gementet. Bl.a. har man plan 
lagt ud flug ter til Göteborg og 
Oslo.



VBD

Åbenthus-
træ ning
For at udbrede viden om træ 
ning- og instruktionsmetoder 
har instruktionslederen under 
VBD, Finn Trærup Hansen, op
kastet en idé til noget han kal
der »Åbenhus-træning«.

Idéen går ud på, at forskellige 
klubber på deres træ ningsafte 
ner holder åbent hus for d istrik 
tets trænere og instruktører. 
Der kan herigennem udveksles 
erfaringer og metoder, som kan 
højne standarden inden for hele 
området.

Der har allerede været af
holdt en sådan mødeaften un
der VBD, idet Finn Trærup Han
sen i sin egenskab som træner 
for Resen Badminton Klub har 
haft trænere og instruktører fra 
hele VBD på besøg en træ 
ningsaften i Skive.

Der uddeltes skriftlig t materi
ale om træningen, og under og 
efter træningen var der diskus
sion om de benyttede metoder.

Dette var måske en idé til af
prøvning andre steder I landet, 
specielt i områder med stor 
koncentration af klubber/træ- 
nere.

sej

VB D-bestyrelse
Efter generalforsam lingen i 
VBD har bestyrelsen og spil 
leudvalgene følgende sammen
sætning.

ADRESSEÆ NDRING : 
Ledøje-Smørum S.l.
Formand: Søren Hansen, Rør
kær 20, 2760 Måløv.

Bestyrelse:
Formand: Steen Bojsen, Pilevej 
37, 7600 Struer, tlf. 07 - 852914. 
Næstformand/sekretær: Hen
ning Lund, Grønlandsgade 38, 
7430 Ikast, tlf. 07 - 155535 
(bedst mellem kl. 18.00-19.00). 
Kasserer: Allan Balle, Bøgely 
15, 6740 Bramming, tlf. 05 - 
172490. SSU-formand: Erik 
Mouritsen, Hedekærsvej 12, 
Sædding, 6700 Esbjerg, tlf. 05 - 
151859. USU-formand: Henning 
Just, Torvegade 3, 7800 Skive, 
tlf. 07-526485 (mellem kl. 17.30 
-18.30). Instruktørleder: Finn 
Trærup Hansen, Violvej 265, 
7800 Skive, tlf. 07 - 528235. 
Dommerleder: Chr. Friis Søren
sen, Jagtvænget 63, Hjerting, 
6700 Esbjerg, tlf. 05 - 116153 
(privat) 05-132242 (arb.).

Senior-spilleudvalg:
Formand: Erik Mouritsen. Car
sten Sørensen, Sommerlyst 4, 
7500 Holstebro, tlf. 07 - 422541. 
Søren Oest-Jacobsen, Kirkevej 
151-sai, 7620 Lemvig, tlf. 07 - 
8231 17.

Ungdoms-spilleudvalg:
Formand: Henning Just. Jørn 
Christensen, Nørrevænget 2, 
6732 Guldager, tlf. 05 - 116160 
(privat) 05 - 132400 (arb.). Car
sten Munch, Niels Kjeldsensvej 
6, 7500 Holstebro, tlf. 07 - 
412040. Kjeld Trudslev, Egeløk- 
kevej 14, 7400 Herning, tlf. 07 - 
26 7002.

SSU-form and: Anne Marie 
Ørum Rommedahl, Præstetof- 
ten 1, Ledøje, 2750 Ballerup.

K B K r

A tter en 
kam pjubilar

Familien Lund i Badminton
klubben af 1936 er slet ikke til at 
hamle op med. i november sid 
ste år spillede fru Tove sin tur
neringskamp nr. 700 for klub
ben, og nu melder gemalen, Kaj 
Lund, sig med samme kamp
antal.

Det sker den 30. marts, når 
BK 36s andet old boys hold spil
ler mod ABC, og så vidt vi kan 
pejle os frem til, bliver jubilæ 
umskampen en mixed double - 
med Tove Lund som makker.

T æ t på  
rekorden
I KFB Badmintonklub har vi 
med Interesse fu lgt den senere 
tids notitser i »Badminton« om 
spillere med usædvanligt man
ge klubkampe. Vi vil gerne del
tage i dette »uofficielle DM«, 
Idet Bent Drews ifølge vor o ffi 
cielle og absolut pålidelige sta 
tis tik  ved udgangen af 1979 har 
spillet 765 kampe for KFB.

Bent spillede sin første turne
ringskamp den 15.2.1939 (den
gang med efternavnet Jørgen
sen), og har siden gjort turen 
med hele vejen op i 2. division 
og tilbage til 2. serie, hvor klub
bens førstehold nu befinder sig.

Af vor statistik fremgår ¡øv
rigt, at Bent har vundet 506 af 
sine 765 kampe. Med kun 55 år 
på bagen forventer Bent at kun
ne være med både på vort 1. 
OB-hold og vort 3. seniorhold 
mange år endnu, så de 800 kam
pe forventes passeret i skarpt 
trav. Det skal måske også lige 
nævnes, at Bents mixed mak
ker og hustruen Britta med sine 
»kun« 630 kampe indtager en 
sikker 2. plads i vor kampstati
stik.

Niels Kastrup

IN S T R U K T IO N S - og K O N D IK U R S U S  
I H ER LEV

FO R  M IK R O  - M IN I- og P U SLIN G E
i dagene fra fredag den 25. juli til og med tirsdag den 29. juli. 

Kursuspris, kr. 575,00, dækker instruktion, bolde, kost, over
natning, adgang til svømmehal og indgang til Tivoli.

Som lærerkræfter fungerer bl.a.:
Svend Pri - Jette Boyer - Ronny Stenz - 
Jens Krogh - Birgitte W. Hansen • Finn 

Jensen, m.fl.

Tilmelding med gebyr sendes til:
Birthe W. Hansen, Kærlundevej 36, 2730 Herlev.

Besked om optagelse på kurset gives ved tilmelding, som 
slutter den 2. juni 1980.

Yderligere oplysninger gives gerne ved:

Lilian Stenz, tlf. 02 - 948507 og 
Birthe W. Hansen, tlf. 02 - 94 5607.

Velkommen til Herlev

DBF-I NSTRU KTØR- 
KURSER

»N yborg-

kursus«
Hermed indbydes til DBFs instruktørkur 
sus 1980, der afvikles i Nyborg hallen såle 
des:

A.

O m fattende DBF-I og DBF-II fra fredag 
den 25. ju li kl. 20 ti l fredag den 1. august 
kl. 13. ia lt ca. 40 pladser.

B.

O m fattende DBF-I fra fredag den 1. august 
kl. 20 ti l fredag den 8. august 1980 kl. 13, 
48 pladser.

Deltageiser er norm alt betinget af, at 
kredskursus 1 og 2 er tilfredss tillende  gen 
nemført, og af at vedkommende indstilles 
af sin kreds.

Anm eldelsesgebyr kr. 1.000 pr. deltager. 
De 80 pladser fordeles mellem kredsene 
på fø lgende vis: KBKr 13, LFBKr 5, SBKr 
27, JBKr 23, FBKr 10 og BBKr 2. Anmeldel
ser fremsendes til d in kreds instruktionsle 
der inden den 10. maj 1980 og til DBFs 
kontor inden den 15. maj med angivelse af, 
hvorvidt man søger kursus A eller B, og 
hvorvidt man er i standt ti l at deltage på 
det andet kursus, dersom det fo retrukne er 
fu ld t optaget.

Uddannelsesudvalget gør opm æ rksom  på, 
at der er sæ rlig t s to rt behov fo r højt ud
dannede fo lk fo r tiden, og anm eldelser til 
DBF-II bør derfor p rioriteres først.

Kursusgebyr vil o fte  kunne refunderes af 
kommunen - husk at søge stø tte  hos det 
loka le fritidsnæ vn.

Evt. yderligere oplysn inger hos ins trukti 
onslederen i din kreds/dit d is tr ik t eller hos 
Lizbeth von Barnekow, tlf. (01) 624382.

Uddannelsesudvalget

Oprykning til puslinge 
mesterrækken

HERRER
Troels Jensen, Sæby 
Kenneth Jensen, Solrød 
Peter Pedersen, Triton

DAMER
Lene Sørensen, Brønderslev 
Vicky Wesenberg, Erritsø G.I. 
Sanne Lauritzen, Kongeå 
Anne M. Christensen, 

Sædding-G.
Anette Nielsen, Bornholm 
Merete Garbrecht, Helsingør 
Oprykning til junior 
mesterrækken  
HERRER
Lars Bo Sørensen, Vejle 
Flemming Jahn, Smash

DAMER
Zucette Nielsen, Ishøj 
Dorte Lauridsen, Farum



T ræ n e r sø g es

Frederikssund B adm inton  

Club
søger dygtig træner (evt. spillende) til ungdoms- og senior
træning i sæsonen 80/81.

Vi træner onsdage fra 16 til 20. Klubbens 1. hold er placeret i 
Sjællandsserien.

Henvendelse til SU-formanden Kaj Jespersen 
Rørsangervej 2, 3600 Frederikssund. Tlf. (03) 313301.

Ungdom stræ ner søges
Albertslund Idrætsforening søger ungdomstræner.
Til sæsonen 1980/81 søger vi en cheftræner for vores ungdomsspil
lere. Fællestræningen foregår mandag og onsdag. Vi agter i den 
kommende sæson at tilmelde 2 junior-, 3 puslinge-, 3 mini- og 2 
mikrohold.
Henvendelse bedes rettet til:

Nina Ryberg 
Kvædehaven 87 
2600 Glostrup 
Tlf. 02-451395

S ø g e s :. . . 
H a v e s :. . .

Træner for sæsonen 1980/81.

Badmintonhal med spilletid tirsdag og 
torsdag 19-21 samt et 1. divisions- og 
3. divisionshold.

Alle interesserede bedes sende skriftlig 
ansøgning til Højbjerg Badminton Klub, 
Hjulbjergvej 7A, 8270 Højbjerg 
senest torsdag den 10. april.

NB. Konvolutten mærkes TRÆNER.

HJÆ LP H JÆ LP ! ! !
Hvem vil hjælpe os i VI 39?
Vi mangler træner til seniorafdelingen.

Henvendelse til: Vallensbæk Idrætforening af 1939 
Badmintonafdelingen 
Jørgen Jacobsen 
Vejlegårdsparken 883th 
2660 Brøndby Strand - Tlf. (02) 732903

G O D K EN D TE SPO NSO RKO NTRAKTER
Svendstrup Tennis & 
Badmintonklub

Fa. S.P. Jensen & Søn, 
Svendstrup.
Udløber

Hvalsø Idrætsforening 
Fa. Rosendal, Hvalsø. 
Udløber 31/3-1982.

Badmintonklubben STIGE 
Fyns Sport ApS, Odense. 
Udløber 1/1-1981.

Skjern Badmintonklub 
Skjern Bank.
Udløber 31/5-1981.

Durup Idrætsforening 
Durup Sparekasse.
Udløber 1/9-1982.

Sædding-Guldager 
Idrætsforening 

Sparekassen SDS, Esbjerg. 
Udløber 1/5-1981.

Herlufholm Gymnastikforening 
Prestige Design, Næstved. 
Udløber 31/3-1982.

Hjallerup Badmintonklub 
Hjallerup & Omegns 
Sparekasse.
Udløber 31/12-1981.

Hadsund Badmintonklub 
Sparekassen Hadsund. 
Udløber 31/5-1981.

Mou Badmintonklub 
Maskinfabrikken FAUST. 
Udløber 30/11-1980.

Knuthenborghallens 
Badminton- og Tennisklub 

Fa. Hersild & Heggov ApS, 
København.
Udløber 1/8-1982.

Nr. Broby S.G.I.F.s 
Badmintonafdeling 

Allested Blikkenslagerforret
ning, v/Frank Crawford, 
Allested.
Austin-Morris,
v/Arne Mehlsen, Nr. Broby.
Broby Sport,
v/ Børge Madsen, Nr. Broby.
Tømrermester
Arne Brunholm, Nr. Broby.
A/S Bryggeriet
Vestfyn, Assens.
Autoforhandler
S. Drud Jensen, Nr. Broby.
Fynbo’s Campingcenter,
v/Villy Fynbo, Nr. Broby.
Flemmings Taxi,
v/Flemming Jensen,
Nr. Broby.
G.C. Sport,
v/Kurt Jensen, Glamsbjerg. 
I/S Martin Hansen, 
aut. el-installatør,

v/Poul I. Hansen, Nr. Broby.
Helges Tæppe- og
Malerforretning,
v/Helge Knudsen, Nr. Broby.
Malermester
Hjordis Johansen, Nr. Broby. 
Knud Kongstad 
aut. el-installatør, Nr. Broby. 
Nørre Broby $Jad- 
og Papirhandel 
v/Henning Iversen, Nr. Broby 
Nr. Broby Malerforretning 
v/Aage & Richard Lindberg, 
Nr. Broby.
Nr. Broby Slagterforretning 
v/Lars Sørensen, Nr. Broby. 
Bagermester 
Erik Ryg, Nr. Broby.
Ståby Tømrerforretning 
v/Hans Skovrup, Nr. Broby. 
Nr. Broby VVS
v/Ernst von Essen, Nr. Broby.

R epetitionskursus
for »gamle« kredskursus I og Il
folk søndag den 11. maj fra kl. 
9.00 til kl. 17.00.

Kurset foregår i Glamsbjerg
hallen.

Vi gennemgår grundslagene, 
sådan som de ser ud i dag, 
samt træningslære.

Der er i de senere år kommet 
mange nye ideer og materialer, 
så der er måske en del at hente 
for mange, selv om de har væ
ret på både KK I og KK II.

De enkelte klubber har mod
taget brev angående kurset, og 
tilmelding skal ske derigennem 
til Kenneth Schødt.

D E R
I N D B Y D E S

VESTJYSK BADMINTON  
DISTRIKT
indbyder til åben Elite- og Me- 
sterræ kkestæ vne den 12/13 
april 1980.

Spillested: Badmintonhallen, 
Esbjerg.

Indskud single kr. 30,- — 
double kr. 40,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 31. marts 1980 til 
Carsten Sørensen, Sommerlyst 
4, 7500 Holstebro.



Mælk
er ny energi!

Lene Køppen er en af de m ange sportsfolk, der 
holder sig på toppen m ed mælk.

Mælk indeholder protein, v itam iner og m ineraler. 
Alt det der g i’r m asser af nye kræ fter og energi.

D e t e r m æ lk. D e t e r  d e ilia t. D e t e r  nv e n e ra i


