Vi må ikke miste
motions-spillerne

Oksbøl-lejren samlede igen i
år en række af de unge spil
lere, der i denne sæson
kæmper om pladser på ung
domslandshold og DBFs
hold for spillere under 15 år.
Her er der gang i løbetrænin
gen.

Badminton’ er officielt organ
for Dansk Badminton For
bund.

Udgiver: Svend Erik Jacob
sen, Vestergade 23, 3200 Hel
singe, for Dansk Badminton
Forbund.
R edaktion: Sv. E. Jacobsen,
Vestergade 23, 3200 Helsin
ge. Tlf. (03) 29 69 55, H. C.
Møller, Preben B. Søborg.
A nnoncer: Henning Gram,
Gurrehaven 1,3200 Helsinge.
Tlf. (03) 29 66 13 eller (03) 29

68 66 ( 8- 10 ).
A bo nnem ent på Badminton'

koster 50,- kr. årligt (10
numre) og bestilles hos Sv E.
Jacobsen eller via DBF’s
kontor.
Tryk: Frederiksberg
Bog
trykkeri.

Bladets artikler med undta
gelse af 'Officielle meddelel
ser’, må citeres uden tilladel
se, når det fremgår, at det
stammer fra Badminton’.
Meninger, der kommer til
udtryk i bladet, behøver ikke
nødvendigvis at give udtryk
for forbundets mening.

N æ ste num m er af 'Badmin
ton' udkommer i ugen, der
begynder med den 29. sep
tember. Sidste frist for afle
vering af stof er den 8. sep
tember til 'Badminton', Postbox 133, 3200 Helsinge.

- Vi må ikke glemme motionisterne. Sådan lød det på sjæl
landskredsens årsmøde tidligere
i år, og det blev tilføjet, at de er
fundamentet i klubberne.
Et fundament er noget, man
helst ikke rokker med, for så kan
det gå galt. På Sjælland er der
taget initiativer, der sigter på, at
få motionsspillerne stærkere
knyttet til deres klubber, så de
føler tilhørsforhold til dem. Ellers
kan vi komme ud for, at uorgani
serede grupper bliver en trussel
mod vort eksistens-grundlag.
»Badminton« kan helt tilslutte
sig disse synspunkter, og det er
glædeligt, at Sjællands initiativ
til at lave en række »motions
ringe« med holdkampe for moti
onister er blevet positivt modta
get i klubberne.
Motionisterne er først og
fremmest klubbernes funda
ment, men dertil kommer jo, at
deer kontingent-tællende i DBFog kreds-regi. Det er den altover
vejende del af DBFs 150.000
medlemmer.
Forsommeren har vist tegn på,
at en splittelse i klubberne kan
forekomme. Det er heldigvis af
værget indtil videre.
Langt de fleste klubber har
ønske om at kunne fostre stærke
ungdomsspillere og få et stærkt
førstehold.
Man må imidlertid advare
imod, at man stirrer sig blinde på
disse mål og ikke tager et skyl
digt hensyn til motionister, som
ønsker at få/bevare en spille
plads.
Dermed skal ikke være sagt, at
turneringsspillerne
pludselig
skal træne i sidste time før mid
nat, men trænings-tilrettelæg
gelsen bør ske med størst mulig
hensyntagen til alles ønsker. El
lers kan klubberne komme i den
situation, at de står tilbage uden
den kontingentindtægt, som alle
motionister i de fleste tilfælde
ellerser megetvillige til at lægge.
Med de store omkostninger,
ungdoms- og turnerings-bad
minton kræver, vil det være en
ubehagelig situation.
Derfor kan det ikke gøres op
som et spørgsmål om at leve eller
dø turneringsmæssigt, når der
diskuteres spilletid til turne
rings-afdelingen. På lang sigt
kan en »en-øjet« politik give
bagslag.

D et må sikres, a t h u s m o r-b a d m in to n o g m o tio n s b a d m in to n i ø v rig t
ikke ko m m e r u d e n fo r D B F -re g i i u org a n ise re d e g ru pp er.

N y r e d a k t ø r - n y u d g iv e r
Efter at Dansk Badminton
Forbund, siden det første
badmintonblad i 1949 så
dagens lys, har stået som ud
giver, er der nu - fra og med
dette nummer - indgået af
tale med Svend Erik Jacob
sen, således at han indtil vi
dere udgiver Badminton på
forbundets vegne.
Svend Erik Jacobsen, der
samtidig bliver bladets an
svarshavende redaktør, har i
en årrække været medlem af

bladets redaktion, hvorfor
han er kendt med den danske
badmintonverden.
Idet jeg opfordrer bladets
læsere til at tage godt imod
»det nye blad«, dets indhold
og redaktørens nye initiati
ver, ønsker jeg Svend Erik
Jacobsen velkommen til job
bet som udgiver og redaktør
af Badminton.
D ansk B adm inton Forbund
F. K ru se -C hristiansen

formand

sv.e.
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Winner. Nyt begreb i sporten.
Alt i tøj, sko og rekvisitter til badminton
og alle andre sportsgrene.
Professionelt hele vejen igennem.
Skabt i samråd med elitesportsfolk.
Og det er Lene Koppen, som sammen
med Courtmaster, står bag alle Winner
ketsjere.
Bedre kan det ikke gøres.

Go’ badmintonsæson med Winner.
Brugsen har eneforhandling af Winner.
Fås i Kvickly.OBS! Anva og i
de største Brugser. Tlf.: (02) 648811
lokal 4740 anviser nærmeste butik. Her
kan du også få
brochure.

W inner.
S kabt a f sportsfolk til sporten.

S to r d a n s k s e jr i D ja k a rta

VM 1983
i Danmark
DBF havde læ rt a f de d å rlig e e rfa rin g e r i 1978
ved a n s ø g n in g e n om E u ro p a m e s te rs k a b -8 0 ,
og et su ve ræ n t P R -a rb e jd e s ik re d e V M -a rra n g e m e n te t m ed o v e rb e v is e n d e fle rta l
Tom Bacher, P o u l E rik N ielsen o g Frede K ru se-C h ristia nse n m ed
VM -m appen.

Måtte Dansk Badminton For
bund denne gang nøjes med
tredjepladser på banerne, blev
det til gengæld til en kæmpesejr
over England og Indien i møde
lokalet, hvor det internationale
forbunds bestyrelse skulle af
gøre, hvem der skal arrangere de
næste verdensmesterskaber i
1983.
For at få tildelt VM kræves det,
at mindst halvdelen af bestyrel
sens medlemmer stemmer på det
pågældende land. Den proce
dure kan give anledning til flere
afstemninger, men det var ikke
nødvendigt i Djakarta, idet langt
hovedparten af de 20 bestyrel
sesmedlemmer gav Danmark
deres stemme ved første vote
ring.

Det er en stor fjer i hatten på
DBFs ledelse, der så sandelig har
lært noget af de dårlige erfarin
ger, man drog i 1978 i Preston.
Dengang søgte Danmark om
europamesterskaberne i 1980 og
var sikker på, at man ville få dem,
i anledning af 50 års jubilæet.
Men man havde glemt at tage
Holland i ed, og som alle ved, bar
det stykke PR-arbejde, hollæn
derne lagde for dagen, frugt, så
det blev i Groningen i stedet for i
en dansk by, at Flemming Delfs
og holdet kunne sikre Danmark
to titler.
Således belært kørte både
Danmark og England frem med
et mægtigt stykke PR-arbejde i
Djakarta, mens Indien holdt en
lav profil.

Danskernes var langt det bed
ste. Det virkede faktisk usmage
ligt, at englænderne på VMs ho
vedkvarter, hotel Borobudur,
hængte stor plakater op, hvoraf
det som en fuldbyrdet kendsger
ning fremgik, at næste VM var
lagt til Preston.
Et heldigt klip

Danskernes propaganda bestod
i først at udlevere en lækker
mappe til bestyrelsesmedlem
merne. Den var forsynet med
billeder, bomærke og andre ting
fremstillet af en dette blads læ
sere ikke ukendt person ved
navn Preben Søborg, samt af et
konkret overslag over økonomi
en, der udviser en klækkelig af
gift til IBF.

Men som om det ikke var nok,
inviterede man hele selskabet til
en otte-minutters fjernsynsfore
visning med Københavns og
Brøndbyhallens herligheder. At
man glemte, at Tivoli er lukket i
VM-perioden, den 3. til den 9.
april, må gå på reklamekontoen.
Men det store scoop blev lavet til
aller sidst, da Ole Mertz med
mikrofon i hånd interviewede Mr.
Badminton, Herbert Scheele,
England, under Danish Open. I
en længere redegørelse bemær
kede Scheele, at danskerne er
kendt internationalt som fremra
gende arrangører af badminton
stævner. KLIP.
Hvad Scheele ville have sagt
bagefter, kom aldrig frem, men
det siges, at den gamle englæn
der tabte cigaretten ud af mun
den, da man nåede til klippet.
Farvel Thom as Cup

Form anden fo r DBF, Frede K ru se -C h ristia n se n o g U K -fo rm an d E rik Jørgensen o rie n te re r p ressen s re p ræ 
se nta nte r om d en kæ m pe -se jr, D B F o pn åe de i D jaka rta s m ød elokaler.

Men foruden det skriftlige, foto
grafiske og filmiske arbejde, som
DBF havde investeret en del tu 
sinde kroner i, må ikke glemmes
den indsats, som IBFs to repræ
sentanter i Danmark, Poul-Erik
Nielsen og Tom Bacher havde
gjort i forvejen. Deres personlige
kendskab til de øvrige 18 med
lemmer af bestyrelsen - der også
kaldes Council - har været af
uvurderlig betydning.
Med tildelingen af VM er det
givet, at Danmark ikke bliver ar
rangør af slutkampene i Thomas
Cup, som ikke må ligge i Indone
sien i 1982. Dermed er der to an
søgere tilbage, England og Ma
laysia. Det skal bestemmes i ok
tober i København, hvem der skal
have arrangementet. Bliver det
England, kommer der formentlig
til at foregå i Preston. Det var
netop her, at Danmark for 31 år
siden tabte 1-8 til Malaysia i
badmintonhistoriens
første
Thomas Cup interzone finale.
hc
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Udbyttet af det 2. VM

F ire d a n s k e b ro n ze -m e d a lje r
1 ^f seedede, som holdt, den
danske mixed double Steen
Skovgaard/Lene Køppen.
Prakash, der var topseedet i
herresingle, gled ud i ottende
delsfinalen. Hans modstykke i
damesingle, Lene Køppen, tabte
semifinalen, og det samme var
tilfældet i de rene doubler,
Delfs/Skovgaard og japanerne
Yonekura/Tokuda, mens det
topseedede par i mixed double,
Tredgett/Perry, som eneste af de
højst rangerede nåede finalen,
hvor det blev nederlag.
Det var først og fremmest ind
oneserne, der slog seedingerne i
stykker, og det kan man med fuld
ret tage som et bevis på den ofte
gentagne, men lige så ofte be
tvivlede påstand, at indoneserne
er væsentligt stærkere på hjem
mebane end i Europa, og at
europæerne gennemgående bli
ver 20-25 pct. svagere, når de
spiller især i det berygtede Senayan Istora med op til 15.000
larmende indonesere, ulidelig
hede og momentan iltmangel.
Det forklarer også en masse
om, hvorfor Thomas Cup stadig
står i Djakarta.

VM -reportage
af
H. C. Møller
Preben Søborg
Verdensmesterskaberne 1980 i
Djakarta blev en topmålt indone
sisk succes med fire af fem muli
ge mesterskaber. Rudy Hartono
fejrede sin tilbagekomst til top
badminton med at blive ver
densmester. Verawaty vandt
damesinglen, og Christian Hadinata blev dobbelt-mester, da han
først vandt herredouble sammen
med Ade Chandra og derefter
mixed double sammen med
Imelda Wigueno.
Kun den engelske damedouble Nora Perry/Jane Webster
forhindrede, at den indonesiske
trium f blev total, da den vandt fi
nalen over Imelda/Verawaty.
Vi har her i »Badminton« ad
skillige gange advaret mod at
skrue forventningerne til dan
skerne for højt op. Med fire bron
zemedaljer blev Danmark vitter
ligt den nation, der efter Indone
sien vandt flest medaljer, men to
af Englands tre medaljer var af
henholdsvis guld og sølv. Det
glimrer lige som lidt mere.
Foræ ring e lle r kam p

I herresingle var Indonesiens
mesterskab hjemme, allerede
inden semifinalerne skulle spil
les. Spørgsmålet var blot, hvem
af de fire indonesere, der ville få
guldmedaljen hængt om halsen.
Eller var det? Det spørgsmål
stillede de fleste ikke-indonesere, der overværede VM, sig selv
og hinanden. Man var faktisk delt
op i to lejre. I den ene mente man,
at Hartono havde spillet og
kæmpet sig til et fortjent mester
skab. I den anden var man kort
og godt af den opfattelse, at han
havde fået det foræret.
Det var i hvert fald oplagt i se
mifinalerne, at hverken Lius
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Fladberg den positive o v e rra 
skelse

Fem fik m e d a lje r - Pia N ielsen, Lene K oppen, Steen Flad be rg , F lem 
m in g D elfs o g Steen S kovgaard.

Pongoh eller Hadiyanto skulle
være verdensmestre. De havde
tjent deres sporer i kvartfinalen,
hvor Pongoh slog Morten Frost
15-11, 15-6, og Hadiyanto gjor
de det af med den topseedede
inder, All England mesteren Prakash, med 15-11, 15-13. De to
indonesere var intet andet end
statister i semifinalerne, hvor
Hartono fik et let sejr over Hadiy
anto, og King dårligt behøvede at
flytte sig på banen, da han afle
verede ialt tre points til Pongoh.
Hartono spillede vitterligt et
fremragende første sæt i finalen,
men det hører med til kampen, at
han gik helt ned i andet sæt. Han
var så flad, som man kan være.
Med langsomme, sommetider
kejtede bevægelser og stive øj
ne. Ikke desto mindre så man i
den periode King næsten kon
stant spille bolden opad i stedet
for nedad - og aldrig for langt
uden for mesterens rækkevidde.

Måske kunne King ikke andet på
det tidspunkt. Men så er det da
vistnok første gang i hans kar
riere.
Også finalen i damesingle gav
anledning til eftertanke. Vi skal
ikke benægte, at Verawaty endnu - er bedre end Ivana, men
det ser noget mærkeligt ud, at
samme Ivana, der i semifinalen
slog Lene Køppen 12-11, 11-2,
kun var i stand til at tage et og tre
points fra Verawaty i finalen.
S jæ ldent har så få s e e d in g e r
holdt

Fik verdensmesterskaberne i det
hele taget de rigtige vindere?
Ikke hvis man sammenligner
med seedingerne. Sjældent har
så få holdt. De tabende indonesi
ske finalister i såvel herresingle
som damedouble, Swie King og
Imelda/Verawaty, var bundseedede - altså som nr. 2. Men her
ud over var de eneste blandt de

Den største positive danske
overraskelse ved VM var Steen
Fladberg og Pia Nielsen, der
vandt en uventet bronzemedalje i
mixed double. Det var en præ
station at slå den gode engelske
double Steven Baddeley/Karen
Bridge i første runde, og det var
simpelthen fremragende gjort,
da Køge-parret i kvartfinalen besejrde de seedede indonesere
Kartono/Widiastuty.
Fladberg
var tilsyneladende den af alle,
der befandt sig bedst under de
vanskelige forhold. Det viste han
bl.a. i singlen, hvor han gav Pra
kash hænderne fulde.
Den største skuffelse var
Flemming Delfs i singlen. Ingen
tillagde ham chancen for at gen
vinde sit verdensmesterskab.
Men lige så få havde ventet, at
han gled ud i anden runde efter
nederlag til Roy Diaz Gonzales,
Mexico. Så dårlig er Flemming
trods alt ikke i Østen. Men når
man opgiver at kæmpe midtvejs,
er det svært at vinde.
Lene Køppen skuffede vist sig
selv mest. Vel havde de fleste hå
bet at se hende i finalen, men hun
kæmpede i det mindste hele ve
jen mod Ivana, og andet sæt af
semifinalen var betydeligt mere
lige, end cifrene 11-2 lader ane.

1. runde i VM

F a rv e l til P ri

S ve nd P ri i kamp m o d sve nskeren Thom as K ih lstro m , d e r b le v hans
banem and.

Steen Skovgaard og Lene Kop
pen blev de mest vindende dan
skere med to bronzemedaljer
hver. De vandt en sammen i mix
ed double, og Skovgaard fik den
anden sammen med Flemming
Delfs i herredouble, hvor parret
kæmpede godt, og hvor Delfs
gjorde noget op for den svage
indsats I single. At danskerne så
ikke levede op til topseedingen i
herredouble, men skred i svinget
mod Kartono/Heryanto må til
skrives de aparte forhold. I Euro
pa slår de Indoneserne i ni kam
pe ud af ti.
Morten Frost blev slået ud i
kvartfinalen i single. Han er
kendte selv, at han endnu ikke er
»udlært« som badmintonspiller i
Østen. Bl.a. så man forbavsende
lidt til hans ellers berømte hur
tighed.
Det begreb kendte veteranen
Svend Pri slet ikke til. Han spille

de en enkelt singlekamp, mod
Thomas Kihlstrom, og sammen
med Anne Skovgaard en enkelt
kamp i mixed double, hvorefter
han averterede et antal ketsjere
til salg. Nu er det nemlig forbi
med Pri!
Kirsten Larsen havde det uheld
I sin anden kamp i single at løbe
ind I en yderst velspillende Taty
Sumirah, der senere - i semifi
nalen-satte Verawaty på hendes
vanskeligste opgave under VM.
Anne Skovgaard, der som føl
ge af specielle omstændigheder
ikke var forbundsudtaget, var
med ved VM med støtte fra sin
sponsor, Prokost. Hun spillede
foruden mixed med Svend Pri
også damedouble med Else
Thoresen, Norge. Også her blev
det desværre for Anne kun til en
enkelt kamp.

perfekt i flugt og balance...

-

den aerodynamiske badmintonbold

Ved udn yttelse af en højt u d v ik le t te k n o lo g i er det nu lykke d es at fre m s tille en k u n s ts to fk o n 
s tru ktio n i det ve rd e n ske n d te DUPO NT nylon, der I fo rb in d e ls e med den æ gte ko rkb u n d d an n e r
gru nd la g i en b a d m in to n b o ld , d e r på m ange m åder o ve rg å r den æ gte fje rb o ld .
Fordele: ■ P ræ cis i flu g t og balance. ■ P erfekt fø lin g m ed bolden.

■ S to r styrke og h o ld b a r

hed. ■ O verlegen i serv og netsp il. ■ 3 in te rn a tio n a le hastig h ed e r.
Køb direkte: Pr. V 2 dusin kun kr. 31,- (ekskl. m om s og porto ). E ksp o rtka rto n (25 dusin) - h 5 % .

T R A N S O C E A N B A D M IN T O N
Lathyrusvej 13 • 2970 H ørsholm

• T e lefon 02 - 57 07 60 e lle r 03 - 42 34 14
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VM -kom m entar af H. C. Møller

V M u d en o rg a n is a tio n
igen »slagsmål«, og helt galt blev
det, daman pludselig hentedeen
del af de primitive træbænke,
journalisterne skulle sidde på,
fordi man havde glemt at stille
siddepladser an til liniedommerne.

At arrangere verdensmestensmesterskaber er ikke blot et
spørgsmål om at finde velegnede
stadions med tilpas mange til
skuerpladser og så slippe aktø
rerne løs på banerne og tilskuer
ne på tribunerne. Det er i mindst
lige så høj grad et spørgsmål om
organisation.
1 virkeligheden skal der ofres
flere kræfter på at få de små og
tilsyneladende uvæsentlige ting
til at fungere, end der skal på de
store selvfølgeligheder. For at de
store hjul i maskinen kan køre
rundt, må de små også virke,
men det gør de ikke, når det er
sydøstaslaterne, der er maskin
mestre.

»P resserum m et«

Det sted, der blev kaldt presse
rummet, var en parodi. Et halvt
hundrede skrivende medarbej
dere skulle dele et bord på
fem-seks kvadratmeter. At den
ene telefon, der var til rådighed i
presserummet, kun kunne tage
indgående samtaler, og at det i
reglen var en,som kun talte
indonesisk, der passede den,
nævnes kun forbifarten.
Resultattjenesten fungerede
heller ikke. Journalisterne var
tvunget til at overvære slutnin
gen af de enkelte kampe for at
sikre sig de rigtige cifre efter at
have møvet sig gennem en kød
rand af tilskuere, når man kom
fra »presserummet«.
Flere, der oplevede det på nært
hold, undrede sig over, at der
overhovedet kom stof ud fra Se
nayan Istora, og sportsjournali
sternes internationale organisa
tion, A.I.P.S., har officielt klaget
til det internationale badmin
tonforbund.

Kun et v a r væ rre

Selvom ovenstående måske kan
virke diskriminerende, er det Ik
ke et tilfælde, at den mangel på
organisation og det deraf føl
gende kaos, der opstod i Djakarta, for mit vedkommende kun
overgås af interzone finalerne i
Thomas Cup I 1976 i Bangkok.
Forskellen på de to arrange
menter er blot, at hvor der I
Bangkok kun var en relativ lille
håndfuld spillere, officials, jour
nalister og tilskuere til stede,
kom de i Djakarta i rigt mål fra fire
af de fem kontinenter. Derfor
blev den manglede organisation
under VM sat i relief, og det væl
tede ind med berettigede klager
snart sagt alle steder fra.
B a ne rn e i orden

Retfærdigvis skal siges, at de
rent spillemæssige forhold (ba
ner, lys, bolde etc.) var i orden,
hvis man da ellers var indstillet
på at tolerere pludselige afbry
delser af spillet eller at tilskuerne
i konstant rutefart bevægede sig
forbi banerne en kvart meter fra
baglinierne.
Men i modsætning til Bangkok
stod f.eks. netstolperne fast, så
det hele ikke pludselig brasede
sammen, og ligeledes modsat
Bangkok var dommerne I Dja
karta så rutinerede, at de vidste,
at servedommeren kikker på ser
veren og stlgedommeren på
modtageren.
Til gengæld måtte de ca. 100
spillere dele fire omklædnings
rum (to til hvert køn) på størrelse
med halvdelen af et almindeligt
dansk omklædningsrum, og op
varmning foregik uden for hallen
i fri luft, hvor temperaturen var
god nok, men hvor spillerne blev
generet af nysgerrige tilskuere
og autografjægere.
8

H ad iya n to h a r slå et Prakash, h v o re fte r ju b e ls c e n e r to g fart.
IBFs renom m e s tå r på spil

Opvisningshallen ved Senayan
Istora (Senaya er en forstad til
Djakarta og Istora betyder stadi
on) er bygget til at tage 10.000
tilskuere. Men under både åb
ningen og de afsluttende kampe,
anslog arrangørerne, at der var
14.000 i hallen. Brandmyndighe
derne tager åbenbart mere af
slappet på tingene end i Dan
mark.
Et dansk rejseselskab var ved
at komme i vanskeligheder ved
åbningen. Efter at have ofret om
kring 10.000 kr. hver stod dan
skerne uden for hallen med bil
letter i hånd, men kunne ikke
komme Ind - for deres numme
rerede pladser var allerede be
sat. Man havde solgt de samme
billetter to gange.
Det endte dog med, at man
skaffede danskerne plads på den
simple måde, at man pressede
dem ned blandt de Indonesere,
der allerede havde okkuperet
sæderne.
D a nske foto g ra fe r ja g te t a f b e 
væ bn et politi

På mesterskabernes tredje dag

slog Hadiyanto fra Indonesien
den topseedede Prakash, og
dagen efter vandt Ivana over Le
ne Køppen med det resultat, at
flere hundrede ellevilde tilskuere
for ind og bar deres landsmænd i
guldstol ladende hånt om spillet
på de andre baner. Arrangørerne
stod aldeles magtesløse, selv om
hallen vrimlede med bevæbnede
politibetjente.
Politiet syntes I langt højere
grad at koncentrere sig om at
hindrede mange pressefolk I at
udføre deres arbejde. Danskerne
Casper Thorsøe og Preben Sø
borg blev en slags anførere for
hele fotografkorpset, da de til
forargelse for arrangørerne, men
til moro for tilskuerne nægtede
at efterkomme politibetjentenes
henstilling om at flytte sig hen,
hvor det var umuligt at tage
brugbare billeder.
Samtidig sørgede politiet for at
genne alle tilskuerne, som man
ikke kunne finde plads til andre
steder, ind på det område, der
var reserveret journalisterne, så
det var umuligt at se, hvad der
foregik på banerne. Det medførte

Trods nogle IBF-medlemmers
forsikring om det modsatte, er
det nemlig i sidste ende IBF, der
er ansvarlig for verdensmester
skaberne. Det er IBFs turnering,
som man overlader et medlem at
arrangere.
Man kan selvsagt Ikke komme
uden om Indonesien som arran
gør af store badmintonstævner.
Det skal man heller ikke. Men in
gen skal fortælle mig, at man I
IBFs ledelse ikke på forhånd var
klar over, at arrangementet af de
tidligere nævnte årsager ville
komme til at halte. Derfor er det
en slem lapsus, at IBF ikke sam
tidig med tildelingen af VM ud
nævner en eller fire personer fra
forbundet til at have overopsyn
med arrangementet.
Om vedkommendes autoritet
skal strække sig til at idømme
bøder eller i værste fald flytte
arrangementet, hvis det viser sig
Ikke at fungere, skal Ikke disku
teres her. Men IBF har ikke råd til
en gang til at lægge ryg til skan
daler som den I Djakarta. Det un
dergraver forbundets internati
onale renomme.

Ikke en ferietur

H ård træ n in g
i D ja k a rta
VM var en langvarig affære for
vore spillere. Mellem tre uger og
en måned var de fleste hjemme
fra. Ganske vist boede de på et af
Djakarts bedste hoteller, og gan
ske vist spiste de i reglen frokost i
badetøj under palmerne efter en
tur I swimmingpoolen eller på
minigolfbanen. Men hvis nogen
bilder sig ind, at vore VM-spillere
holdt ferie, kan de godt tænke
om igen.
På en normal dag var der forud
for den omtalte frokost gået to
timers hård træning, og efter af
slapningen I middagsstunden,
hvor massage og lignende også
skulle passes, var der igen om
eftermiddagen to timers hård
træning.
Og med »hård træning« mener
vi hård. Hvis ikke spillerne selv
kunne, skulle træner Jørgen
Mortensen nok sørge for, at alle
blev holdt til, så sveden haglede
ned ad dem, og de dårligt kunne
stå på benene bagefter.
Hvor mange af dette blads læ
sere har mon prøvet at komme
tilbage fra en kamp, falde om på
gulvet og bare blive liggende
som livløs i ti minutter for at
komme en lille smule til hægter
ne?

- I klager - berettiget - over
indonesernes ineffektivitet. I er
her kun et par uger. Hvad med os
andre, der skal leve med den hver
dag i flere år?
(Peter O'Sullivan, australier.
Korrespondent i Djakarta)
- Jeg sad under hele forevis
ningen (DBFs propagandafilm
for VM I 83) og bad til, at ingen
ville spørge, hvornår Tivoli var
åben. Min bøn blev hørt.
(Tom Bacher, Dansk IBF’er)
- Det er Ikke 100 pct. sikkert, at
Svends karriere er forbi nu - Det
er 110 pct. sikkert.
(Tove Pri)

Steen F la db erg klare d e sig g o d t i varmen.

Hvad d e sagde

Der falder selvfølgelig mange
bemærkninger af under et stæv
ne som VM. Hereret lille udpluk:
-Je g er færdig med at påstå, at
aviserne overdriver, når de skri
ver, hvorhårdtdeterforspillerne
i den varme. Jeg troede simpelt
hen ikke på, at det var muligt at
byde sig selv sådan noget. Men
nu har jeg set det med egne øjne.
Godt man kunne vælge at lade
være med at spille badminton i
det helvede.
(Dansk tilskuer til VM)
-J e g har aldrig fået så mange
fodbade i mit liv. Efter første sæt
»sejlede« jeg simpelthen i mine
sko - under hver enste kamp.
(Flemming Delfs)
- Sagde I varme, Nej venner,
kom op på dommerstigen. Der
har vi 500 watts lys lige over ho
vedet.
(Paul Frimodt, VM-dommer)
-Jeg glæder mig allerede nu til
at vise indoneserne, hvordan et
verdensmesterskab skal arran
geres.
(Formand Kruse)

Tove P ri: - Nu s to p p e r Svend.
Pia N ielsen o g K irsten Larsen (h e ru n d e r) s lu k k e r tørsten.

- Jeg spiller ikke godt nok i
Østen. Der er kun et svar på det.
Jeg må hurtigst muligt se at lære
det.
(Morten Frost)
- Jeg synes godt, vi kan være
tilfreds med at vende hjem med
fire medaljer, selv om de er af
bronze allesammen. Fra starten
havde jeg håbet på et par stykker
af sølv, men guld troede jeg ikke
på.
(Erik Jørgensen, UK-chef)
På deres reaktion skulle man
tro, at de aldrig havde set et fru
entimmer I bikini.
(Nora Perry, da hun og Barbara
Sutton skiftede trøjer mellem
første og andet sæt)

g

Efter det andet VM i Djakarta

S yv s p ille re m ed ni m e d a lje r
En tre dje de l af guld

Men regner vi indtil videre med,
aten placering i doublerækkerne
giver en medalje, er der uddelt 20
i Malmo og 20 i Djakarta. Heraf
har Danmark erobret de ni - og
en tredjedel af dem er guldme
daljer.
Ialt har otte nationer hidtil indskrevet sig på listen over
VM-medaljetagere. Den ser således ud:

Af de ialt 20 medaljer, der var til
uddeling ved verdensmester
skaberne i Djakarta, satte Ind
onesiens spillere sig på hele 11
og blev dermed ikke uventet og
så medaljemæssige topscorere.
Når der uddeles 20 medaljer i
fem rækker, skyldes det, at beg
ge tabende semiflnallster får

bronzemedaljer, således at der
ialt uddeles fem af guld, fem af
sølv og ti af bronze. I virkelighe
den uddeles der flere, idet de
spillere, der placerer sig som de
fire bedste i doublerne, naturlig
vis alle får medaljer. Der skal
fremstilles ialt 32 til et VM.

Fle m m in g D elfs
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Sølv ikke dansk ernes livret

Syv spillere har skrabet de ni
medaljer hjem til Danmark, men
for at få et overblik over, hvem
der har vundet hvad, bliver det

L e ne K øppen
S tee n S kov gaa rd

-

Sølvmedaljer er åbenbart Ikke
rigtigt danskernes bord. Enten
vinder de, eller ogsår siger de
farvel og tak i semifinalen. Den
sølvmedalje, Sven Pri fik i 1977,
kunne vi dog dårligt undgå. Som
det vil huskes, blev han i finalen i
herresingle besejret af landsm
anden Flemming Delfs.
hc

v o re to fa v o ritte r:
p la y o g e lite *)

m en
vi er og så lev e rin g s d y g tig e i an dre k v a lite ts b o ld e ,
som fx. k in e s is k e træ n in g s - og tu rn e rin g s b o ld e .
A lle til ko n k u rre n c e d y g tig e priser.
B es til idag, e lle r rekvirer bo lde til a fprøv n in g .
Vi lev erer o m g å e n d e .
V o r e k s p e d itio n s tid e r fra m a n d a g til fre d a g 9.00-1 3.0 0,
dog o n sd ag fra 16.00-18.00.
*) »elite«-tum eringsfjerbold
hastighed 77 og 78
»play«-turneringsog træ n in gsfje rb old
i
hastighed 77
V ie b je rg v e j 5, 33 10 » Ø l s t e d l T l f . ( 0 3 ) 3 4 9 0 1 4
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Bronze

S vend Pri

Bro n ze

-

Sølv

2
2
1

Sølv

-

Guld

2
1
1

Guld

Indonesien
Danmark
England
Japan
Holland
Sverige
Malaysia
Skotland

nødvendigt nu at tælle medaljer
ne, der er vundet i double - en
gang guld og fem gange bronze
-dobbelt. Guldmedaljen i mixed
double i Malmo f.eks. tæller jo
både til Lene Køppen og til Steen
Skovgaard.
Her er listen:

Resultaterne fra Djakarta

H a rtó n o s triu m f
H erresingle
1. runde: Steen Fladberg, Dan-

mark-Pat Tryon, Canada 18-16,
15-7. Hadyianto,
Indonesien-Razif Sidek, Malaysia 15-0,
15-1. Richard
Pal,
Holland-Chung Tzung-lieh, Taiwan
15-4, 3-15, 2-15. Kinji Zeniya,
Japan-Bernd Wessel, Vesttysk
land 15-5, 15-8. Kevin Jolly,
England-Sture Johnsson, Sveri
ge 15-6,17-14. Chen For-chuen,
Taiwan-Chris
Kinard,
USA
17-15, 16-17, 2-15. Flemming
Delfs, Danmark-Hiroyuki Hasegawa, Japan 15-10,15-2. Vikram
Singh, Indien-Roy Diaz Gonza
les, Mexico 9-15, 13-15. Ray
Stevens, England-Paul John
son, Canada 15-0, 15-6. Stefan
Karlsson, Sverige-Dan Travers,
Skotland 15-8,15-1. Sved Modi,
Indien-Saw Swe Leong, Mala
ysia 15-10, 15-6. Bengt Fröman,
Sverige-Gregor Berden, Jugo
slavien 15-10, 15-7. Billy Gililand, Skotland^Jorge Palazuelos, Mexico 15-11, 15-2. Peter
Cooper, Australien-Liu Hon-jai,
Taiwan 15-4, 15-10. Ricardo
Jaramillo Luque, Mexico-Masao
Tsuchida, Japan 8-15, 9-15.
Partho Ganguli, Indien-Stephen
Baddeley, England 15-7, 8-15,
15-10.
Svend
Pri,
Danmark-Thomas Kihlström, Sveri
ge 9-15, 6-15.
Prakash Padukone,
Indien-Jacob van Selm, New Ze
aland 15-3, 15-3. Paul Kong,
Australien-Fladberg 4-15, 5-15.
Hadiyanto-Chung Tzung lieh
2.

runde:

15-3, 15-0. Zeniya-Jolly 15-7,
9-15, 15-7. Rudy Hartono, Indonesien-Jalani Sidek, Malaysia
15-9, 15-7. Stane Koprivsek, Jugoslavien-Kinard 8-15, 1-15.
Delfs-Gonzales 15-12, 6-15,
1 - 15. Stevens-Karlsson 18-13,
15-10. Modi Fröman 15-1, 15-1.
Gilliland-Pongoh 0-15, 1-15.
Ridder-^John Czich, Canada
15-5, 15—4. Morten Frost, Danmark-Toshihiro Tsuji, Japan
15-3, 15-1. Harry-Tsuschida
15-10, 9-15, 8-15. Ganguli-Kihlström 15-9, 14-18, 7-15. James
McKee, Canada-Stephen W il
son, New Zealand 2-15, 8-15.
Misbun Sidek, Malaysia-Liem
Swie King, Indonesien 17-15,
3-15, 4-15.
runde:
Prakash-Fladberg
15-11, 15-5. Hadiyanto-Zeniya
15-7, 8-15, 15-3. Hartono-Kinard 15-2, 15-2. Gonzales-Ste
vens 6-15, 0-15. Modi-Pongoh
5 - 15, 3-15. Ridder-Frost 14-17,
3-15.
Tsuchida-Kihlström
18-16, 15-8. Wilson-Swie King
2 - 15, 2-15.

3.

K v artfina ler:
Prakash-Hadiyanto 11-15,13-15. Hartono-Stevens 15-1, 15-3. Pongoh-Frost
15-11, 15-6. Tsuchida-Swie
King 1-15, 2-15.
S em ifinaler: Hadiyanto-Hartono

6 - 15, 8-15. Pongoh-Swie King
1-15, 2-15.
Finale: Hartono-Swie King 15-9,

15-9.

H arto n o ju b le r e fte r sejren.

L e t V e r a w a ty -s e jr
D am esingle
1. runde: Else Thoresen, Nor-

ge-Joanne Falardeau, Canada
12-9, 12-9. Tjan So Gwan, Indonesien-Robyn Hobba, Australien
11-1, 11-3. Jane Youngberg,
Canada-Audrey Swaby, Austra
lien 11-3, 11-4. Marjan Rldder,
Holland-Chee Geok Whee, Ma
laysia 11-5, 11-7. Sue Daly,
Australien-Taty Sumirah, Indo
nesien 6-11, 7-11. Karen Chap
man, England-Amy Ghla, Indien
4-11, 8-11. Khaw Moo Leng,
Malaysia-Linda Cloutier, Cana
da 3-11, 11-12.
Lene Koppen, Danmark-Katherine Teh, Malaysia
11-2, 11-0. Urami Klnard, Indo
nesien-Jane Webster, England
11-12, 11-7, 3-11. Saori Kondo,
Japan-Lai Chuck, Taiwan 11-3,
11-4. Thoresen-Tjan So Gwan
4-11, 11-6, 2-11. Ivana, Indone
sien-Liselotte Blumer, Schweiz
11-1, 11-5. Sally Leadbeater,
England-Huang Shul Chi, Tai
wan 12-9, 11-4. Hiroe Yuki, Japan-AmitaKulkarni, Indien 11-3,
11- 1. Youngberg-Ridder 11-8,
12- 11. Sumirah-Ghia
11-4,
11-6. Hanke de Kort, Hol
land-Kirsten Larsen, Danmark
8-11, 5-11. Leong Chai Lean,

2. runde:

V eraw aty - m este r i sing le.

Malaysia-Chen Yuk-jen, Taiwan
3 - 11,2-11. Wendy Carter, Canada-Yoshiko Yonekura, Japan
11-8, 6-11, 11-7. Cloutier-8oke
van Beusekom, Holland 3-11,
5 - 11.
Pia
Nielsen,
Danmark-Karen Bridge, England
11-7, 6-11, 5-11. Julie McDo
nald, Australien-Fumiko Tookairin, Japan 5-11,9-11. Kong
Chay-yee,
Taiwan-Verawaty,
Indonesien 1-11, 2-11.
3. runde: Køppen-Webster 11-2,
11-6. Kondo-Tjan So Gwan
11-6, 11-6. Ivana-Leadbeater
11-0, 11-5. Yuki-Youngberg
11- 7, 11-8. Sumirah-Larsen
12- 10, 11-3. Chen Yuk-jenCarter 12-11, 4-11, 10-12. van
Beusekom-Bridge 11-4, 2-11,
11-7. Tookairin-Verawaty 2-11,
0- 11.

Køppen-Kondo
11—4, 11-2. Ivana-Yuki 11-3,
11-2. Sumirah-Carter 11-7,
11-9. van Beusekom-Verawaty

K vartfinaler:

6-

11 , 1- 11.

Køppen-lvana
11-12, 2-11. Sumirah-Verawaty
4 - 11, 11-8, 3-11.
S em ifinaler:

Finale:

Ivana-Verawaty

1-11,

3-11.
11

VM -resultater fra Djakarta

In d o n esisk dom inans i herred ou b le
15-7. Kartono/Heryanto, Indonesien-Karlsson/Nordin 15-3,
18-13. Wilson/van Selm-Talbot/Jolly 15-18, 8-15. Froman/Kihlstrom-Tsuchida/lino
9-15, 15-10, 15-17. Kanchanarapi/McKee,
Canada-Chandra/Christian, Indonesien 1-15,
3-15. Kong/Cooper-Sidek/Sidek 4-15, 7-15. Ridder/Leidelmeyer, Holland-Stevens/Tredgett, England 15-8, 16-18, 9-15.

H e rredo uble
1. runde: Jaramillo/Palazuelos,

Mexico-Meum/Østhassel, Nor
ge 15-2, 15-4. R. Sidek/Ong,
Malaysia-Harry,
Australien/Wessel, Vesttyskland 15-8,
15-4. Karlsson/Nordin, Sverige-Tryon/Czich, Canada 15-8,
15-12. Wilson/van Selm, New
Zealand-Liao/Chung,
Taiwan
15-4, 15-11. Talbot/Jolly, England-lkeda/Ozaki, Japan 15-7,
15-3.
Lin/Hui,
Taiwan-Fröman/Kihlström, Sverige 2-15,
8-15.
Tsuchida/lino,
Japan-Fladberg/Frost, Danmark
159, 11-15, 15-10. Berden/
Koprivsek,
YugoslavienKong/Cooper, Australien 3-15,
5-15. Ganguli/Singh, Indien-M.
Sidek/J. Sidek, Malysia 8-15,
1618.
runde:
Skovgaard/Delfs,
Danmark-Gilliland/Travers,
Skotland 15-11, 17-14. Jaramillo/Palazuelos-Sidek/Ong 15-7,

Skovgaard/DelfsSidek/Ong 15-9, 11-15, 15-4.
Kartono/Heryanto-Talbot/Jolly
15-7,
15-2.
Tsuchida/linoChandra/Christian 6-15, 2-15.
Sidek/Sidek-Stevens/T redgett
15-9, 15-11.
K vartfinaler:

S em ifinaler: Skovgaard/DelfsKartono/Heryanto 7-15, 7-15.
Chandra/Christian-Sidek/Sidek
15-9, 15-10.

2.

D e lfs o g S ko vg a a rd o pn åe de bronze.

Finale:
Kartono/HeryantoChandra/Christian 15-5, 5-15,
7-15.

V M -b ille t te r
fre m og tilb a g e

C h ristian o g C handra g læ d e r sig o ve r trium fe n.
12

Som andetsteds nævnt undslog
de indonesiske arrangører af VM
sig ikke for at lukke op til 40 pct.
flere tilskuere ind, end der offi
cielt kan være i hallen. Til gen
gæld var de yderst karrige med
udlevering af fribilletter til dem,
der skulle have dem.
Det kom den danske delega
tion til at mærke, og det førte til
en lille diplomatisk fejde mellem
arrangørerne og den danske le
der, Erik Jørgensen.
Danskerne havde i overens
stemmelse med reglerne bestilt
21 fribilletter, men fik tilsendt 11
- t i l ni spillere og to ledere.
Erik Jørgensen returnede alle
11 med besked om, at der
manglede ti.
Herefter henvendte arrangø
rerne sig til Flemming Delfs og
Svend Pri, der intet kendte til sa
gens sammenhæng. Men de fik
udleveret 11 billetter med besked
om at give dem videre.
For anden gang returnerede
Erik Jørgensen 11 billetter til det
indonesiske badmintonforbund,
og da fribilletterne dukkede op
for tredje gang, var der 21.

VM -resultater fra Djakarta

P erry-W eb ster brød g uld -ræ kken
K vartfinalen: Yonekura/Tokuda-Chen/Huang 15-3, 15-5.
Perry/Webster-Widiastuty/Damayanti 9—15, 15-5, 15-10. Bridge/Sutton-Kondo/Takada 15-8,
11-15, 15-9. Falardeau/Cloutier-lmelda/Verawaty
3-15,
2-15.

D a m ed ouble
1. runde: Widiastuty/Damayanti,

Indonesien-Larsen/Nielsen,
Danmark 15-8, 15-6. Swaby/
Hobba, Australien-Teh/Khaw,
Malaysia 15-12, 15-12.
2. runde: Yonekura/Tokuda, Ja-

pan-Youngberg/Backhouse,
Canada 15-11, 15-9. Chen/Huang,
Taiwan-McDonald/Daly,
Australien 15-8, 15-6. Perry/Webster, England-Chee/Leong, Malaysia 15-2,
15-8.
Ghia/Kulkarni,
Indien-Widiastuty/Damayanti 10-15, 10-15.
Swaby/Hobba-Bridge/Sutton,
England 3-15, 6-15. Van Beusekom/Ridder,
Holland-Kondo/
Takada, Japan 3-15, 6-15. Falardeau/Cloutier,
CanadaLin/Kong, Taiwan 15-5, 11-15,
15-12. Thoresen, Norge/Skovgaard, Danmark-lmelda/Verawaty, Indonesien 7-15, 7-15.
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Yonekura/Tokuda-Perry/Webster 12-15, 17-15,
6-15.
Bridge/Sutton-lmelda/
Verawaty 15-12, 10-15, 4-15.
S em ifinaler:

Finale: Perry/Webster-lmelda/
Verawaty 15-12, 15-3.

N ora P e rry o g Jane W ebster va r de eneste sp illere , d e r fo rm åe de
a t true den in d on esiske d om in a ns. De to e ng elske p ig e r ju b le r
h e r e fte r se jren i d am ed ou ble.

VM -resultater fra Djakarta

T re m e d a lje r til Europa i m ixed
M ixedouble
1. runde: Pri/Skovgaard, Dan-

mark-Travers,
Skotland/BI li
mer, Schweiz 11-15, 4-15. Xenita/Yuki,
Japan-Hadibowo/
Damayanti, Indonesien 15-8,
12-15, 7-15. Gilliland, Skotland/Sutton,
England-Singh/
Kulkarni, Indien 15-1,15-1. Kanchanarapi/Carter,
CanadaCooper/Hobba,
Australien
15-13, 15-8. Baddeley/Bridge,
England-Fladberg/Nielsen,
Danmark 10-15, 15-11, 10-15.
Ganguli/Ghia,
Indien-Ridder/Ridder, Holland 17-18, 6-15.
Johnson/Backhouse, CanadaHarry/McDonald 15-2, 16-17,
15-7. Wilson, New Zealand/Daly,
Australien-Ertanto/Tjan
So
Gwan, Indonesien 2-15, 5-15.
Johnsson,
Sverige/Thoresen,
Norge-Kong/Swaby, Australien
8-15, 8-15. Toganoo/Toganoo,
Japan-Talbot/Chapman, Eng
land 10-15, 15-11, 9-15.

2. runde: Tredgett/Perry, Eng-

land-Pal/de Kort, Holland 15-0,
15-1. Travers/Blumer-Hadibowo/Damayanti 2-15, 8-15. Kartono/Widiastuty,
IndonesienGilliland/Sutton 15-17, 17-16,
15-10.
Kanchanarapi/CarterFladberg/Nielsen 8-15, 4—15.
Ridder/Ridder-^Johnson/Backhouse 17-14, 9-15, 8-15. Ertanto/Tjan So Gwan-Skovgaard/
Koppen, Danmark 18-15, 5-15,
13-15. Talbot/Chapman-Kong/
Swaby 15-2, 15-2. Leidelmeyer/
van Beusekom, Holland-Christian/lmelda, Indonesien 7-15,
8-15.
Tredgett/Perry-Hadibowo/Damayanti 15-10,
C hristia n og Im elda h o ld t s ta n d m o d de e u ro p æ iske sp illere.
15-6. Kartono/Widiastuty-Fladberg/Nielsen 15-5, 5-15, 9-15.
Finale: Tredgett/Perry-ChristiTredgett/PerryJohnson/Backhouse-Skovgaard/- S em ifinaler:
an/lmelda 12-15, 4-15.
Fladberg/Nielsen 15-8, 17-14.
Køppen 4—15, 5-15. Talbot/
Skovgaard/Køppen-Christian/
Chapman-Christian/lmelda
Imelda 11-15, 6-15.
5-15, 6-15.
K vartfinaler:

GADJAH M A D A fjerbolde
Nu i D a n m a rk !

P ris kr. 1 1 7 - pr. d u s in
in c l.m o m s = kr. 9,75 pr. b o ld
P rø v e d u s in til s p e c ia lp ris e n
kr. 1 0 8 - pr. d u s in in d til
1. o k to b e r 1980
Prisen er
excl. forsendelsesom kostninger
GADJAH MADA sæ lges hos:

jernn* mspom
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V M -b r y llu p
Indoneseren Tjun Tjun var på
grund afen skade ikke i stand til i
år at forsvare det verdensme
sterskab, han sammen med Jo
han Wahjudi vandt i herredouble
11977. Han benyttede til gengæld
pausen til at gifte sig med Man
Lee. Det skete dagen efter af
slutningen på VM i Djakarta.
Brylluppet blev fejret med en
kæmpefest på Hotel Borobudur i
Djakarta, og blandt de ca. 600
gæster var badmintonfolk fra
hele verden lige fra IBF-præsidenten, Stellan Mohlin, til
»Badmlnton«s udsendte medar
bejdere. Det var det indonesiske
forbund, der på den måde hæd
rede en af sine veltjente spillere,
som på Preben Søborgs billede
gratuleres af en dame, der åben
bart skal have en formaning med
på vejen fra Man Lee.

K in a rd s lå e t i U S A
Chris Kinard, USA’s eneste del
tager i VM i Djakarta, formåede
ikke at forsvare sit nationale me
sterskab. Det blev overraskende
Gary Higgins, der vandt sing
le-titlen ved stævnet i Omaha,
Nebraska. USA-finalerne endte
med følgende resultater:
HS: Gary Higgins-Chris Kinard

15-5, 15-8.

DS: Cherul Carton^Judianne
Kelly 11^t, 8-11, 11-8.
HD: Mike Walker/Matt Fogarty-John Britton/Gary Higgins
8-15, 15-8, 15-12.
DD: Pam Brady/Judianne Kelly-Cheryl Carton/Vicky Toutz
15-9, 15-7.
MD: Judianne Kelly/Mike Walker-Pam
Brady/Dan
Brady
15-12, 14-18, 18-16.

L a v e r b a d m in to n -k o m m is s io n
Efter et langvarigt forberedende
arbejde er der blevet oprettet en
badmintonkommission under de
internationale
sportsjournali
sters forbund, A.I.P.S.
Kommissionens arbejde er
primært at skaffe de bedst muli
ge forhold for pressens repræ
sentanter ved store internati
onale arrangementer og dermed
mulighed for den bedst mulige
dækning af stævnerne.
Kommissionen må siges at ha

F rost o g Prakash sam m en ved VM, d e r ikke g a v succes.

F ro s t slo g P r a k a s h
Mens de fleste af os herhjemme
havde travlt med at følge med i,
hvad de olympiske idrætsfolk la
vede i Moskva, skete der lidt af en
sensation inden for badminton
verden.
Morten Frost slog nemlig sin
evige rival, Prakash fra Indien,
tilmed på den berømte inders
hjemmebane i New Delhi.
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Med en sejr på 15-12, 8-15,
15-11 fik Morten revanche for
nederlaget til Prakash i semifi
nalen ved All England, og så må
vi håbe, at Mortens form holder
sig, indtil de skal mødes næste
gang, hvilket formentlig bliver i
Albert Hall i London i næste må
ned i den anden Masters Turne
ring.

ve fået en flyvende start med fi
askoen i Djakarta, som foruden
til IBF indberettes til A.I.P.S.
Formand for badmintonkom
missionen er Jørgen Beyerholm,
Danmark, Håkan Malmstrom,
Sverige, er næstformand Chri
stina Wood, England, og Nick
Wiwara, Indonesien er bestyrel
sesmedlemmer, mens H.C. Møl
ler, Danmark, fungerer som se
kretær.

Fire drømmekampe i oktober

D a n m a rk m o d K in a
Kinesiske
badminton-spillere
besøger Danmark for første gang
siden 1973. Den 16. oktober
spiller de to landes hold ven
skabsmatch i Brøndbyhallen, og
der bliver yderligere tre opgør i
provinsen.
- Et dansk bruttohold vil blive
udtaget til de fire opgør, evt. så
ledes, at de landsdele, der får et
af arrangementerne, kan få spil
lere
på
holdet,
forklarer
DBF-formand Frede Kruse-Chri
stiansen.
Licensspillerne vil være med i
mindst tre af opgørene.

Kina e r-e n d n u - Ikke medlem
af det internationale badmin
tonforbund, IBF, men herfra er
der sagt god for arrangementer
ne.
- Det er under den forudsæt
ning, at kampene afvikles som
venskabskampe, ikke uofficielle
landskampe eller noget i retning
af dette, tilføjer Kruse-Christian
sen.
Den kinesiske trup bliver anta
gelig på 16 deltagere. Vi fik i
første omgang oplyst, at der ville
komme ti spillere og fire ledere,
men det er siden ændret til ialt
16.

DBF har tilbudt Interesserede
klubber og kredse at arrangere
venskabskampe I provinsen. Det
ventes, at der bliver en halv snes
ansøgninger, og DBFs bestyrel
se træffer beslutning om, hvor
kampene skal spilles, efter 1.
september.
Der er ingen tvivl om, at der
venter ’drømmekampe', idet ki
neserne uforandret er helt i top
internationalt. Det er endnu
uvist, hvilke spillere kineserne vil
sende til Danmark, men det er da
tænkeligt, at det bliver en række
af de spillere, som tidligere i år
besejrede Indonesiens herrer
med 5-4.
Her besejrede Kinas stærkeste
spiller, Han Jian, således Liem
Swie King med 15-11, 4—15,
18-17. I denne kamp blev de øv
rige resultater:
HS: Yan Yujiang-Liem Swie King
7-15, 12-15.
Han Jian-llie Sumirat 15-12,
15-9.
Yan Yujiang-llie Sumirat 7-15,
7-15.
Luan Jin-Dhany Sartika 15-12,
15-13.
HD: Luan Jin/Lin Jiangli-Tjun
Tjun/Ade Chandra 15-6, 15-10.
Sun Zhian/Yao Xim ing-Christian/Liem Swie King 15-9, 7-15,
13-18.
Sun Zhian/Yao Ximing-Tjun
Tjun/Ade Chandra 16-17,15-13,
15-12.
Luan Jin/Lin Jiangli—Christlan/Liam Swie King 11-15, 8-15.
Indonesiens
damer vandt
derimod med 3-1 over Kineser
ne, men såvel Ivanna som Verawaty mødte meget hård mod
stand. VM-finalisterne Verawaty/lmelda vandt derimod klart i
damedouble, men kineserne
vandt deres eneste sejr i 2. da
medouble. Resultaterne af den
ne match:
DS: Ivanna Lie-Liu Xia 12-9,

B A D M IN T O N

for store og små
kvalitet med
krokodillen på

LACOSTE
P A RIS

B adm inton bek læ dning
i top kva litet fra
LA C H E M IS E LACO STE
finder du i alle førende
sp ecialforretnin ger
og storm a gas iner

Kig e fte r krokodillen •
den står for kva litet

12- 10 .

Verawaty-Zhang

Ailing

12-9,

11- 8 .
DD:

Han Jian - kinas stæ rkeste s p ille r o g m åske verdens bedste.

Verawaty/lmelda-Han
Aiping/XIe Leping 15-3, 15—4.
Ivanna Lie/Tjan So Gwan-Liu
Xla/Zhang Ailing 11-15, 5-15.
Kineserne viste sig som helt
suveræne spillere, da de var i
Danmark i 1973. Det var samtidig
kampe, der samlede enorm op
mærksomhed,
og
da
åb
nings-stævnet var i KB-hallen,
varden fyldt med 3.428 tilskuere.
Kineserne besøgte desuden
Ålborg, Odense og Århus.

Hemaki Trading A/S
Telf. 01-110406
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Rangliste uden store æ ndringer, men

U nge s p ille re på v e j og
fle re kan s lå igennem
En afgørende fornyelse lader
vente på sig på DBF’s spil
ler-rangliste. Ranglisten 1980 er
udarbejdet af spilleudvalget, der
har fået plads til en enkelt, ny
spiller på listen i herresingle. Det
er Preben Lind, Højbjerg, der har
afløst Torben Nielsen, Lyngby på
9. pladsen.
For et år siden delte Morten
Frost, Gentofte, førstepladsen
med Flemming Delfs, Værløse,
men han er nu alene i top. Den
tredobbelte DM-vinder, Jesper
Helledie, Hvidovre, er rangeret
som nr. tre og Mogens Neer
gaard, Triton, som ne. fire - lige
foran Svend Pri, Søllerød-Næ
rum, sidste års treer.
Steen Fladberg, Køge, har haft
en nedtur i single - fra fjerde

pladsen til en delt niendeplads.
Til gengæld har han holdt an
den-placeringer i de to dou
ble-rækker.
Rikke V. og Dorte

Der er to nye på ranglisten i da
mesingle.To unge spillere, Rikke
V. Sørensen, KBK København og
Dorte Kjær, Greve Strand. Det er
det første varsel fra den nye ge
neration af spillere på spindesi
den. Deres opmarch er sket på
bekostning af Inge Borgstrøm,
Ringsted, og Jette Boyer, Lille
rød.
Kirsten Larsen, Triton, har haft
en fin fremgang - nemlig fra ni
endepladsen til andenpladsen
efter suveræne Lene Køppen,
Gentofte.

Lene Køppen toppede alle tre
rækker i sidste sæson, men har
ikke spillet så meget damedou
ble i denne sæson, at det har
kunnet give en plads på rangli
sten. Damedoublen toppes af In
ge Borgstrøm og Anne Skov
gaard, Gentofte. Lene Køppen
toppede for et år siden sammen
med Susanne Berg, Gentofte.
Fornyelsen på damedouble-listen er næsten total - men dog
ikke et udtryk for ny styrke i den
ne kategori.
I herredouble er der kun en en
kelt ændring I form af, at de dan
ske mestre Jesper Helledie/Jan
Hammergaard, Hvidovre har
klemt sig ind som nr. tre.
I mixeddouble er rækkefølgen
også den samme fra toppen. For

et år siden var der kun grundlag
for at rangere to par. Et tredje,
Jesper Helledie/Anne Skov
gaard, er kommet til I år.
Listerne er som følger:
Herresingle:

1.
2.
3.
4.
5.

Morten Frost, Gentofte
Flemming Delfs, Værløse
Jesper Helledie, Hvidovre
Mogens Neergaard, Triton
Svend Pri, Søllerød-Nærum
Henrik Fahrenholz, Højbjerg
7. Claus B. Andersen, Hillerød
8. Gert Helsholt, Søllerød-Næ
rum
9. Preben Lind, Højbjerg
Steen Fladberg, Køge
Dam esingle:

1. Lene Køppen, Gentofte
2. Kirsten Larsen, Triton
3. Pia Nielsen, Køge
Agnete Juul, Højbjerg
Lonny Bostofte, Skovshoved
6. Susanne Berg, Gentofte
7. Rikke V. Sørensen, KBK
8. Marianne Christensen, Hvid
ovre
9. Kirsten Meier, Gentofte
Dorte Kjær, Greve Strand
Herredouble:
1. Flemming

2.
3.
4.
5.
6.

Delfs,
Værløse/Steen Skovgaard, Gen
tofte
Morten Frost, Gentofte/Steen
Fladberg, Køge
Jesper Helledle/Jan Hammergaard, Hvidovre
Mogens Neergaard/Kenneth
Larsen, Triton Ålborg
Kenn
H.
Nielsen,
Herning/Lars Primdal, Aarhus
Henrik
Fahrenholz/Preben
Lind, Højbjerg

D am edouble:

1. Anne Skovgaard, Gentofte/lnge Borgstrøm, Ringsted
2. Helle
Guldborg/Marianne
Christensen, Hvidovre
Mette Myhre/Birthe Rathsach, Hillerød
Lilli B. Pedersen, Aarhus/Lise-Lotte Gottsche, Herning
5. Kirsten Meier/Susanne Mølgaard, Gentofte
6. Jytte Haslund/Gitte Nielsen,
Værløse
M ixed double:

A n ne S ko vg a a rd o g In ge B o rgstrøm n y i to p i dam ed ou ble.
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1. Steen Skovgaard/Lene Køp
pen, Gentofte
2. Steen Fladberg/Pia Nielsen,
Køge
3. Jesper
Helledie,
Hvidovre/Anne Skovgaard, Gentofte

Syv op og to ned

72 s p ille re e r
m ed i e lite -ræ k k e
DBF’s turneringsudvalg har fo 
retaget klassificeringen af spil
lere til elite-rækken, der nu tæller
ialt 72 spillere. Københavns
kredsen har hovedparten, nem
lig 35, mens der er 17 spillere fra
Sjælland og 19 fra Jylland, mens
en enkelt, Imre Rietveld Nielsen,
kommer fra Lolland-Falster.
Bornholm og Fyn har ikke
spillere, der er klassificeret i eli
te-rækken.
Syv spillere er blevet rykket op
efter turneringsudvalgets vur
dering af deres resultater i me
sterrækken. Det er Jette Bach,
Hanne Adsbøl, Jytte Larsen og
Rikke V. Sørensen samt Peter
Holm, Michael Kjeldsen og Hen
rik Skaarup.
To er efter ansøgning blevet
rykket ned - nemlig to af »vete
ranerne«, Klaus Kaagaard og
Poul Petersen.
Elitespillerne er:
K øbenhavn: Preben Boesen,
Lyngby, Søren Haldager, Hvid
ovre, Elo Hansen, Hvidovre,

Gert Hansen, Lyngby, Jan Hammergaard Hansen, Hvidovre,
Morten Frost Hansen, Gentofte,
Jesper Helledie, Hvidovre, Mi
chael Kjeldsen, Gentofte, Jørgen
Mortensen, Hvidovre, Bo Kjærgaard Nielsen, Gentofte, Torben
Nielsen, Lyngby, Willy Nilsson,
Hvidovre, Niels Nørgaard, Gen
tofte, Arne Petersen, Gentofte,
Gert Petersen, KBK, Hans Røpke, Gentofte, Steen Skovgaard,
Gentofte, Torben Østergaard,
Lyngby.
Hanne Adsbøl, Lyngby, Jette
Moberg Andersen, Hvidovre, Su
sanne Berg, Gentofte, Joke van
Beusekom, Skovshoved, Lonny
Bostofte, Skovshoved, Marianne
Christensen, Hvidovre, Jette Fø
ge, Skovshoved, Helle Guldborg
Hansen,
Hvidovre,
Susanne
Mølgaard Hansen, Gentofte, Su
sanne Johansen, Hvidovre, Pia
Korsner, Lyngby, Bettina Kri
stensen, KBK, Lene Køppen,
Gentofte, Pernille Kaagaard,
Gentofte, Kirsten Meier, Gen
tofte, Anne Skovgaard, Gentofte
og Rikke V. Sørensen, KBK.

Je tte B a ch o p i e lite -ræ kke n.

Lolland -Fa lste r: Imre Rietveld
Nielsen, Nykøbing F.
S jæ lland: Claus B. Andersen,
Hillerød, Hans Olaf Birkholm,
Hlllerod. Flemming Delfs, Værlø
se, Steen Fladberg, Køge, Gert
Helsholt, Søllerød-Nærum, Peter
Holm, Værløse, Svend Pri, Søl
lerød-Nærum, Henrik Skårup,
Lillerød.
Jette Bach, Karlslunde, Inge
Borgstrøm, Ringsted, Jette Boyer, Lillerød, Laila Hansen, Værlø
se, Jytte Larsen, Værløse, Mette
Myhre, Hillerød, Gitte Nielsen,
Værløse, Pia Nielsen, Køge og
Lis Ratsach, Hillerød.

P o u l Petersen - e t trin ned.

Jylland: Henrik Fahrenholz,
Højbjerg, Franz Harboe, Høj
bjerg, Kenneth Larsen, Triton,
Preben Lind, Højbjerg, Per Mik
kelsen, Højbjerg, Mogens Neergaard, Triton, Kenn H. Nielsen,
Herning, Poul Nielsen, Højbjerg,
Jens P. Nierhoff, Triton, Lars
Primdahl, Aarhus BK.
Hanne Gram, Randers, Lise
Lotte Gøttsche, Herning, Inge A.
Jensen, Randers, Agnete Juul,
Højbjerg, Annie Bøg Jørgensen,
Triton, Kirsten Larsen, Triton,
Lilli B. Pedersen, Aarhus BK,
Charlotte Pilgaard, Højbjerg og
Merete
Gang
Rasmussen,
Aarhus BK.

O F F IC IE L T O R G A N FOR D A N S K B A D M IN T O N
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DBFs arrangementer
International badminton
Debat
Artikler for instruktører
Turneringsresultater
Indbydelser til turneringer
O fficielle m eddelelserfra DBF
Sæsonprogrammer
Danmarksturneringen osv.

Å rs a b o n n e m e n t = 1 0 n u m re - 5 0 k r.

»Badminton« bestilles ved indsendelse af denne
kupon til Postbox 133, 3200 Helsinge, eller på tlf.
03-29 69 55.

19

Spillere udtaget til fæ llestræ ning

E lite træ n in g i B røndby og Å lb o rg
m e d N ie ls F is c h e r og C a rs te n M o rild
Efter Jørgen Mortensens fratræden som landstræner har DBFs
spilleudvalg engageret foreløbig
to trænere til at forestå elite-træ
ningen.
Det er Niels Fischer Petersen,
Charlottenlund, der skal stå for
træningen i Brøndbyhallen og
Carsten Morild, der leder træ
ningen i Ålborg. Desuden søges
der etableret træning i Århus-området, men her har pro
blemer med at få haltimer i første
omgang været i vejen.
Niels Fischer Petersen er vel
kendt i træner-kredse. Han har
været i Nyborg-kursets lærerstab
og I DBFs uddannelsesudvalg.

Carsten M o rild (A rkiv-fo to ).

Spillemæssigt og
instruk
tionsmæssigt er Niels Fischer i
top som træner, mens han nok
mangler international erfaring,
oplyser SU-formand Erik Jør
gensen.
Carsten Morild vil være vel
kendt fra tidligere virksomhed
som træner for DBF, bl.a. i Mal
mø 1977 i VM.
Det er Uber-Cup år, og det af
spejles bl.a. i udtagelsen til eli
te-træningen, hvor en overve
jende del er damer:
Til Brøndby-træningen: Lene
Køppen, Pia Nielsen, Lonny
Bostofte, Susanne Berg, Rikke V.
Sørensen, Marianne Christen
sen, Kirsten Meier, Dorte Kjær,
Anne Skovgaard, Inge Borg
strøm, Helle Guldborg, Nettie
Nielsen, Annette Bernth, Helle
Hartvich, Lotte Hartvich, Morten
Frost, Flemming Delfs, Jesper
Helledie, Henrik Fahrenholz,
Claus B. Andersen, Gert Helsholt, Steen Fladberg, Steen
Skovgaard, Jan Hammergaard,
Michael Kjeldsen.
Til træningen i Jylland-Ålborg
og Århus: Kirsten Larsen, Agnete
Juul, Lilly B. Pedersen, Liselotte
Gøttsche, Lise Kissmeyer, Su
sanne Eilertsen, Charlotte Pilgaard, Mogens Neergaard, Pre
ben Lind, Kenneth Larsen, Mark
Christiansen, Ib Frederiksen og
Torben Carlsen.
Det er Hans Jacobsen, Hor
sens, der er på tale til at lede træ
ningen i Århus, såfremt hal-pro
blemet løses.

N iels F isch e r Petersen (A rkiv-foto).

A fly s e r i R a n d e rs
Randers Badminton Klub arran
gerede for et år siden den første
»Goopen« turnering i Danmark. I
år har det ikke været muligt at
skaffe den nødvendige spon
sor-garanti, hvor klubben har
valgt at droppe »Randers Open«,
der var sanktioneret af det inter
nationale forbund. Den var på
termins-listen i november.
- V i har meddelt DBF, at vi ikke
har været i stand til at skaffe
sponsor-garanti for, at klubben
ikke vil lide tab ved arrange
mentet. Dette kræves af et sådant
arrangement, siger RBKs for
mand, Erik Sørensen.
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Vi havde ellers ikke på nogen
måde mistet modet med »Ran
ders open« 1979. Dette arrange
ment viste, at vi havde viljen - og
vel også evnerne - til at stå for et
så stort stævne.
I 1979 havde vi nødvendig
sponsor-støtte fra Sparekassen
i Randers, som da havde 50
års jubilæum og ville støtte et så
stort arrangement i den anled
ning, forklarer Erik Sørensen.
Erik Sørensen tilføjer, at en
nedsættelse af præmiebeløbet
fra 200.000 kr. ikke ville være re
alistisk, hvis man samtidig ville
have de stærkeste spillere med i
turneringen.

Sådan så d e t u d fo r e t å r side n i Randers. S tore p ræ m ie r til bl.a. Delfs
og Sko vga ard. E rik Sørensen ses til højre.

O fficielle meddelelser

D B F s b e s ty re ls e o g u d v a lg
Dansk Badminton Forbunds be
styrelse og udvalg er sammensat
som følger efter repræsentant
skabsmødet 1980:
B estyrelsen
Form and: Frede Kruse-Christi-

Inform ationsudvalg

D BFs b e styrelse b estå r a f 14 m ed le m m e r, h v o ra f de seks u d 
p egedes a f kredsene. De ø vrig e o tte væ lges på rep ræ se n ta n t
skabsm ødet, n e m lig som fo rm an d, n æ stfo rm a nd , ka sserer og
sekretæ r, sa m t som fo rm æ n d fo r SSU, USU, UDU og In fo rm a 
tio n su d va lg e t.

A rran ge m en tsu dva lg

Torsten Berg, formand, Herman
Justsvej 8, 3400 Hillerød, tlf. (03)
26 68 75.
Søren Nielsen, Holmeås 49, 2670
Greve Strand, tlf. (02) 90 88 28.
Palle Pilegaard, Skovagervej 12,
2840 Holte, tlf. (02) 80 06 96.
Peter Jensen, Magleparken 184
st.th., 2750 Ballerup, tlf. (02) 66
17 41.

ansen, Engstien 5, Tune, 4000
Roskilde, tlf. (03) 13 98 25.
S E N IO R S P ILLE U D V A LG

Erik Jørgensen, formand, Chr.
Richardtsvej 21, 4760 Vording
borg, tlf. (03) 77 19 80.
U dtagelse sk om ite

Tom Bacher, Tavleager 37, 2670
Greve Strand, tlf. (02) 90 47 46.
Ib Hansen, Klostergårdsvej 6,
3500 Værløse, tlf. (02) 48 10 83.
Peter Sørensen, Rungsvej 23,
9200 Aalborg SV, tlf. (08) 18 53
17.

Lovudvalg

Turneringsudvalg

K ruse-Christiansen.

N æ stform and:
Ole
Mertz,
Drachmannsvej 2, 2930 Klampenborg, tlf. (01) 64 27 32.
K as serer: Franz Krag, Lunde
marksvej 46, 4300 Holbæk, tlf.
(03) 43 65 02.
S ek retæ r: Torsten Berg, Herman
Justsvej 8, 3400 Hillerød, tlf. (03)
26 68 75.
Erik Jørgensen, Chr. Richardtsvej 21,4760 Vordingborg, tlf. (03)
77 19 80.
Poul Rasmussen, Nygade 42,
4340 Tølløse, tlf. (03) 48 61 33.
Lizbeth von Barnekow, Svalevej
28, 2900 Hellerup, tlf. (01) 62 43
82.
Børge Trykker, Vesterbro 1,4500
Nykøbing S., tlf. (03) 41 86 36.
Ole Frydensbjerg, Blankavej 31,
2500 Valby, tlf. (01) 46 70 37.
Bent Vedsø, Solvænget 13,
Sundby, 4800 Nykøbing F., tlf.
(03) 85 25 24.
Ib Nørgaard, Drosselvej 14, 4100
Ringsted, tlf. (03) 61 26 18.
Jørgen Brix Steby, Planetvej 18,
9200 Aalborg SV, tlf. (08) 18 36
46.
Jørgen Tummler, Møllertoften 6,
5471 Søndersø, tlf. (09) 89 13 74.
Mogens
Rotvit,
»Kaasby«,
Gudhjemvej 55, 3760 Gudhjem,
tlf. (03) 98 51 51, privat 98 55 50.
Forretningsudvalget

Frede Kruse-Christiansen, for
mand, Engstien 5, Tune, 4000
Roskilde, tlf. (03) 13 98 25.
Ole Mertz, Drachmannsvej 2,
2930 Klampen borg, tlf. (01) 64 27
32.
Franz Krag, Lundemarksvej 46,
4300 Holbæk, tlf. (03) 43 65 02.
Erik Jørgensen, Chr. Richardtsvej 21,4760 Vordingborg, tlf. (03)
77 19 80.

Børge Trykker, formand, Vester
bro 1, 4500 Nykøbing S., tlf. (03)
41 86 36.

John Hansen, Pedersmindevej 5,
5484 Uggerslev, tlf. (09) 85 10 82.
Jørgen Raastrup, Novembervej
8,1 .tv., 2730 Herlev, tlf. (02) 84 43
92.
Bent Steffensen, Marklund 13,
9900 Frederikshavn, tlf. (08) 42
36 67.

E rik Jørgensen.

U ngdom sspilleudvalg

U ddannelse su dva lg

Poul Rasmussen, formand, Ny
gade 42, 4340 Tølløse, tlf. (03) 48
61 33.

Lizbeth von Barnekow, formand,
Svalevej 28, 2900 Hellerup, tlf.
(01) 62 43 82.

Ole Mertz, formand, Drach
mannsvej 2, 2930 Klampenborg,
tlf. (01) 64 27 32.
Henning Koch Sørensen, Al
dershvilevej 22, 2880 Bagsværd,
tlf. (02) 44 03 95.
Torsten Berg, Herman Justsvej 8,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 68 75.
Internation alt udvalg

Poul-Erik Nielsen, formand, Mosedybet 8, 2880 Bagsværd, tlf.
(02) 98 52 10.
Tom Bacher, Tavleager 37, 2670
Greve Strand, tlf. (02) 90 47 46.
Torsten Berg, Herman Justsvej 8,
3400 Hillerød, tlf. (03) 26 68 75.
K ontaktudvalg
am atørspillere

til

lic e n s -

og

Ole Mertz, formand, Drach
mannsvej 2, 2930 Klampenborg,
tlf. (01) 64 27 32.
Poul-Erik Nielsen, Mosedybet 8,
2880 Bagsværd, tlf. (02) 98 5210.
Tom Bacher, Tavleager 37, 2670
Greve Strand, tlf. (02) 90 47 46.
Franz Krag, Lundemarksvej 46,
4300 Holbæk, tlf. (03) 43 65 02.

P o u l Rasm ussen.

L izb eth von Barne kow .

Per Treldal, Toftevej 44 st., 5220
Odense SØ, tlf. (09) 12 80 65.
Søren Ewald, Dalumvej 14, 2650
Hvidovre, tlf. (01) 75 10 73.
Henning B. Clausen, Østre Allé
47 A, 3250 Gilleleje, tlf. (03) 30 14
71.
Henning Just, Torvegade 3, 7800
Skive, tlf. (07) 52 64 85.

Poul Kold, Emilsgave 9, 4130 Vi
by Sj., tlf. (03) 39 46 16.
Dennis Raahave, Anemonevej
24, 2970 Hørsholm, tlf. (02) 86 26
76.
Keld Axelsen, Arendalvej 3, 9800
Hjørring, tlf. (08) 92 60 25.
Jens Dalby, Æ-Drøwt 12, Vridsted, 7800 Skive, tlf. (07) 54 72 82.
Martin Andersen, V. Vedstedvej
95, V. Vedsted, 6760 Ribe, tlf. (05)
44 57 21.

A m a tør- og ordensudvalg

Georg Røner, formand, Nørre
marksvej 29, 2650 Hvidovre, tlf.
(01) 75 10 35.
Ole Jensen, Bispekrogen 17,
2830 Virum, tlf. (02) 85 81 82.
Erling Dige, Sallingvej 63 2.tv.,
2720 Vanløse, tlf. (01) 74 44 33.

Endvidere i alle spørgsmål vedr.
dommere: Paul H. Frimodt, Jyttevej 30, 2740 Skovlunde, tlf. (02)
94 52 48.

S pille rre p ræ s e nta nte r

Steen Skovgaard, Bagsværdvej
65, 2800 Lyngby, tlf. (02) 88 92 01
(licensspillere).
Jette Boyer, Ligustervangen 34,
3450 Allerød, tlf. 27 14 53 (ama
tørspillere).
DBFs ungdom sfond

F. Kruse-Christiansen, formand,
Engstien 5, Tune, 4000 Roskilde,
tlf. (03) 13 98 25.
Erik Jørgensen, Chr. Richardt
svej 21, 4760 Vordingborg, tlf.
(03) 77 19 80.
Poul Rasmussen, Nygade 42,
4340 Tølløse, tlf. (03) 48 61 33.
Jørgen Brix Steby, Planetvej 18,
9200 Aalborg SV, tlf. (08) 18 36
46.
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O fficielle meddelelser

G o d ken d te sponsor k o n tra k te r
DBF har pr. 1. august 1980 god
kendt følgende reklam ekon
trakter mellem klubber og er
hvervsvirksomheder:
Assens BC - Amtssparekassen,
Assens.
Udløber: 1/1-1983.
Bindslev Tversted IF - Bindslev
Bolighus, Bindslev.
Udløber: 30/9-1980.
Bogense BK - Willemoes Cafe
teria.
Udløber: 31/8-1980.
Brande BC - Midtbank, Brande.
Udløber: 30/9-1980.
Bræ ndekilde-Bellinge B K -F y n s
Blom stercenter, Bellinge.
Udløber: 30/11-1980.
Bæ lum -Solbjerg IF - Sparekas
sen, Nordjylland.
Udløber: 31/12-1981.
Båndbyernes BK af 1977 - Nord
jysk Antenne Electric, Aalborg.
Udløber: 31/8-1981.
Dianalund B K -E p o k e Huse ApS,
Vedde.
Udløber: Udløb af sæsonen
80/81.

Herlufsholm G & BK - Prestige
Design, Næstved.
Udløber: 31/3-1982.

Korsør BK - Hobby Sport, Kor
sør.
Udløber: 1/8-1981.

Solrød Badminton Klub - Greve
Sport.
Udløber: 30/6-1981.

Hillerød BK - Bohnstedt-Petersen, Hillerød.
Udløber: 30/9-1980.

Korup IF - OBI S port l/S.
Udløber: 31/8-1981.

Solrød Badminton K lub - Favør
Solrødcentret.
Udløber: 31/3-1981.

Hjallerup BK - H jallerup og Om
egns Sparekasse.
Udløber: 31/12-1981.

Lindholm BK - Installatør Ole
Espensen, Nørresundby.
Udløber: 30/9-1981.

Holbæk BK - Center Sport, Hol
bæk.
Udløber: 31/7-1981.

Lindholm BK - Kaj Bæk, Nørre
sundby.
Udløber: 30/9-1980.

Holte IF - Østerby Biler, Holte.
Udløber: 20/10-1980.

Lyngby BK - Magasin du Nord.
Udløber: fortløbende.

Hvalsø IF - Rosendal, Hvalsø.
Udløber: 31/3-1982.

M iddelfart BK - M iddelfart Spa
rekasse.
Udløber: 1/5-1981.

Hørsholm BK - Centre Court,
Rungsted.
Udløber: 1/10-1980.
Haarby Boldklub - Amtsspare
kassen, Haarby.
Udløber: 31/3-1981.
Hørsholm BK - Dalgaard-Superland, Hørsholm.
Udløber: 30/9-1980.
Ikast forenede sportsklubber Saxilhus Hotel, Kolding.
Udløber: 14/10-1980.

Errltsø GIF - Sparekassen B iku
ben, Fredericia.
Udløber: 31/7-1981.

Jersie BK - P. H. Kjæ r Hansen
A/S.
Udløber: 31/7-1981.

Farum T & B K - Farum Sport,
Farum.
Udløber: 30/9-1981.

Jersie BK - Brugsen, Solrød
Strand.
Udløber: 31/7-1981.

Fjordager IF - Fonnesgaard
Sport, Vollsmose-Centret.
Udløber: 30/9-1980.
IF Fladså - Lov Møbel & Tæppe
lager A/S.
Udløber: 31/3-1982.
Gentofte BK - Hellerup Bank.
Udløber: 30/9-1980.
LKB-Gistrup
Vangsgaard,
Aalborg.
Udløber: 30/9-1980.
Glamsbjerg BK - A/S Vestfyns
Bank.
Udløber: 30/4-1981.
Grenaa BK - PR. Trading Grenå
A/S.
Udløber: 31/12-1980.
Grenå BK - Vognmand Gert
Evlth, Grenå.
Udløber: 11/1-1981.
Hadsund BK - Sparekassen,
Hadsund.
Udløber: 31/5-1981.
Helsingør BK - Buksesnedkeren,
ApS, Gilleleje.
Udløber: 31/8-1981.
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Lillerød BK - Kvickly, Allerød.
Udløber: 31/7-1983.

Hjørring BK Sparekassen
Nordjylland, Hjørring.
Udløber: 30/9-1980.

Durup IF - Durup Sparekasse,
Roslev.
Udløber: 1/9-1982.

Fjordager IF - Center Sport,
Odense.
Udløber: 31/8-1982.

Korup IF - Korup Bageri.
Udløber: 31/8-1981.

Jersie BK - Tæppe Centrum,
Solrød Strand.
Udløber: 31/3-1981.
J.S.G. & I, Jyderup - Hipp sko,
Jyderup.
Udløber: 31/10-1980.
JGI. B adm intonafdeling - Toy
ota, Ølstykke.
Udløber: 31/7-1981.
Karlslunde IF Superland,
Karlslunde.
Udløber: 30/9-1980.
Karlslunde IF - FIAT, Greve Bys
auto.
Udløber: 30/9-1980.
Karlslunde IF - Conta Byggesel
skab.
Udløber: 30/9-1980.
Kastrup-Magleby B K -P la ysp o rt,
Ølsted.
Udløber: 30/9-1980.
Klemensker IF - Klemensker
Brugsforening.
Udløber: 1/8-1981.
Knuthenborghallens B & TK Hersild og Heggov, ApS.
Udløber: 1/8-1982.
Knuthenborghallens B & TK Brdr. Mortensen, Valby.
Udløber: 31/10-1980.

M iddelfart BK - Fa. Kai Søren
sen, M iddelfart.
Udløber: 10/11-1980.
Mou B adm intonklub - M askin
fabrikken Faust, Storvorde.
Udløber: 30/11-1980.
N ykø bings. B K -S ille h o v e d A/S,
Nykøbing S.
Udløber: 14/8-1981.
Nykøbing S. BK - Bent A nder
sens Køreskole, Nykøbing S.
Udløber: 14/8-1981.
Næstved IF - Næstved D iskonto
bank A/S.
Udløber: 30/6-1981.
Nr. Broby SG & IF -2 0 forskellige
sponsorer.
Udløber: 1/1-1982.
Nr. Broby SG & IF - Edna og Leo
Dahls Danseinstitut.
Udløber: 31/12-1980.
Poulsker IF - Nexø Sport, Nexø.
Udløber: 14/9-1980.
Randers Badm inton K lu b -J y s k e
Bryggerier A/S T hor Brygge
rierne.
Udløber: 30/9-1980.
Ringe
Badm inton
Sport-ln, Ringe.
Udløber: 31/7-1981.

Klub

Rønne Badm inton Klub - Kar
sten Tranberg.
Udløber: 25/11-1980.
Skt. Klemens Badm inton Klub OBI S port l/S, Odense.
Udløber: 31/8-1981.
Skive B adm intonklub - A/S
Landbobanken, Skive.
Udløber: 30/9-1982.
Skjern B adm intonklub - Skjern
Bank.
Udløber: 31/5-1981.
Skjern B adm intonklub - Kors
holm Sport, Skjern.
Udløber: 30/9-1980.
Slagelse Badm inton Klub - Moni-S port A/S.
Udløber: 30/10-1980.

Solrød Badminton Klub - Ejen
domsmægler K & H Bonde, Sol
rød.
Udløber: 31/3-1981.
Stenløse Badminton Klub 1 9 7 0 Ingrids Blomster, Stenløse.
Udløber: 30/9-1981.
Stenløse Badminton K lu b -J o h s .
Forsling.
Udløber: 1/10-1981.
Stenstrup Gym nastikforening John Hansens Tømrervæ rksted.
Udløber: 31/1-1981.
Badm intonklubben Stige - Fyns
Sport ApS.
Udløber: 1/1-1981.
Svendborg Badm inton Klub Tuborg Depot, Svendborg.
Udløber: 30/9-1982.
Svendborg Badm inton Klub Planova, Svendborg.
Udløber: 30/9-1981.
Svenstrup Tennis og Badmin
tonklub - S. O. Jensen & Søn
A /S .

Udløber: 10/10-1980.
Sæ dding-Guldager IF - Spare
kassen SDS, Esbjerg.
Udløber: 1/5-1981.
Søllerød-Nærum IK - Magasin.
Udløber: 1/9-1981.
Tune Idræ tsforenings badmin
tonafdeling - Tune Sport.
Udløber: 30/4-1983.
Tølløse SGI - Centrum , Tølløse.
Udløber: 30/9-1981.
Ubberud Idræ tsforening - Cen
ter Sport, Odense.
Udløber: 30/9-1981.
Vemmelev SG & I — Moni Sport
A/S, Slagelse.
Udløber: 30/8-1982.
Vissenbjerg G & IF - Assenbølle
Teglværk ApS.
Udløber: 18/10-1981.
Vissenbjerg G & IF - Vissenbjerg
Bank.
Udløber: 31/10-1981.
Østerlars Badm inton Klub
Brugsforeningen, Østerlars.
Udløber: 31/12-1980.

-

Badm intonklubben ABC, Aal
borg - Sparekassen Bikuben,
Aalborg.
Udløber: 30/9-1981.
Badmintonklubben ABC, Aal
borg - Fa. City Sport, Aalborg.
Udløber: 30/9-1980.
Aarhus B adm intonklub - Spare
kassen SDS, Aarhus.
Udløber: 14/10-1980.

Jyllands Badm inton Kreds

S k ifte ig e n i R e s e n

Jens D alby.

Resen Badmintonklub fik ny
formand for et år siden, da Jens
Dalby valgte at trække sig tilbage
efter næsten elleve år på posten.
Henning Koefoed valgtes som ny
formand, men nu meddeler RBK,
at Jørgen Kudsk, Kirkevej 16,
Skive (Tlf. 07-52 21 55) efter ge
neralforsamlingen har overtaget
formandshvervet.
Jens Dalby, Æ'Drøwt 12, Vridsted, Skive, er blevet nyvalgt som
formand for spilleudvalget i ste
det for Jørgen Wilsøe. Posterne i
RBK er fordelt således:
Form and: Jørgen Kudsk. K as 
se rer: Poul Henning Frederik
sen, Primulavej 12, Skive. Se
kretær: Henning Just, Torvegade

3, Skive. S S U -form and: Jens
Dalby. USU-formand: H enning
Just (Tlf. 07-52 64 85). Klubbens
postadresse: RBK, Kirkevej 17,
7800 Skive.
RBK har kunnet se tilbage på
en imponerende sæson, der ikke
alene har givet oprykning til 3.
division, men også et individuelt
dansk ungdoms-mesterskab. Ib
Frederiksen blev dansk mester i
ynglinge-herresingle.
Jørgen Kudsk er i øvrigt den
fjerde formand for RBK. Willy
Jørgensen havde hvervet i RBKs
første år fra 1965 til 1968. Jens
Dalby valgtes som hans efterføl
ger, og han afløstes altså først i
1979.

N iels P e te r B o lthe r.

N y in s tru k tio n s 
le d e r fo r V B D
Vestjysk Badminton Distrikt har
fået ny instruktionsleder. Den
hidtidige instruktionsleder, Finn
Trærup Hansen flytter fra Skive
til Vejle, og posten overtages
derfor af N iels P eder Bolther,
Poul Hernesvej 51, Ikast (Tlf.
07-15 60 89).
Desuden vil der blive oprettet et
Vestjysk kursusudvalg (VKU),
der foruden instruktionslederen
består af et medlem fra ung
domsspilleudvalget og to meni
ge medlemmer. Af de sidste er
der foreløbig accept fra Peder
Hansen, Krebsparken 12, Es
bjerg, oplyser distriktsformand
Steen Bojsen.

N y fo rm a n d
fo r V ib y
R ibe B a dm in ton C lub h a r p å n y h a ft en la n g ræ kke sp ille re sa m le t til so m m e rlejr. H er e r de sa m le t m ed
deres in stru ktø re r.

N y fo re n in g
Idrætsforeningerne Tiist bold
klub og True Skjoldhøj G.F. er
blevet slået sammen, og den ny
forening hedder TST-79. Det er
dermed en forening med 3.200
medlemmer, og badmintonafde
lingen omfatter ca. 600 med
lemmer, hvoraf 220 er børn. 60
medlemmer er turnerings-spil
lere, oplyser formanden for
badminton-afdelingen i TST-79,
Erik Thorsen. Han har adressen
Langøvænget 35, Mundelstrup.
TST-79 postadresse er sekre
tærens, Bente Nygaard, Frederiksallé 180, 8000 Århus C.
De to sammenlagte foreninger
har hidtil været medlem af Jyl
lands Badminton Kreds.

T ræ n in g s s a m lin g
M inipuslinge, puslinge, juniorer

JBK's USU holder træningssamling for minipuslinge, puslinge
og juniorer den 27. og 28. september i Ikast. Klubber, der
mener at have spillere, som er kvalificeret til at deltage (mesterrækkespillere foretrækkes), bedes sende tilmelding til An
nelise Baden, Lærkevej 10, Hov, 8300 Odder senest den 12.
september 1980.
Deltagerantallet kan max. være 48, hvorfor USU forbeholder
sig ret til begrænsning.
Pris pr. deltager 100,- kr., som dækker alt excl. transporten til
og fra Ikast, som klubberne selv skal dække.
JB K /U S U

Erik Smidstrup er valgt som ny
formand i Viby Badminton Klub.
Han afløste Finn Warhuus. Der er
ligeledes udpeget ny spilleud
valgsformand, Leif Bech Jensen,
der overtager hvervet efter Ivar
Bo Andersen, der hidtil har va
retaget formandskabet i såvel
USU som SSU. De væsentlige
adresser i Viby badminton klub
er herefter:
Form and:
Erik Smidstrup,
Møgelmosevej 22, Viby J. (Tlf.
06-14 28 24). K asserer: Poul
Ottosen, Emborgvej 64 A, Skan
derborg. S S U -form and: Leif
Bech Jensen, Dunhammervej 15,
Viby J. (Tlf. 06-14 66 63).
U SU -form and: Ivar Bo Andersen,
Vesterbrogade 21-29, Århus C.
B ladudvalg:
Jan Mikkelsen,
Grøfthøjparken 164.43, Viby J.
P ostadresse: Viby Badminton
Klub, Vårkjærvej 71,8260 Viby J.
(Tlf. 06-14 07 99 - 06-14 09 17).
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Københavns Badm inton Kreds
Efter repræsentantskabsmø
det i Københavns badminton
Kreds ser kredsens bestyrel
se således ud:
Form and: Ole Frydenbjerg,
Blankavej 31,2500 Valby, Tlf.
01-46 70 37.
N æ stform and:
Harry
Schultz, Nestors Allé 8, 2650
Hvidovre, Tlf. 01-78 34 37.
S e kretæ r: Kirsten Koch
Mogensen, Dronningensgade 54, 3'th., 1420 København
K. - Kredsens postadresse.
K asserer: Jørgen Jensen,
Bjeverskov Allé 61, 2650
Hvidovre, Tlf. 01-78 11 22.
S SU -form and: Erik Lund,
Hellerupvej 8, 2900 Hellerup,
Tlf. 01-61 18 86.
U SU -form and: Gert Peter
sen, Borgergade 138, 5’, 1300
København K, Tlf. 01-13 28
40.
K ursusleder: Peter Laugesen, Sølvgade 95, 5', 1307
København K, Tlf. 01-13 42
65.
Erik W a gne r, Lyngby Ho
vedgade 8 A, 2800 Lyngby,
Tlf. 02-88 33 49.

P la d s t il 4 5 0 fle r e i G B K
Gentofte Badminton Klubs ’tab'
af licensspillerne Lene Køppen,
Morten Frost, Steen Skovgaard
og Anne Skovgaard, har ikke
alene påvirket GBK sportsligt,
men også økonomisk.
GBK har igen i sæson 1979-80
haft Hellerup Bank som sponsor,
men kontrakten er gået ned med
25.000 kr. til 55.000 kr. i forhold til
sæsonen før.
Grunden hertil er naturligvis,
at de bedste spillere, der plejer at
komme i TV, er blevet professi
onelle, forklarede formanden,
Tage Mølgaard Hansen, der an
kede over, at licensspillerne ikke
må bruges på klubbens hold, når
de gerne må være med på lands
hold og andre DBF-hold.

Stærke kræfter er sat ind i GBK
for at rette op på seniorafdelin
gen. Topspillerne Steen Skov
gaard og Morten Frost er til rå
dighed som trænere, og de har
udarbejdet
målsætningspro
gram for den nye sæson, herun
der sommertræning og fysisk
træning. Desuden udvides fæl
lestræningen.

V anløs e Badm inton Klub har

valgt ny formand, Carsten
Thorsen, Ved Lindelund 19,
Hvidovre (Tlf. 01-75 56 08),
og det bliver samtidig klub
bens ny postadresse. Hen
ning Holm, Rosenlyparken
108, Greve Strand (Tlf. 02-90
86 60), er valgt som ny for
mand for spilleudvalget.
Beth Koch S ørensen, Al
dershvilevej 22, Bagsværd
(Tlf. 02-44 03 95) er blevet ny
formand for Lyngby Bad
minton Klub. Koch Sørensen
er et kendt navn i badmin
ton-sammenhæng.
Beth
Koch Sørensens mand, Hen
ning, var i en årrække for
mand fo r Københvans-kredsen.
H anne M å h r H ansen, Søndre

Fasanvej 43, Frederiksberg,
er valgt som spilleudvalgs
formand i Badmintonklub
ben Point. Points spillested
er CBK-hallen, Gentofte.
Smash, København, har valgt
ny formand. Det er V a g n e r
N yebø lle, Axel Juels Allé 48,
2750 Ballerup (Tlf. 02-97 71
41), der har overtaget hvervet
efter Preben Laursen. Samti
dig har Badminton Klubben
Smash ændret postadressen
til spillestedet: Tennishallen,
Pileallé 14, 2000 København
F.
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Steen S ko vg a a rd - m e d i G BKs SU.

B o rn h o lm

T a g e M ølgaard vil gå

Lene Køppen - g læ d e o v e r h e n 
des re s u lta t i GBK.

Tage Mølgaard Hansen kunne
dog også meddele, at GBK har
haft glædelige resultater i sæso
nen, da foreningen holdt gene
ralforsamling.
Lene Køppen
vandt igen All England, og Euro
pa Cup for hold blev genvundet.
Den udvidelse, der har været
talt om så længe og planlagt si
den 1975, er nu fuldendt. Det
betyder, at der kan komme
400-450 nye medlemmer ind.
Udvidelsen har kostet GBK ca.
2,4 miil. kr., hvoraf Gentofte
kommune har ydet én mili. kr.
- Seniorafdelingen har ikke
klaret sig godt, mens Tage Møl
gaard Hansen udtrykte tilfreds
hed med ungdommens præsta
tioner.

Tage Mølgaard Hansen med
delte, at han om et år vil forlade
formandsposten i GBK, idet han
bl.a.
henviser til,
at det
12-punkts-program, der blev lagt
i 1970 er løst fuldkommet. Des
uden vil næstformanden Poul
Nancke og kassereren Jørgen
Hartoft gå af næste år.
To
bestyrelsesmedlemmer
trak sig tilbage, den hidtidige
spilleudvalgsformand
Jef
Holm-Hansen, Gert Keilstrup og
Marie Louis Jacobsen. Morten
Pommergaard, Gerner Bjerring
og Jørgen Hartvich nyvalgtes,
mens Poul Nancke, og Jørgen
Hartoft genvalgtes.
GBKs bestyrelse ser herefter
således ud: Formand: Tage Møl
gaard Hansen, Skovlæet 6, Hel
lerup (Tlf. 01-62 22 57). N æ st
form and: Poul Nancke, Peter
Bangs Vej 122, Frederiksberg.
K ass ere r: Jørgen Hartoft, Par
celvej 124 B, Virum. S ekretæ r:
Bo Helmer Andersen, Stolpehøj
64, Gentofte. S U -form and: Mor
ten
Pommergaard,
Nygaardsvænget 28, Hørsholm.
Gerner Bjerring, Langebjerg 32,
Nærum, Jørgen Hartvich, Rug
marken 47, Søborg. Foruden den
ny formand, Morten Pommer
gaard, tæller det nye spilleudvalg
i GBK bl.a. Morten Frost og Steen
Skovgaard. Desuden består det
af Bo Helmer Andersen, Jørgen
Hartvich, Henrik Jensen og Leif
Kierstein Thomsen.

Knudsker
Idrætsforenings
badminton-afdeling medde
ler, at formanden, Flemming
Pettersson har skiftet adres
se til Kajstræde 8, Rønne (Tlf.
03-95 70 75).

Fyn

Keld N ielsen, Assensvej 6,

Ringe, er valgt som ny for
mand for Ringe Badminton
Club, og han afløser dermed
Tove Jensen. Bestyrelsens
øvrige medlemmer er: Poul
Henriksen, Åvangen 56, Rin
ge, Søren Nielsen, Fåborgvej
5, Gislev, Henning Winther
Hansen Kildevangen 90, Rin
ge, Kurt Mogensen, Villavej
10, Ringe, Gunnar Steen,
Mellemager 18, Ringe og
Grethe Hansen, Hallingager
9, Ringe. Den ny formand var i
sidste sæson formand for
klubbens USU.

Sjæ llands Badm inton Kreds

1 8 9 0 i u n g d o m s -h o ld k a m p e
349 ungdom s-hold er tilm e ld t
SBKr.’s holdturnering 1980-81,
og det er en lille frem gang i fo r
hold til den foregående sæson,
da 342 hold var med.
111 juniorhold er tilm eldt, her
af 17 i ju n io r A, 30 I ju n io r B og 64
i ju n io r C-rækken.
I puslinge-ræ kkerne er der t il
meldt ialt 116 hold - heraf 11 i
A-rækken, 31 I B-rækken og 74 I
puslinge C-rækken.
M inipuslinge-ræ kkerne
om 
fatter 89 hold - nemlig fem i
A-rækken, 22 i B-rækken og 62 i
C-rækken.

M ikropuslinge-ræ kken
om 
fatter 33 hold, der ikke er klassi
ficeret.
Junior-A og puslinge-A holde
ne
om fatter
10
spillere
(seks-plus-fire), mens m inipus
linge A-ræ kkens hold består af
seks spillere - tre drenge og to
piger. Det betyder at 1890 s p il
lere - som m inim um - er med I
holdturneringen.
93 klubber af kredsens ialt 144
klubber har tilm e ld t hold i ung
dom s-turneringen. Der var 90
klubber i 1979-80.

S M fo r h o ld

’W IN N E R ’
i L ille rø d
Lillerød Badm intonklub har teg
net
sponsorkontrakt
med
»Kvickly« i Allerød, og det blev
markeret m idt I sommervarm en
med en opvisningskamp i LB's
hal.
H erspillede Lene Køppen mod
den engelske damedoubleverdensmester Nora Perry, der ale
ne I første sæt kunne følge med.
Det blev 11-8, 11-3, til Lene
Køppen. Henved 400 m ennesker
overværede opvisnings-stæ vnet,
der også bød på kampe med
LB-ungdomsspillere.
Lillerød B adm intonklub spiller
med W inner' i den treårige pe
riode,
sponsor-aftalen
med
Kvickly varer. Det er såvel kets
jere, spilletøj, der nu skal stå
'W inner' på i LB.
Dermed blev Lene Køppen o g 
så et oplagt emne fo r opvis
ningsstævnet, idet Lene Køppen
også i den kommende sæson
spiller med 'W inner'-ketcheren.
Denne ketsjer er udviklet af
Courtmaster, hvis udstyr hun
hidtil har spillet med. Det er
Brugsen, der har eneforhandlin
gen af 'Winner'.

Franz Krag, DBFs kasserer i DBF,
og aktiv spiller I Holbæk deltog
med stor succes i søster-organi
sationen, De Danske Skytte-,
Gym nastik- og Idræ tsforenin
gers landsmesterskaber i Frede
ricia. Franz Krag blev dobbelt
mester i veteran-ræ kken. Han
vandt overlegent i herresingle og
føjede sejren i m ixeddouble til
sammen med Tove Andersen,
Tuse Næs.

SBKr. afviklede i sæson 1979-80
fo r første gang kampene om SM
fo r hold i to grupper - et SM for
divisionshold og et for Danmarkseriehold. Det skete på forslag
fra Lillerød B adm intonklub, og
LB nåede begge finaler. Det lyk
kedes fo r LB at vinde SM fo r
Danmarksserlehold med finale
sejr over Herlev, mens det blev til
nederlag mod Køge i den anden
finale.
Kredsen har ni hold i DH-turneringens divisionsræ kke. 3. d i
visionsholdene Holte og Karls
lunde mødes i første runde, og
vinderen af denne kamp kommer
op mod Hillerød. Den anden
kvartfinale i denne halvdel kom 
mer til at stå mellem Værløse og
Glostrup.
I den anden halvdel mødes
Lillerød og Søllerød-Næ rum,
mens Greve Strand møder Køge.
De 12 Danmarksserlehold mø
des således i 1. runde: Tåstrup-H illerø d,
Slagelse-H elsingør,
A lbertslund-H elsinge,
Ballerup-R oskilde,
L ille rø d Holbæk
og
B irkerød-H erlev
»står over« til 2. runde.
1. runde i turneringen afvikles
inden DH-turneringens start 5.
oktober.

D o m m e rk u r s u s
T u r n e r in g s le d e r k u r s u s
Kredsens uddannelsesudvalg indbyder hermed til dom m er
kursus og turneringslederkursus fo r alle interesserede med
lemmer i kredsen.
Kurserne afholdes i H erlufsholm -hallen d. 10.-12. oktober
1980. Der startes fredag kl. 19.00 og sluttes i løbet af søndag
eftermiddag.
Kursusafgiften er kr. 200 ,- pr. deltager.
Tilm elding til dom m erkursus skal ske til:
Benny Thomasen, Tjørnelyparken 90, 2670 Greve Strand.
Tilm elding til Turneringslederkursus skal ske til:
Bent H. Mortensen, Højgaard, Østergade 22, Ganløse, 2760
M ålø v.

Ib H ansen, medlem af DBF's
spilleudvalg, står nu i spidsen
fo r Værløse B adm intonklub.
Han har afløst Hakon M or
tensen som form and. Der er
også valgt ny seniorspilleud
valgsform and, K lavs P ed er
sen, der har afløst P.B. Jør
gensen. Værløse-bestyrelsen
ser således ud:
Form and: Ib Hansen, Klo
stergårdsvej 6, 3500 Værløse
(Tlf. 02-48 10 83). N æ stfor
m and: Per Jensen, Elsevej
27, Værløse. K asserer: M in
na Dahlkvist, Bavnestedet 75,
Værløse. Sekretæ r: Ida Arleth, Hejrebakken 45, Væ rlø
se. S SU -form and: Klavs Pe
dersen, Bavnehøjpark 18,
Værløse (Tlf. 02-48 57 04).
U SU -form and: B irthe Peder
sen, Aasevej 18, Værløse (Tlf.
02-48 31 32). M otions ud 
valgsform and: Inger Olsen,
Højlundshusene 36, Værløse
(Tlf. 02—48 08 12). Inger Jen
sen, Enebærvej 22, Værløse
og John Larsen, Kloster
gårdsvej 8, Værløse.
R ene P edersen, Skovvej 5,
Kalundborg, er blevet ny
spilleudvalgsform and i Ka
lundborg Badm inton klub.
Han har afløst Hans Rasmus
sen. Bestyrelsen i K alund
borg har følgende sammen
sæ tning: Form and: Erik Thor
Jensen, Mosevangen 6, Ka
lundborg (Tlf. 03-51 23 24).
N æ stform and: Karen Ras
mussen, Skovbrynet 41, Ka
lundborg. K asserer: Boje
Enggård Rasmussen, Bredekildevej 55, Kalundborg. S e 
kretæ r: Lise Lindbjerg, M un
kebakken 4, Kalundborg. Re
ne Pedersen, Skovvej 5,
Benthe Poulsen, Rævebak
ken 4 og Kirsten Nielsen,
Kystvejen 38. K aren R as
m ussen er uforandret fo r
mand fo r USU i Kalundborg
Badm inton klub.

Ishøj Planens Badm inton
klub har fået ny bestyrelse.
Jørgen H. Andersen, Ågården
70, 3.th., Ishøj (Tlf. 02-73 83
32) er nyvalgt som form and I
stedet fo r Finn Madsen. De
øvrige bestyrelsesmedlem
mer: K asserer: Iver Beck,
Østergården 33, 1.tv., Ishøj.
S ekretæ r: Johnny Andersen,
Bjerggården 4, 3.th., Ishøj.
S S U -form and: Tage Hansen,
Kildehuset 1, Greve Strand
(Tlf. 02-60 00 32). U SU -form and: Birgitte H. Jensen,
Grøftehuset 4, 1.mf., Greve
Strand (Tlf. 02-90 70 04).

S B K r/U D U
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USU v il øge s a m a rb e jd e t
m ed d e ø vrig e kred se
G rethe La rsen, kendt som

medlem af Sjæ llands Bad
m inton Kreds ungdom sspilleudvalg, er valgt som ny
form and fo r Glostrup Bad
m inton Club. Grethe Larsen
bor Rypevænget 3, Glostrup
(Tlf. Ow-96 46 72). Bodil An
dersen, Jæ gerhusene 9. Glo
strup, fungerer fortsat som
postm odtager i GBC.
Slagelse Badm inton Klub
meddeler, at Anne Grethe
Stigier, Frederiksgade 13,
4200 Slagelse (tlf. 03-52 64
74) er valgt som ny SU-formand.
Ringsted
Idræ tsforenings
badm inton-afdeling medde
ler, at bestyrelsens sammen
sæ tning er somfølger: For
m and: Morten Kjær, Præstebrovej 25, Farend løse (Tlf.
03-61 36 11, privat: 03-64 02
89).
N æ stform and:
Jørn
West, Østervej 17, Benløse.
K asserer: Peter Lauritzen,
Flermodsvej 13, Benløse,
SSU-formand: Anker Hvidesteen, Elmevej 22 (Tlf. 03-61
21 42). S ekretæ r: Birthe Han
sen, Østre Parkvej 151. U ng
dom sform and: Hans Peter
Petersen, Præ stbrovej 16,
Farendløse (Tlf. 03-64 00 42),
Karen-M argrethe
Hallarth,
Drosselvej 6, Ringsted. H us
m or-a fde lin ge n: Inge B rink
borg, Dalmosevej 8 (Tlf.
03-61 18 36. Postadresse
¡alle tilfæ lde, 4100 Ringsted.
Le if H ansson er ny formand,
C ars ten B a a gø e A ndersen

ny spilleudvalgsform and og
A ukdal ny kasserer
meddeler, Svogerslev Bad
m inton Klub efter generalfor
samlingen.
Bestyrelsens
sammensæ tning er herefter:
Form and: Leif Hansson,
Dommervænget 26-D, Ros
kilde (Tlf. 03-36 83 78).
N æ stform and: Gerly Jensen,
Munkeleddet 17, Svogerslev.
K asserer: Jytte Aukdal, Sø
parken 137, Svogerslev. M i
chael Holm, Fyrren 15, Svo
gerslev. Per Hendrichsen,
Søbakken 20, Svogerslev.
S SU -form and:
Carsten
Baagøe Andersen, Søtoften
7, Svogerslev (Tlf. 03-36 35
63). U SU -form and: Jørgen
Aukdal, Søparken 137, Svo
gerslev (Tlf. 03-38 38 32).

Jytte
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Sjæ llands Badm inton kreds har
fo r den komm ende sæson tru ffe t
beslutning om, at Bornholm s
kredsen ikke kan deltage med et
kredshold i SBKr’s holdturnering
i ju n io r-A og puslinge-A.
- K lubber med junior-A og
poslinge-A er im idlertid fo re 
spurgt om interesse fo r at delta
ge i en holdturnering med B o rn 
holm - i lighed med tidligere fo r
søg. Det håber vi, vil blive til gavn
fo r spillere, klubber og kredsene,
siger USU-form and B irg it E rik
sen.
Sam linger vil blive afholdt fo r
kredsens mesterræ kke spillere,
og vi starter med week-end sam
linger, hvor ynglingene allerede
har lagt ud den 23.-24. august i
Helsinge og puslingene den
30.-31. august i Tåstrup.
M inipuslingene følger den
6.-7. septem ber i Solrød, og ju 
niorerne den 13.-14. septem ber i
Tåstrup. Derefter vil der blive 3—4
korte sam linger fo r hver alders
gruppe. I løbet af sæsonen vil
kredsen indkalde de stærkeste
m ikropuslinge til en samling.

L e dere og træ n e re

Leder fo r m ikropuslinge er Niels
Skovgaard og træ ner bliver Len
nart Klamer. Puslinge få r (indtil
videre) B irgit Eriksen som leder,
og træ ner bliver Kim Bertelsen.
Juniorerne får Aage Nielsen/
Peter Bertelsen som leder(e) og
Robert Kristiansen som træner,
og ynglingene få r B irg it Eriksen
som leder og Bjarne Eriksen som
træner.
Disse personer vil også delta
ge på fæ llesrejser, m indst 2, som
kredsen vil arrangere, og hvor vi
håber, at forespurgte klubber vil
acceptere at være ledere.

B -tu rne ring er

Forbundet har i år, til stor glæde
fo r Sjælland, oprettet en B-ræ kke i puslinge- og junior-ræ kker
ne, og vi er i den heldige situation
at 4 sjæ llandske klubber har ind
villig e t i at afholde 2 puslinge
B -turneringer og 2 ju n io r B -turneringer, som bliver åbne. Des
værre er de ikke med i kredsens
eller forbundets sæsonprogram,
hvorfor de nævnes her.
Jan. 11.-12.: Raklev: Junior
B-turn., åben.

Jan. 3 1 .-1 . febr.: Frederiksværk:

Puslinge
B-turn.,
åben
i
HS-DS-M D.
Febr. 2 1 .-2 2 .: Solrød: Puslinge
B-turn., åben.
Febr. 2 1 .-2 2 .: Gillejele: Junior
B-turn., åben.
Vi håber med den spæde start
at flere klubber vil blive interes
seret og til næste sæson være
arrangør af åbne B-turneringer.
Hvis andre klubber er interesse
ret er de velkomne til at henven
de sig til kredsen. Dette sker
bedst ved at kontakte Peter Ber
telsen fo r at få nærmere in fo r
mationer.
Samarbejdet med de øvrige
kredse vil vi prøve at udbygge i
den kommende sæson, således
har vi søgt kontakt både med Kø
benhavn og Jylland fo r både vore
stærkeste og dem, der kommer
lige efter. Fyn og Lolland-Falster
har vi ligeledes genoptaget sam
arbejdet med. Kredsens B-hold
vil få m ulighed fo r at repræsen
tere kredsen, og samarbejdet
med de 4 kredse (Bornholm er
ikke med) om m inipuslinge fu n 
gerer jo upåklageligt. Det er no
get alle ser hen til. Men vi bør
overveje at få Bornholm med i
det samarbejde.

Internation alt s a m a rb e jd e

Internationalt samarbejde er jo
allerede etableret med Essex,
hvor vi i marts skal på besøg med
6 drenge og 6 piger. Dette besøg
ser vi alle hen til med stor glæde
og interesse. Vore ynglinge var
en tu r i Holland i foråret, og hvis
vi har penge og m ulighed fo r at
arrangere noget lignende, vil vi
gøre det. Vi venter endvidere et
udspil fra Skånes Badm inton
Forbund, men de hører desværre
ikke til de hurtigste. Endvidere
venter vi på et udspil fra Torsten
Berg med hensyn til de uden
landske turneringer, hvor kred
sene kan få 1 plads eller 2.
Forbundet
har
fået
ny
USU-formand,
nem lig
Poul
Rasmussen, som måtte forlade
kredsen. Indtrådt er vores supp
leant, Aage Nielsen, Tune. Vi hå
ber at det allerede etablerede
samarbejde kredse og forbund
imellem kan blive styrket til gavn
fo r vore unge spillere, siger B ir
git Eriksen.

Bir g it E r ik s en , k r e d s e n s
U S U -for m a n d .

Til »E n d e l
m o tio n is te r
i V æ rlø s e «
»Badminton«s redaktion skal
hermed bekræfte, at vi har
modtaget et indlæg fra »En
del m otionister i Værløse«.
VI takker, men afstår fra at
bringe det i den foreliggende
form, fordi lange passager
omhandler rent interne fo r
hold, og det er os um uligt at
komme i kontakt med fo rfa t
teren, da vedkommende ikke
har opgivet sit navn og sin
adresse.
Det forekom m er os utro
ligt, at den, der har skrevet
artiklen, skulle være uviden
de om, at det ved adskillige
lejligheder her i bladet er op 
lyst, at vi gerne bringer ind
læg under mærke, men at det
er en betingelse, at forfa tte 
rens navn og adresse er re
daktionen bekendt.
Vi skal heller Ikke undlade
at bemærke, at vi betragter
det som en udsøgt fornæ r
melse, at brevet slutter med
ordene »Tør I trykke det?«,
når afsenderen ikke har mod
til at give sig til kende.
red

Sjæ llands Badm inton Kreds

M od E ssex fo r n ien d e gang
og h id til s v æ re s te kam p
For 9. gang har Sjællands-kredsen og Essex Schools Badmin
ton Association haft fælles ar
rangement. Denne gang var Es
sex på besøg, og seks drenge og
seks piger fra hvert land deltog.
De engelske spillere var under
ledelse af Harold Napier, Eric
Brown og Ed. Summers. De 12
spillere fra Essex var indkvarte
ret hos vore sjællandske spillere,
som næste gang vi er i Essex,
bliver indkvarteret privat. Efter
modtagelse I Kastrup Lufthavn
tog Essex spillerne til Tune, hvor
der var arrangeret et engelsk
thebord med sandwich og kager.
Bagefter spillede vi en »ryste
sammen« turnering, hvor en en
gelsk og en dansk spiller danne
de par.
Den officielle match blev spil
let i Greve, og her blev vi vidne til
den mest spændende kamp, vi
nogensinde har haft med Essex.
Flere af vore gode »kort« måtte
se sig slået og matchen endte
9-6 i vores favør. På det engelske
hold deltog bl.a. Glen Milton,
som repræsenterede Engelske
Forbund i matchen mod Sverige
og Danmark i Lillerød. En virkelig
lovende spiller. Spillere som Neil
Fraser, lan Beckett og June
Shipman er nok spillere, som vi i
fremtiden kommer til at høre
mere fra. Alle spillere besøgte
også Frederiksværk Stålvalseværk, et interessant besøg, og
tak til Bent Hansen som forestod
dette.

Efter dette besøg spillede Es
sex mod kredsens junior B-hold i
Hundested. Der var sightseeing i
København under Henning B.
Clausens ledelse. Det var menin
gen, at spillerne skulle have en
dansk aften hjemme hos deres
værter, men de fik overtalt ledere
og forældre til en hyggeaften
med mad og disco musik. Lørdag
eftermiddag tog vi afsked med
vore engelske venner for denne
gang. Det var nogle trætte og be

gejstrede unge, der tog afsked
med nogle nye venner, og jeg
ved, at de ser frem til besøget i
Essex.
Af de sjællandske spillere som
deltog i arrangementet skal
nævnes: Gitte H. Jensen, K ø g e Hanne Lovendahl, Grantoften Mette V. Sørensen, Skovlunde Susan Jensen, Frederiksbærk Jeanette Jensen, Jøgerspris Susanne Petersen, Værebro Morten Petersen, Hundested -

Henrik Sahlgren, Grantoften Anders Nielsen, Tune - Henrik
Lunde, Greve - Poul Erik Høyer
Larsen og Søren Bo Hansen,
Helsinge.
Til slut en stor tak til foræ l
drene for deres gæstfrihed og
interesse for besøget. Uden jer
ville det ikke fungere. Ligeledes
en stor tak til klubber og andre
der har været involveret i dette
besøg.
- B ie

S jæ lla n d s -h o ld e t m o d Essex.
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DER IN D B Y D E S - Å B N E T U R N E R IN G E R
ESBJERG
1 6 - 2 2 å r ig e
Esbjerg Badminton Klub indby
der til åben turnering for 16-22
årige i alle rækker den 27.-28.
september.
Indskud: Single kr. 45,-. Dou
ble kr. 70,- pr. par. Anmeldelse
gennem klubberne senest den 6.
september
til
EBK-hallen,
Strandbygade 8, 6700 Esbjerg.

SKAGEN
S e n io r -B
Skagen Tennis- og Badmin
tonklub holder åbne B-mesterskaber den 20.-21. september.
Der spilles i alle fem rækker.
Indskud: Single kr. 45,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par. Der spilles
med fjerbolde af anerkendt
mærke, og der udleveres to bol
de pr. kamp, i finalerne dog det
fornødne antal.
Starttidspunkt lørdag er kl. 13
og søndag kl. 9.
Tilmelding skal være klubben i
hænde senest den 5. september.
Sendes til: Margit Ledet, Sovkrogsvej 4, 9990 Skagen.

EGTVED
M in ip u s lin g e -A

NR. BROBY
P u s lin g e -A

P O L Y T E K N IS K B K
S e n io r C -D

Egtved Idrætsforening indbyder
til åben minipuslinge-A turne
ring den 20.-21. september.
Single spilles som pool/cup.
Tilmelding i max. to kategorier.
Indskud: Single kr. 35,-. Dou
ble: kr. 40,- pr. par.
Anmeldelse gennem klubben
senest den 12. septembertil Jørn
Hansen, Ørvigvej 16, 6040 Egt
ved (Tlf. 05-55 18 75). Nærmere
oplysninger om propositioner
kan fås ved henvendelse til
ovennævnte.

Nr. Broby SG-IFs Badmintonaf
deling indbyder til åben puslinge
A-turnering
(pool/Cup)
den
11.-12. oktober 1980 i Nr. Broby
hallen.
Der spilles i single og rene
doubler.
In d s ku d : Single kr. 40,- og
double kr. 50,- pr. par.
Anmeldelse
sker
gennem
klubberne senest den 26. sep
tember til Peter Hindse, Rosen
vænget 31, 5672 Broby.

Polyteknisk Badminton Klub
indbyder til åben C-D turnering
fredag-søndag, 24.-26. oktober
1980.
Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 60,—pr. par.
Tilmelding i max. to katego
rier.
Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 2. oktober til Poul
Erik Christiansen, Peter Bangs
Vej 254, 1. tv., 2500 Valby.

NR. BROBY
J u n io r -M

Esbjerg Badminton Klubs åbne
ynglinge mesterrækketurnering
er i sæsonprogrammet placeret
under den 29.-30. november
1980. Turneringen holdes imid
lertid den 8 .-9 . n o ve m b e r 1980.
Det er rettet i den til klubberne
udsendte folder.

BRØNSHØJ
S e n io r -A
Brønshøj Badminton Klub ind
byder til åben A-turnering den
4.-9. november i HS, DS, HD og
DD.
Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.
Anmeldelse gennem klubber
ne senestden 1. oktobertilO leB .
Jensen, Åbakkevej 56, 2.tv., 2720
Vanløse.

Nr. Broby SG-IFs Badmintonaf
deling indbyder til åben mesterrækketurnering for juniorer
(pool/Cup) den 20.-21. septem
ber 1980 i Nr. Broby hallen.
Der spilles i single og rene
doubler.
In d sku d : Single jr. 50,- og
double kr. 50,- pr. par.
Anmeldelse gennem klubber
ne til Peter Hindse, Rosenvæn
get 31, 5672 Broby senest den 5.
september.

ESBJERG

H E R N IN G

Herning Badminton klub med
deler, at der sker følgende æn
dringer i klubbens stævner:
13.-14. september - åben junior-A og åben puslinge-M
ændres til åben ju n io r-A .
27.-28. september - åben mi
nipuslinge-A og åben mikropuslinge-turnering ændres til åben
p uslin ge -M .

OFFICIELLE MEDDELELSER

D a n s k B a d m in to n F o rb u n d
Kontor: Idrættens Hus, Brøndby stadion 20, 2600 Glostrup, tlf.
0245 77 45 (kl. 12-16). Åbent fem første hverdage kl.
8.30-16.00.
T e le g ra m a d re s s e : DANBADMINTON. Telex: 33111, Idræt DK.
Konsulent: Ebbe Pedersen, Egedalsvej 7, 2690 Karlslunde, tlf.
0315 08 26.

» S ta tu te B o o k «
Der udsendes i år ingen ny udgave a f IBFs »S tatute Book«,
idet antallet af ændringer af love og reglementer på IBFs års
møde i Jakarta var beskedent.
IBF har dog ladet fremstille et lille hæfte med disse ændrin
ger, og dette kan fås ved indsendelse af frankeret og adresse
ret svarkuvert til:
The International Badminton Federation
24, Winchcombe House
Winchombe Street
Cheltenham, Gloucestershire, England
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V il du v æ r e m e d til
at a rra n g e re VM
De fleste har nok hørt, at DBF i april 1983 skal arrangere VM i
badminton i Brøndbyhallen. Mange forberedelser er allerede
gjort. Et meget stort, men også spændende stykke arbejde
liger dog foran, før dette arrangement er klar til at løbe af
stabelen. Mange hjælpende hænder må til for at løse den
største opgave, dansk badminton nogen sinde har fået.
Har du lyst til at være med til at arrangere VM 83?
Så bedes du henvende dig skriftligt eller pr. telefon til DBFs
kontor. Fortæl lidt om, hvad du kan og hvad du særlig er
interesseret i. Du vil så blive kontaktet af arrangementsudval
get.
Måske synes du, at der er længe til 1983. Javel, men DANISH
OPEN 1981 afvikles 11 -15. marts 1981 i Brøndbyhallen, og her
vil der være lejlighed til at drage nyttige erfaringer.
Derfor: Tøv ikke, men henvend dig til DBFs kontor, Idrættens
Hus, Brøndby Stadion 20, 2600 Glostrup. Telefon (02) 45 77 45
- kl. 12-16.

Klassificering af ungdom sspillere

2 9 0 i m e s te rræ k k e m e
og p re m ie re p å B -tu m erin g er
290 ungdomsspillere er af DBFs
ungdomsspilleudvalg
blevet
klassificeret som mesterrækkespillere. Det drejer sig om 76
ynglinge-spillere, 96 juniorer, 62
puslinge og 56 minipuslinge-spillere.
Puslinge og juniorer er des
uden i samarbejde med kredsens
ungdomsspilleudvalg blevet delt
i A-række- og B-række-spillere.
Oprettelsen af B-rækken blev
vedtaget på DBFs repræsentant
skabsmøde, og der blev anvendt
følgende begrundelse:
- De to årgange er - turne
ringsmæssigt - klart de største,
hvilket tilmeldingerne til A-turneringerne viser.
- Klassificeringen af A-rækkespillere skulle være mulig med
det kendskab man har til spiller
ne fra minipuslingeårene, hen
holdsvis puslinge-årene.
- Spredningen i spillestyrken
er ret udpræget i disse to alders
grupper, hvilket berettiger til
Indførelsen af B-turneringer, og
måske kan vi give så mange lyst
til at fortsætte med spillet også
som ynglinge-spillere, hvor der
erfaringsmæssigt er mange, som
holder op, at vi ad åre skal ind
føre en ynglinge B-række.
Her følger de 290 mesterrække-spillere:

REGLER
FOR
O P R Y K N IN G

M aden N ørgaard, Resen - kan b liv e e t å r e n d n u i p u s lin g e -ræ k ke n .

M IN IP U S L IN G E
D re nge : Jesper Adler, Vording
borg, Morten Andersen, Resen,
Thomas Ankersen,
Esbjerg,
Morten Cederholm KBT, Køben
havn, Brian Christensen, BC 37,
København, Michael Crone,
Skagen, John Dahl, Nr. Broby,
Jesper Damborg, Vårst, Christi
an Døliner, Lynge-Uggerløse,
Jens Eriksen, Ballerup, Peter
Espersen, Jersie, Søren Gade,
Nykøbing M., Stig Hallas, Brøns
høj, Claus Henriksen, KastrupMagleby, Thomas Huttel, Es
bjerg, Henrik Jensen, BC 37, Kø
benhavn,
Thomas
Jensen,
Skovshoved, Jens Johansen,
Otterup, Steen Madsen, Fåborg,
Jens Maibom, Lillerød, Morten L.
Matsen, Kastrup-Magleby, Mi
chael Milsø, Otterup, Stig Mor
tensen, Resen, Morten Nielsen,
Nr. Broby, Kim B. Pedersen, Lynge-Uggeløse, Stig Pedersen,
Esbjerg, Carsten Pilvad, Balle
rup, Ole Porst, Karlslunde, Steen
Rasmussen, Højbjerg, Michael

Schøler, Kongeå, Lars Thrane,
Esbjerg, Henrik Starup, Skovahoved, Lars Stenberg, Jersie,
Johnny
Sørensen,
KastrupMagleby, Flemming Thomsen,
Nr. Broby, Tyge Tindholdt, Viby
Sj.
Piger: Anne B. Andersen, Høj

bjerg, Heidi Bloch, Skovshoved,
Christina Bostofte, Skovshoved,
Anne-Mette Bølle, Nr. Broby,
Dorthe Christiansen, Esbjerg,
Marianne Friis, Nr. Broby, Berith
Johnsen, Bredballe, Susanne
Kragh, Holbæk, Lisbeth Stuer
Lauridsen, Lillerød, Dorthe Le
det, Skagen, Charlotte Madsen,
Lillerød, Christina Madsen, Nr.
Broby, Anne B. Pedersen, Beder/
Malling IF, Jannie Pedersen, Ri
be, Henriette Poulsen, Esbjerg,
Maibrith Schmidt, Solrød, Per
nille Scotte, Veflinge, Karina
Strand, KBK, København, Trine
Sørensen, Vrå, Rikke Thorup,
Esbjerg.

Finalisterne i en singlerække i en
A-turnerlng rykker op i mester
rækken. To sejre i doubleræk
kerne medfører også oprykning,
uanset om sejre er vundet i to
forskellige turneringer, evt. i hver
sin række.
Såfremt en A-rækkespiller
vinder en kategori i en mesterrækketurnering, bliver vedkom
mende oprykket i mesterrækken.
Oprykning sker øjeblikkeligt,
idet det dog er tilladt at deltage i
en efterfølgende A-turnering,
hvortil anmeldelsesfristen er
udløbet ved oprykning.
Finalisterne i en singlerække i
en B-turnering rykker op i
A-rækken. Een sejr I double
medfører også oprykning. Så
fremt en B-rækkespiller vinder
en doublekategori i en A-turnering, bliver vedkommende op
rykket til A-rækken. Opryknin
gen sker øjeblikkeligt, idet det
dog er tilladt at deltage i en ef
terfølgende B-turnering, hvortil
anmeldelsesfristen er udløbet
ved oprykning.

P U S L IN G E
Drenge: Kent Andersen, Mejdal,
Allan Borch, Kastrup-Magleby,
Martin Borch, Kastrup-Magleby,
Christian Bjørnsson, Horsens,
Peter Danielsen, Værløse, Allan
Egetoft, Glostrup, Brian Fogh,
Allinge, Henrik Futtrup, Horsens,
Peter Grossmann, Skovshoved,
Dan 0. Hansen, Bolbro, Niels
Hansen, Snoldelev, Henrik Ja
cobsen, Viby J., Kim Juel, Tune,
Per Juhl, Kolding, Flemming
Jørgensen, Allinge, Jan Kjær,
Greve, Peter Knudsen, Charlot
tenlund, Thomas Krøyer, Nykø
bing F., Michael Larsen, Ranum,
Torben Larsen, Esbjerg, Erik Le
der, Skagen, Peter Lund, Hor
sens, Henrik Olsen, Køge, Arild
Petersen, Snoldelev, Kim Peder
sen, Jersie, Lars Petersen, Mari
bo, Jan Poulsen, Viborg, Morten
Sandal, Tuse Næs, Morten Skar,
Solrød, Anders Smedegård,
Esbjerg, Bo Sørensen, Hvidovre,
Michael S. Sørensen, Alberts
lund, Ole D. Sørensen, Alberts

lund, PhllipThrane, Skovshoved,
Richard Trans, Sædding Gulda
ger, Kim Østrøm, Farum.
Piger: Janne Arvidsen, Allinge,
Anne Mette Bille, Nykøbing F.,
Susanne Bjørnholt, KastrupMagleby, Dorthe Christensen,
Sædding Guldager, Pia Chri
stensen, Skagen. Marian Christi
ansen, Sæby, Anne Frandsen,
Sædding Guldager, Gitte Gandborg, Værløse, Charlotte Jacob
sen, Horsens, Lene Jørgensen,
Ballerup, Janne Klingberg, Fa
rum, Lene Kroer, Veflinge, Janne
Larsen, Fanefjord, Ina Nielsen,
Køge, Laila H. Nielsen, Himme
lev, Lise Lotte Nielsen, Holste
bro, Tina Nielsen, Vårst, Marlene
Nørgård, Resen, Bettina Olsen,
BC 37, København, Karin Olsen,
Snoldelev, Lotte Olsen, Karls
lunde, Kristine Rasmussen, Ny
købing F., Tina Søgård, Ullerslev,
Lene Sørensen, Brønderslev, Vi
beke Thomsen, Esbjerg, Marina
Vetling, Hundested.
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J U N IO R E R

Y N G L IN G E

H errer: Jesper Andresen, Kastrup-Magleby, Karsten Buhi, Nr.
Broby, Klaus Bølle, Nr. Broby,
Henrik Christensen, Højbjerg,
Niels Christiansen, Skælskør,
Niels B. Clausen, Gilleleje, Peder
Damgård, Resen, Henrik Ejlersen, Viborg, Søren Ernstsen,
ABC, Ålborg, Lars Frederiksen,
Viborg, Henrik From, Kolding,
Ole Fruerlund, Odense, Søren
Bo Hansen, Helsinge, Dan Hen
riksen, Gentofte, Henrik Jacob
sen, Otterup, Carsten Jensen,
Fåborg, Henrik G. Jensen, Vrå,
Keld S. Jensen, Viborg, Lars Bo
Jensen, Værløse, Henrik Jessen,
Lyngby, Mads T. Jørgensen, Kastrup-Magleby, Morten Jørgen
sen, Odense, Henrik Knudsen,
Odense, Michael Kragekjær,
Odense, Jens Kryger, Nykøbing
F., John S. Larsen, Otterup, Poul
E. H. Larsen, Helsinge, Henrik
Lunde, Greve, Poul Mark, Resen,
Anders Nielsen, Tune, Bo Chr.
Nielsen,
Karlslunde,
Claus
Nielsen, Esbjerg, John Nielsen,
Kastrup-Magleby,
Søren
Nielsen, Maribo,
Søren T.
Nielsen, BC 37, København, John
Nyborg, Frederikshavn, Henrik
Rud Petersen, Albertslund, Jens
Pedersen, Køge, Jesper Peder
sen, Farum, Knud H. Petersen,
Allinge, Frank Petersen, Tejn,
Morten Petersen Hundested,
Chr. Høj Petersen, KastrupMagleby, Kurt Poulsen, Fre
derikshavn, Kim Rasmussen,
Glostrup, Jørgen Roland, Skov
lunde, Henrik Sahlgren, Gran
toften, Karsten Schultz, Randers,
Mikael Skar, Solrød, Claus
Thomsen,
Esbjerg,
Michael
Thomsen, Gentofte, Jacob Thygesen, Lyngby, Henrik Trans,
Sædding Guldager.

H errer: Claus Abildstrøm, Fa

rum, Ole Andersen, Tune, Henrik
Borgård, Brande, Kim Brodersen, Odense, Lars Brunsgård,
Ballerup, Peter Buch, Farum,
Jørgen
Christensen, Triton,
Morten
Christensen, Resen,
Mark
Christiansen, Triton,
Flemming Dalum, Brabrand,
Kenneth Ewald, Hvidovre, Ib
Frederiksen,
Resen, Jørgen
Groth, Hvidovre, Niels B. Han
sen, Lillerød, Steffen Hansen, Nr.
Broby, Søren Hansen, Allinge,
Jesper Holm Hansen, Karlslun
de, Niels Hoff, Gentofte, Steen
Buch Jacobsen, Esbjerg, Jeppe
Jensen, Vrå, Ulrik Jensen, Oden
se, Jørn Jensen, Lillerød, Mi
chael Jørgensen, Hvidovre, Stig
Jørgensen, Jægerspris, Michael
Kjeldsen, Gentofte, Birger Klein,
Gentofte, Hans Henrik Kølle,
Søllerød-Nærum, Kåre Larsen,
Slagelse, Kim Lassen, Helsinge,
Asger Madsen, Helsinge, Henrik
Marker, Allinge, Michael Mogen
sen, Ballerup, Mogens Nielsen,
Esbjerg, Palle Nielsen, Helsinge,
Tom Nielsen, Holbæk, Lars
Nøies, Hvidovre, Claus Overbeck, Nr. Broby, Jørgen Over
gård, Slagelse, Axel Rasmussen,
Gentofte, Finn Riget, Lillerød,
Michael Schiitt, Svendborg, Nils
Skeby, Esbjerg, Henrik Svarrer,
Køge, Ole Svendsen, Helsinge,
Erik Sørensen, Jersie, Bo Teilmann, Højbjerg, Michael Teilmann, Højbjerg, Jesper Thom
sen, Højbjerg, Claus Wittenborg,
Odense.
Dam er: Lone Bahl, Esbjerg, An

D am er: Signe Barfod, Hvidovre,

Karin Bendtsen, Hvidovre, Lise
Lotte Bille, Nykøbing F., Anne
Sofie Bjerg, Esbjerg, Liselotte
Bøje, Horsens, Berit Mohr Han
sen, Jersie, Gitte, F. Hansen,
Karlslunde,
Helle
Hartwich,
Gentofte, Lotte Hartsich, Gen
tofte, Birgitte Hindse, Nr. Broby,
Dorthe Hivlshøj, Odense, Susma
Hørlyck, Viby J., Marianne Ifversen, Skovshoved, Jette Jacob
sen, Slagelse, Jeanette Jensen,
Jægerspris, Susan Jensen, Frederiksbærk, Charlotte Jensen,
Lillerød, Gitte H. Jensen, Køge,
Gitte S. Jensen, Viborg, Ulla Jen
sen, Vrå, Hanne Jørgensen,
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Herlev, Nina Jørgensen, Allinge,
Lisbeth Kolding, Skælskør, Lis
beth Kudsk, Resen, Dorthe
Lauridsen, Farum, Dorthe Lynge,
Triton, Hanne Løvendahl, Gran
toften, Annette Nielsen, Klem
mensker,
Betina L. Nielsen, Kastrup-Mag
leby, Zuzette Nielsen, Ishøj, Tina
Olsen, Karlslunde, Susanne Pe
dersen, Værebroparken, Gitte

Poulsen, Viborg, Susanne Poul
sen, Odense, Vibeke Rasmus
sen,
Jægerspris,
Lonnie
Schmidt,
Solrød,
Charlotte
Schou, Odense, Karin Steffen
sen, Roskilde, Susanne Steffen
sen, Videbæk, Lisbeth K. Søren
sen, Lyngby, Mette V. Sørensen,
Skovlunde,
Sofie
Wilhart,
Skovshoved, Helle Wøidemann,
Helsinge.

nette Bernth, Hvidovre, Kirsten
B. Frandsen, Glostrup, Linda
Hansen, Køge, Vibeke Hansen,
Nyborg,
Charlotte
Hattens,
Gentofte, Birgit Jacobsen, Hvid
ovre,
Dorthe
Jensen,
Ka
strup-Magleby, Lise Kissmeyer,
Højbjerg, Dorthe Kjær, Greve,
Tina Krogh, Ølstykke, Tove
Krogsgård, Nr. Broby, Birgitte
Kørris, Odense, Lene Larsen,
Esbjerg,
Lisbeth
Lauridsen,
Esbjerg, Mette Ludvigsen, Hil
lerød, Anita Mogensen, Glo
strup, Grethe Mogensen, Resen,
Jane B. Nielsen, Viborg, Nettie
Nielsen, Hvidovre, Jane Peder
sen, Højbjerg, Jette Petersen,
Karlslunde, Karen Pedersen, Kø
ge, Vibeke Poulsen, Skagen,
Helle Rolsted, Ringsted, Mette
Quist, Brabrand, Helle Ågesen,
Humlebæk.

Frederikshavn BKs jubilæ um sgave til DBF

B ø rn fr a 2 0 la n d e læ re r o m
b a d m in to n o g k n y tte r v e n s k a b e r
Siden 1966 har Frederikshavn
Badminton Klub holdt instruk
tionslejre for børn og unge. Det
var således 15. gang klubben
kunne byde velkommen til lejre i
år - nu for tredje gang med de
allerbedste forhold for deltagere
og ledere i Idrætscentret i byen.
Samtidig satte klubben kronen
på dette værk med en stor inter
national lejr med deltagere fra 20
lande. Det var klubbens jubilæ 
umsgave til DBF.
Gavens størrelse er på ca.
100.000 kr., nemlig udgiften til
spillere og ledere i 14 dage.
Pengene er skaffet ved hjælp
fra medlemmer, firmaer og støt
tepersoner. Det lykkedes des
værre ikke at skaffe yderligere
midler til en rejsefond så man
kunne have betalt noget af rejsen
for de spillere, som kom fra lan
dene længst væk, New Zealand,
Indien, Malaysia, Japan og In
donesien.

B egejstring

FBKs initiativ blev modtaget med
begejstring af de mange nati
oners spillere. Reaktioner oven
på lejren er heller ikke udeblevet.
Fra New Zealand skriver Peggy
Dawson på vegne af landets to
deltagere bl.a.:
- Vi sætter stor pris på det ar
bejde, som Bjørn Danielsen lag
de i den administrative side af
lejren og hans venlige behand
ling af børnene, som deltog. Den
dejlige atmosfære mellem bør
nene og trænerne, motiverede
dem til at arbejde hårdt med alle
sider af spillet.
Peggy Dawson takker DBF for
at havde skabt mulighed for at
børn fra så mange lande har
kunnet samles til lejren for at
lære mere om badminton og for
at kunne slutte venskaber.
Tak Bjørn Danielsen og Lis
beth von Barnekow - og alle de
øvrige trænere - for en meget

5 vid eoa nlæ g var s tille t til rå d ig h e d a f S ony, h v ilk e t var stæ rk t m e d v irke n d e til, a t e v e n tu e lle s p ro g va n sk e lig h e d e r fo rs va n d t
u n d e r in stru k tio n e n . B ille d e t: R adika Bose, In d ie n o g R a tik D hir, In d o ne sien i sn ak m e d B jø rn D an ielsen o m k rin g vid e o a n 
læ gget.
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stian Diekmann, Tyskland, Stellan Østerberg, Sverige, Rajesh
Dhlr, Indien, Jan Holtnaes, Norge,
Catarina Bastista, Portugal, Ingunn Vidarsdottir, Island.

berigende oplevelse, slutter
Peggy Dawson.
På gruppebilledet er lejrens
deltagere samlet således:
N ed erste
række: Diekmann,
Tyskland, José Assuncao, Por
tugal, Niole van Zijderveld, Hol
land, Stafanie Rommersirehen,
Tyskland, Jørgen v.d Pot, Hol
land, Amanda Dunlopp, Irland,
Sandra Wilson, Skotland, Alllson
Fischer, England, Darren Hall,
England, Michael John Watt, Ir
land, Sara Ussher, Finland, Yud
Wahy Udi, Indonesien, Ingridi
Bjørnsson, Island, Peggy Hintze,
Finland, Inge Rljokeu, Belgien,
Patricia Choel, Frankrig og Bjørn
Danielsen, F.B.K.

3. ræ kke: Henrik Jensen, Vrå,

Niels
Jørgen
Kjærsgård,
Aalborg, Frank Andersen, F.B.K.,
Rob v.d. Zijderveld, Holland, Ove
Christensen, F.B.K., Rob v.d. Pot,
Holland, Gert Pedersen, Skive,
Pedro Cruz, Portugal, Ratik Kumala Dewi, Indonesien, Radhika
Bose, Indien, Per Rose, Norge,
Jan de Mulder, Belgien, Patrick
Perrault, Frankrig, Kurt Poulsen,
F.B.K., Corry Sutjahjo, Indonesi
en.
ræ kke: Addy Regelbrugghe, Belgien, Bill Neill,
Skotland,
Marianne Wlkdal,
Norge, Jeanette Kuhi, Sverige,
Gabriel Jeronimo, Portugal, Jari
Erikson, Finland, Llzbeth von
Barnekow, C.B.K., Louisa Sigurardottir, Island og Peggy Daw
son, New Zealand.
B ag es te

Søren Thomsen,
F.B.K., Antonio Crespo, Portu
gal, Anil Pradhan, Indien, Jørgen
Jensen, Vrå, Lena Graversen,
F.B.K., Annette Sørensen, F.B.K.,
Cralg Douglas, Skotland, Mark
Wehi, New Zealand, Denise
Cherrlngton, New Zealand, Chri2.

ræ kke:

Søren Thomsen, FBK, in s tru e re r Yud W ahy Udi, Ind on esien o g D enise
C h e rrin g to n , N ew Zealand.
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Optakt til ny sæson

8 0 m ed i O ksbøl
i D B F s træ n in g s le jr
80 spillere, fordelt på to hold, har
været samlet til træning I DBFs
egen sommerlejr, Oksbøl-lejren,
som Ribe Amts Gymnastik- og
ungdomsforenings kursuscen
ter og Blåvandshuk idrætscenter
igen husede.
De mange spillere var opdelt I
to grupper, over 15 år, der er for
de spillere, der er på tale til del
tagelse I de næste to ungdoms-

EM, og en gruppe under 15 år,
hvor spillerne i denne sæson
bl.a. forbereder sig til internati
onale kampe i januar i England
(England-Danmark-Sverige).
Steen Skovgaard, Peter Hind
se, Per Treldal samt Ingo Hvild
udgjorde
lejrens
faste
le
der-stab. Desuden var René Toft,
Morten Frost og Ole Jacobsen på
instruktør-listen.

D elta g e rn e I lejren fo r sp ille re in d til 15 å r e r h e r sa m le t m e d in stru ktø re rn e .

N y b o rg -k u rs u s
Instruktører på DBF-I og
DBF-II sled lige så meget I det
i Nyborg, som de mange del
tagere rundt om på sommer
lejrene. Her hardeltagerne på
kursus-A i Nyborg dog taget
fri for at få taget gruppe-bil
lede. Igen i år var der to kur
sus i Nyborg, og »Badmin
ton« vender tilbage til kur
serne i nr. 7 for bl.a. at følge et
par af deltagerne »hjem« i
deres klubber.
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U n g d o m s lin je n b ra g te
N r. B ro b y o p i 3 . d iv is io n

Nr. B ro b y s n ye 3. d iv is io n s h o ld h o ld e r h alvd e le n a f klu b b e n s s p o n so re r frem .

Det betaler sig at arbejde med
ungdommen i klubberne. Et af de
mange gode eksempler er Nr.
Brobys oprykning til 3. division
efter sæson 1979-80. Den fynske
landsbyklubs unge hold sikrede
sig oprykningen ved at vinde i
den nyindstiftede opryknings
runde med 8-5 over Over Jerstal,
som dermed måtte forlade 3. di
vision.
Holdleder i OJB, René Toft, og
daværende
USU-formand
i
Dansk Badminton
Forbund,
hørte til dem, der ikke tog ne
derlaget såtungt, netop fordi det
var et ungdomsspækket hold af
»egen avl«, som tog endnu et
skridt fremad.
Nr. Broby har også haft det
fornødne held undervejs, erken
der Peter Hindse, ungdomsleder
i Nr. Broby. I den første sæson i
Danmarksserien,
sæson
1977-78, var holdet på nippet til
at tage en tur ned igen i Fynsserien. A point med holdet på næstsidstepladsen klarede fynboerne
sig med en enkelt kamps fordel i
scoren.
Nr. Brobys oprykning er sket
samtidig med, at naboen, store
OBK, også har taget et trin opad.
Det glæder man sig også over i
Nr. Broby, hvor man føler, at der
er et godt forhold til odenseanerne.

11975 var Nr. Broby endnu kun
i den fynske serie 1. Det var må
ske bl.a. derfor nærliggende at
en af OBK-lederne, Leif Jensen,
det år til en fynsk avis kunne ud
tale, at fremtiden for unge fynske
badmintonspillere, som ville bli
ve til noget, alene lå i OBK.
- Må disse ord blive gjort til
skamme.
Det er den randbemærkning,
Peter Hindse har sat i sin
scrap-bog ved dette udsagn. Han
har gjort sit til at det skulle lyk
kes.
Det er Peter Hindse, der først
og fremmest har stået for bad
minton-fremgangen i Nr. Broby,
sammen med Ruth Kirketerp, Kaj
Kirketerp, Knud Bonnesen og
Chr. Dahl Nielsen.
Sidstnævnte er hoved-for
mand i Nr. Broby Skytte-, Gym
nastik-og Idrætsforening, hvoraf
badminton-afdelingen er en ikke
uvæsentlig del. Chr. Dahl Nielsen
har imidlertid også formået at få
helheden tilgodeset i sit arbejde,
fastslår Peter Hindse.
Oprykningen til 3. division er
lønne for det arbejde, der har
været gjort med ungdommen.
Den har udviklet sig kolossalt si
den Nr. Brobys ungdomsspillere
for første gang deltog i en åben
turnering udenfor Fyn. Det var
15. september 1973 I Frederiks

havns åbne puslinge- og ju 
nior-mesterskaber. Det blev til
tre finalepladser og optakten til
en masse rejser over hele landet
lige siden.
- Det er meget væsenti igt at så
at sige alle vore unge har haft en
fin klubfølelse, hvorved vi har
kunnet beholde spillerne. De er
blevet hærdet I de mange turne
ringer, de har deltaget i, og netop
i den forløbne sæson er der fra
spillere og lederes side ydet en
god indsats, siger Peter Hindse.
Det har ikke alene ført til op
rykning for førsteholdet. 2. hol
det er fulgt med op i Fynsserienet hold, der ligeledes for en stor
del består af unge spillere.
I Nr. Broby er man dog ikke
blind for, at oprykningen er bl.a.
også sikret takket være den spil
lende træner, Johannes Ander
sen, der er kommet til i sæson
1979-80. Han startede med
badminton i Bording og er via
Højbjerg og Vejlby IK kommet til
Fyn.
Johannes Andersen har været
primus motor, hvortil kommer, at
der er skabt en fin hold-moral.
Vil bide sig fast
- Vort mål for den kommende
sæson er at bide os fast i 3. divi
sion, ligesom 2. holdet bør kunne
hævde sig i Fynsserien.

P e te r Hindse.

Det gode sammenhold i Nr.
Broby er bl.a. blevet skabt på de
ture, ungdommen har haft i de
senere år til Berlin, hvor de del
tager i en international turnering.
Kriteriet for at komme med på en
sådan tur er, at man har gjort en
god indsats i den forløbne sæ
son.
Man har ligeledes haft succes
med træningslejre om somme
ren i Nr. Broby. Her har spillere
fra bl.a. Resen, Skagen og Over
Jerstal været med, og man har
haft glæde af udveksling af spil
lere med disse klubber, siger
Peter Hindse.
35

L a n d s b y k lu b b e n på vej

H allen s a tte fa rt
på udviklingen
Som så mange andre steder er
det opførelsen af en Idrætshal,
der har sat skub i badmin
ton-spillet i Nr. Broby. Hallen
kom I 1970.
Der har Imidlertid ikke stået
badminton på det hele i denne
hal. Andre idrætsgrene har også
skulle have spilleplads.
Vi har f.eks. i det forløbne år
haft fire timer om ugen til fælle
stræning
for
senior-turnerings-spillerne. Ungdommen har
haft 6-7 timer til rådighed. For
motionsspil har der været 5-6
ugentlige timer. Dertil kommer,
at vi har kunnet ty til Fri-og Efter
skolen, når det har knebet. Tur
neringskampe afvikles for en
stor del på de timer, der er til rå

dighed for træningen. Til den
kommende sæson er en ny hal
klar i Broby kommune, og der
med får Nr. Broby Badminton
yderligere nogle ugentlige timer
til rådighed.
Nr. Broby kom med i Fyns
Badminton Kreds i 1964. I
1972-73 blev det til oprykning til
Fynsserien, hvoraf det næste
skridt blev taget i 1976-77. Efter
det første år i Danmarksserien
havde Nr. Broby vundet fodfæste
og det blev til en fjerdeplads i
1978-79 - og i 1979-80 til en an
denplads, som altså gav adgang
til oprykningskampe. Her blev
såvel Lillerød fra en anden Danmarksserie-kreds som Over Jerstal besejret med 8-5.

Jo ha nn es A ndersen ga v klu b b e n n e to p den s tyrke fra to pp en , som h ar
væ ret n ø d ve n d ig t. De fleste la n d s b y klu b b e r v il n o k ikke ku n n e klare
sig uden sp ille n d e træ ner, h vis de g ø r sig h åb om a t ko m m e i d iv i
sio n s-ræ kke rn e, m en e r P e te r Hindse.

A n de th o ld e t, d e r ko m op i Fynsserien, e r h e r sa m le t m e d ti a f de
20 sp on sor-n avn e.

F å r s to r o p b a k n in g

Dansk Badminton Forbund har igen i år udsendt
håndbogen til klubberne, og flere eksemplarer af
bogen kan bestilles ved henvendelse til DBFs
kontor, tlf. 02 - 45 77 45. Håndbogen rummer alle
relevante oplysninger om adresser, holdturnering,
reglementer og love, mesterskabsturneringer m.v.
Den koster 20.- kr.
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De to oprykningskampe i OBK’s
hal viste med al tydelighed, hvor
stærk opbakningen er fra med
lemmer og øvrige interesserede i
landsbyklubben.
Vor fremgang er ikke mindst
skabt på denne opbakning gen
nem årene fra forældre og andre.
Dertil kommer støtte fra lokale
erhvervsdrivende og ikke mindst
kommunale erkendligheder i
flere tilfælde, fortæller Peter
Hindse.
Danmarksserie-tilværelsen
har
skabt
opmærksomhed
blandt lokale erhvervsdrivende,
så meget, at der har kunnet op

rettes 20 sponsorkontrakter, der
hver er på 2.500 kr. over to sæso
ner 1979-80 og 1980-81.
- 1de første år mætte vore un
ge spillere/forældrene yde vir
kelig meget selv for at komme
ud. I de senere år er det blevet
muligt at yde mere fra klubbens
side, bl.a. fordi vi får støtte fra en
Støtteforening, der arrangerer
ugentlige bankospil. Denne for
ening yder såvel til Nr. Broby
SG-I og Boldklubben. Dertil
kommer altså, at vi nu har den
faste sponsor-støtte, og tilskud i
ny og næ fra anden side.

Nr. Broby i top på Fyn siden 1972

5 6 k re d s m e s te rs k a b e r
o g fø rs te D M i 1 9 7 9
Nr. Broby sikrede sig det første
danske
ungdomsmesterskab
ved DBFs mesterskaber for pus
linge i 1979. Det var Birgitte
Hindse, der vandt det i mixeddouble sammen med Claus
Thomsen, Esbjerg.
Det første gode resultat i
DM-sammenhæng blev opnået
allerede i 1974-75, da Claus
Overbeck ved de allerførste minipuslinge-mestersk. på Born
holm nåede semifinalen i single.
Claus Overbeck opnåede en
bronze-placering i junior-DM i
Odense i 1979. Den bedste
DM-placering fik han dog allere
de i 1975 som minipuslinge med
en sølvmedalje i herredouble
sammen med Ole Jørgensen,
Tarup-Pårup.
Foruden mesterskabet i mixeddouble i 1979, opnåede Bir
gitte Hindse også en bronze-me
dalje i damedouble sammen med
Hanne Løvendahl, Grantoften.
Birgitte Hindse/Hanne Løven
dahl opnåede en sølvmedalje i
mini-DM i 1977.
I 1978 blev Birgitte Hindse og
Kim Hansen nr. 3 i puslinge-mixeddouble ved DM.
Det første Fyns-mesterskab blev
sikret i 1972, da Lone Hansen
vandt junior-damesingle. Det var
i øvrigt på hjemmebane, idet Nr.
Broby SG-I var vært for årets FM.
Det blev dengang forudsagt, at
det næppe ville blive det sidste
Fyns-mesterskab til Nr. Broby. I
de følgende år har der da også
været en strøm af mesterskaber:
1973
Juniorer:

DD: Lone Hansen/Pia Møl
ler, OBK
1974
Puslinge:

HS: Karsten Nielsen
DD: Vivi
Snedevind/Helle
Berg, Middelfart
MD: Karsten
Nielsen/Vivi
Snedevind
1975
Puslinge:

HS: Karsten Nielsen
HD: Karsten Nielsen/Jørgen
Kirketerp
M inipuslinge:

HS: Claus Overbeck
HD: Claus Overbeck/Claus
Nielsen
DD: Birgitte
Hindse/Tove
Krogsgaard
MD: Claus Overbeck/Gitte
Bakke

1978
P uslinge

DS: Birgitte Hindse
DD: Birgitte
Hindse/Gitte
Bakke
MD: Birgitte
Hindse/Kim
Hansen
Junior

DD: Tove Krogsgaard/Vibeke Hansen, Nyborg
HD: Anders
Hindse/Ghita
Andersen
Y nglinge

HD: Karsten Nielsen/Jørgen
Kirketerp
MD: Karsten Nielsen/Helle
Berg, Middelfart

1979
Y nglinge:

C laus O ve rb e ck h a r s ik re t Nr. B ro b y m an ge m esterskaber. I
1979-80 nåede han tilm e d fin alen i FM fo r se niorer.

HD: Karsten Nielsen/Jørgen
Kirketerp
DD: Inge
Skalshøj/Gitte
Kronborg, OBK
MD: Jørgen Kirketerp/lnge
Skalshøj
Juniorer:

DD: Tove Krogsgaard/Vibeke Hansen, Nyborg
MD: Claus Overbeck/Tove
Krogsgaard
Puslinge:

DS: Birgitte Hindse

1980
Y nglinge:

G itte Bakke, Tove K ro gsg aa rd o g B irg itte H in dse h a r ige nn em
å re ne s ik re t sig m ange title r.

DS: Tove Krogsgaard
DD: Tove Krogsgaard/Vibeke Hansen, Nyborg
Juniorer:

DS: Birgitte Hindse
1976
Juniorer:

HD: Karsten Nielsen/Jørgen
Kirketerp
Puslinge:

HS: Claus Overbeck
DS: Tove Krogsgaard
DD: Tove Krogsgaard/Vibeke Hansen, Nyborg
M inipuslinge:

DS: Birgitte Hindse
DD: Birgitte
Hindse/Charlotte Seerup
1977
Juniorer:

HS: Karsten Nielsen
HD: Karsten Nielsen/Jørgen
Kirketerp

MD: Karsten Nielsen/Birgitte
Ågård
Puslinge:

HS: Claus Overbeck
DD: Tove Krogsgaard/Gitte
Bakke
HD: Claus
Overbeck/Kim
Hansen
MD: Claus Overbeck/Tove
Krogsgaard
M inipuslinge:

HS: Klaus Bølle
DS: Birgitte Hindse
DD: Birgitte
Hindse/Maja
Oldengaard
MD: Klaus
Bølle/Birgitte
Hindse

M inipuslinge:

HD: Morten Nielsen/Flemming Thomsen
12 fynske holdmesterskaber i
A-rækkerne er det yderligere
blevet til for Nr. Broby. Bl.a.
har puslinge-A-rækken været
vundet syv gange i træ k -s æ 
son 1972-73 til og med sæ
son 1978-79.
Dertil kommer to junior
A-mesterskaber og tre me
sterskaber
i
minipuslinge-holdturneringen.
Dermed bliver Nr. Brobys
totale høst til dato af Fynsmesterskaber på 56.
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Af Susanne Pilegaard, Søllerød

B a d m in to n
e r fo r a lle

I sommeren 1977 havde jeg den
fornøjelse at deltage på DBFs
kursus I i Nyborg. Formålet med
kurset er bl.a. at uddanne in
struktører, der skal virke som
klubtraenere. Jeg deltog med det
henblik at kunne varetage min
klubs interesser i ungdomsafde
lingen, om en aktiv og engageret
ungdomstræner.
Aktiv blev jeg, engageret også,
men ungdom stræ ner.... ikke
helt, og dog på en måde.
Jeg blev træner for en gruppe
idrætsudøvere i alderen 12-46
år. Gruppen består af psykisk
handicappede personer, der på
nogle områder befinder sig på et
udviklingstrin svarende til 3-5
årige.

Der er naturligvis store indivi
duelle forskelle i gruppens
medlemmer, og enkelte af per
sonerne har tillige forskellige fy
siske handicaps.
Gruppen eller holdet, der be
står af 18 deltagere, startede med
at spille badminton i efteråret
1978. Genne hele vinterhalvåret
er der blevet spillet badminton
hver lørdag formiddag. Ledelsen
af træningen m.v. er blevet plan
lagt og gennemført i samarbejde
med badmintonspilleren Susan
ne Kølle, SNIK.
Interessen på holdet har været
overvældende. Badmintonspillet
har været og er stadig alle delta
gernes ønskesport. Lysten og
engagementet fra deltagernes

TURNERINGSBOLDE
i topkvalitet, og til absolut bundpris
vi kan i sæson 80/81 levere ca. 10.000 dus.

Igen I å r e r vi fo ra n m ed
d e lav este pris e r på de n
k e n d te S w a n b a d m in 
to n tu rn e rin g s b o ld . V e d
kv an tu m kan du k o m m e
h e lt ned på 7 2 .0 0 kr. +
m o m s pr. du sin . S e n 
d e s fr a g tfr it ov eralt.

N Æ R M E R E O P L Y S N IN G I
★
★

I P O R T AJS
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Alt i samme hus
Egen parkeringsplads
Kvik service på reparationer
Kort sagt, vi er friske

Soravej 78 . 4200 Slagelse . (03) 525334

side har naturligvis haft en stor
indflydelse på den megen frem
gang der har fundet sted.
Træningens formål har været
mangesidig. Skematisk og kort
opstillet kan bl.a. flg. forhold
nævnes:
- socialt samvær
- øge selvtilliden hos den en
kelte deltager
- øge den enkeltes kropsbe
vidsthed
- forbedre koordinationsevnen
- forøge de enkelte fysiologi
ske forhold (f.eks. muskel
styrke, muskeludholdenhed
m.v.)
- forbedre koncentrationsev
nen
- bedre til at spille badminton
Badmintonspillet er således
dels blevet anvendt som et mål i
sig selv, og dels om et middel for
en personlig udvikling af den en
kelte deltager såvel psykisk, so
cialt som fysisk. Det har endvi
dere været hensigten at give
deltagerne oplevelser på bad
mintonbanen, der forhåbentlig
kunne medføre til troen på at
idrætslige aktiviteter også er et
område, hvor de har mulighed
for at kunne fungere og gøre sig
gældende.
Det at træne en gruppe psykisk
handicappede personer kræver
en nøje tilrettelægning af træ
ningen. Det er ikke gjort ved at
stille sig ind på banen og »råbe«:
ja, så tar’ vi lige 10 armstræknin
ger, 10 knæbøjninger og 5 min.
med almindelige grundslag ...!
Så enkelt er det Ikke. Fiver ting i
træningen må nøje gennemgås
med den enkelte deltager. Man
må ofte direkte være involveret i
selve udførelsen af et enkelt be
vægelsesforløb og ikke være
»bange« for at tage fat og være i
særdeles nær fysisk kontakt med
den enkelte deltager, der i man
ge tilfælde har svære fysiske
handicaps.
Træningen og instruktionen
må være enkel og konsekvent
samtidig med at der tages nøje
hensyn til den enkelte deltagers
forudsætninger. Det man gerne
vil lære fra sig må gives i små
mængder og øves, øves og atter

øves. Det kræver lang tid og en
god portion tålmodighed både
hos spillerne og hos instruktø
rerne. Til gengæld er glæden den umiddelbar og spontane
glæ de-stor, når noget efter lang
tids intens træning lykkes. Glæ
den kan være så stor, at det for
nogle kan være vanskeligt at
rumme. At opleve denne glæde
hos deltagerne og selve situati
onen opvejer totalt selv de »su
reste« øjeblikke i forbindelse
med træningen af spillerne.
Som træner for en gruppe
handicappede mennesker må
man kunne klare situationer,
som man ikke lærte om på Nyborg-kurset. F.eks. oplevede jeg
en dag, at en fa mine spillere
havde tabt sin benprotese i iver
efter at nå en bold. Dette skete til
stor jubel for de andre, men vi
måtte alle i fællesskab klare situ
ationen. Hvad andet var der at
gøre, end at få spilleren til attage
bukserne af, og så gå i gang med
at montere benet på.
Det kan være hårdt og an
strengende at træne psykisk
handicappede spillere, og man
engageres ofte selv særdeles
meget. Man giver så meget som
muligt af sig selv, men får endnu
mere tilbage fra den enkelte
deltager og holdet som helhed.
En ting er helt sikkert, det er at
man får oplevelser på den positi
ve side, som man næppe får an
dre steder. Der er et engagement
og et tillidsforhold, der er van
skeligt at beskrive i gruppen og
instruktørerne i mellem.
Det har vist sig på aktiviteten
om lørdagen, at badmintonspil
let er en idrætsgren, der i høj
grad kan indfrie de enkelte del
tageres forventninger og dermed
give nogle positive oplevelser,
som jeg mener er til glæde for det
enkelt menneske uanset psyki
ske eller fysiske handicaps. Med
håb om at badminton endnu
mere kan tilbydes til forskellige
grupper af handicappede og
eventuelt integreret i almindelige
idrætsforeninger og i samarbej
de med Dansk Handicap Idræts
Forbund kan jeg kun slå fast
»Badminton er for alle«.

Fremtiden fo r instruktørerne

V id eo reko rd eren uvurderlig
hjæ lp i træ n in g og in stru ktio n

Det vil altid være vanskeligt fo r
en tekniker, at skrive en populæ r
og letforståelig artikel om et
stykke virkelig kom pliceret te k
nik, han ovenikøbet arbejder
med dagligt.
Det er blevet min opgave at
skrive lidt om video, der vel nok
repræsenterer noget af det mest
avancerede teknik, der nogen
sinde har stået i et privat hjem. Vi
glemmer hurtigst m uligt alt om
de mange konkurrerende syste
mers fordele og ulemper, om
frekvensopløsninger, rotations
hastigheder og hvad man ellers
kan fylde bladet med af teknik og
koncentrerer os om det vigtigste,
nemlig de erfaringer, vi har
samlet efter mange års arbejde
med denne teknik, og hvordan vi
bedst kan udnytte denne viden
inden fo r vor sport.
Jeg føler selv, at jeg har været
privilegeret på netop dette felt.
M it job krævede, at vi var med fra
starten, og m it badm intonjob
gjorde det m uligt at lege med
tekniken i marken. Jeg forsikrer,
at der blev »leget«. Fra den dag
det første B&O Shibaden anlæg
så dagens lys, var vi med. M on
strommet var kollosalt tungt,
uhyre vanskeligt at betjene kor
rekt og som alle datidens anlæg
konstrueret som spole til spole
maskiner. Dette sidste indebar
bl.a. at båndene knækkede i en
uendelighed. De kunne kun
samles ved hjælp af en speciel
lære og en kirurgisk kniv. Blev
dette ikke gjort pinligt nøjagtigt,
røg diamantspidserne af video
hovederne og en regning på ca.
1200 kr. var sikker.
Vi eksperimenterede med alle
mulige og umulige typer og sy
stemer i årene, der gik, men først
med kassettemaskinens frem 
komst begyndte det hele at ligne
noget, vi kunne skimte den te k
nik, der ville være stabil nok til
vort brug.
Der blev presset på fra alle si
der, klubber, kredse, forbund,
alle ønskede at vide, hvilket an
læg vi ville gå ind fo r teknisk, fo r
en ting var alle enige om, vide
orekorderen som sådan er en
uvurderlig hjælp i al træ ningsog instruktionsarbejde. Vi (mine

Ib H a n sen , s e r v i c e c h e f i » B jø r n s r a d io« o g m e d le m a f D B F s s p ille u d v a lg , h a r s k r e v e t d e n n e a r t ik el o m v id e o .

teknikere og jeg) afviste at an
befale noget som helst fabrikat
før følgende punkter var opfyldt:
1. Robust udførelse og stor sta
bilitet.
2. Kassettesystem med min. 2
tim ers spilletid.
3. Stort frekvensområde og sta
bilt løbeværk.
4. Let at betjene. Helst »idiotsikret«.
5. Et fabrikat, der samtidig frem 
stillede et let transportabelt
anlæg, af høj kvalitet, der
kunne køre i rim elig tid uden
nettilslutning.
6. Still billede og Slow m otion
funktion.
I vort daglige arbejde ser vi alle
betydende fabrikater, skal vi sige
fra den dårlige side, idet det er
vor opgave at finde opståede fejl
og rette dem. Dette giver selvsagt
en ikke ringe bedømmelses
grundlag, som vi udnyttede her.
Dommen var entydig og uden
vaklen, vi gik ind fo r Sony C l, der
ikke alene opfyldte ovenstående
betingelser til fulde, men oven
ikøbet kom pletterede dem med
en meget avanceret fje rn b e tj
ening, der er helt uvurderlig fo r
instruktøren i hans arbejde.
Denne erkendelse fik os til at
henvende os til »Sony Danmark«
med et forslag om oprettelse af
en
sponsorkontrakt.
Denne
kontrakt blev oprettet og DBF
har i dag al den teknik til rådig
hed på dette felt, som hjertet kan
begære. Der arbejdes i øjeblikket
på fuld kraft fo r at overspille alle
de mange forskellige bånd, vi har
liggende, til Sony kassetter, med
det form ål at oprette et båndar
kiv, der kan udlånes til de klu b 
ber og kredse, der råder over et
Sony anlæg.
Vi føler nu, at vor rolle er ud
spillet i denne sag. Vi har brugt
megen tid i årenes løb på at finde
det helt rigtige system til bad
m intonfolket, og det tro r vi er
lykkedes. OK, vi har haft det
skægt på vejen mod målet og
håber nu blot, at denne nye te k
nik må finde anvendelse i det
træ nings- og instruktionsarbej
de, der udføres ud over landet, til
yderligere højnelse af en i forvejen god spillestandard.
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M ichal M aly blev tredobbelt

mester i Czekoslovakiet. Han
vandt singlefinalen over Ladislav Sramek med 18-13,
15-2.
I
doublerækkerne
vandt han sammen med hen
holdsvis Karel Lakony og
Alena Nejedlova. Det var
langt fra overraskende, at
Maly dominerede. Han har
været ubesejret I sit hjemland
i sæson 1979-80. Damesinglen vandtes af Jlrina Hubertova, mens damedoublen blev
vundet af Alena Nejedlova/M.
Hamralova.
G erald H ofegg er topper den

M a s ters m ed h e le e lite n
Alle nuværende og tidligere ver
densmestre i badminton er
blandt deltagerne, når den an
den Masters turnering til sep
tember løber af stablen i Albert
Hall i London.
Det vil sige, at indoneserne i
modsætning til sidste år er med i
turneringen, og arrangørerne
kan med god ret reklamere med,
at kremen af verdens badmin
tonspillere sætter hinanden
stævne.
Naturligvis er også spillere
som Morten Frost og Prakash,

Indien - de to finalister i herre
single sidste år - med, og det
samme gælder indoneseren
Liem Swie King samt de to sven
skere Thomas Kihlstrom og
Sture Johnsson.
Turneringen spilles i grupper a
fire deltagere, hvor alle møder
alle. De to gruppers nr. 1 spiller
om førstepladsen, toerne om
tredjepladsen o.s.v.
Lene Køppen vandt damesinglen sidste år ved at besejre
Gillian Gllks, England, i finalen.

Det kommer ikke til at ske i år,
idet det engelske forbund har ta
get konsekvensen af de mange
stridigheder, der har været med
Gillian Gilks, og derfor er hun
slet ikke inviteret denne gang.
Derspillesom23.550 pund (ca.
300.000 kr.) mod 20.700 sidste år.
En af årsagerne til den forhøjede
præmiesum er tilsyneladende, at
man i år også Inkluderer mixed
double, hvor man I 1979 kun
spillede i fire rækker.

østrigske
rangliste
for
1979-80. Johann Ratheyser
er nr. to, Relnhold Pum nr.
tre. Hertha Obritzhauser og
Renate Dietrlch er de to
første i damesingle.
Dan T ra v e rs og C harlie G a l
lagh er deler førstepladsen på

skotternes rangliste i herre
single. På de næste pladser
følger Billy Gilliland, Gordon
Hamilton, Ronnie Conway og
Tony Dawson. Joanna Flockhart er nr. et i damesingle.
Pam Hamilton og Alison Bryson deler andenpladsen. Det
var Billy Gilliland/Jeanne
Flockhart, der vandt bronze i
mlxeddouble-VM 1977.
H a rald N ettli topper listen
over norske landsholdspil
lere med 57 kampe. Hans
Sperre har spillet 47, mens
Kari Histøl har spillet 40.
Haakon Ringdal følger med
32 og Jan Holtnæs med 31
kampe. Knut W. Engebretsen, der nu er viceformand I
NBFs styrelse, har spillet 30.
Else Thoers en har efter sit
første år som senior allerede
rundet de 25 landskampe for
Norge. Hun står på 28 kampe
pr. 1. juli 1980. Hendes ældre
bror, Petter Thoresen, der jo
spiller i Værløse, har spillet
29 kampe for Norge. Norge
har ialt benyttet 35 lands
holdsspillere.

blev
ganske
overlegen norsk hold-me
ster. Det blev til ti sejre i lige
så mange kampe og en score
på 100 mod 10. (Der spilles
kun 11 kampe pr. match).
Mesterholdet, der skal re
præsentere Norge i Europa
Cup, tæller følgende spillere:
Else Thoresen, Anne Svar
stad, Hans Chr. Seeberg,
Oddvar Bøe, Knut Johansen,
Geir Andersen, Kari Johan
sen, Hans Sperre, Hege Skagun, Frode Hauge, Kristin
Rasmussen. Jan Abrahamsen er holdleder.
S andefjord
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Verdensm esteren R ud y H arto n o o g A ll E n g la n d m esteren Prakash. N u kan de m ødes i Lon do n. H er e r de
sam m en ved D anish Open 1980.

B adm inton og uddannelse i USA
Fra Paul DeLoca er kommet et
tilbud, der måske kan friste piger
i ynglinge-gruppen - et fireårigt
stipendium til Northern Illinois
University nær Chicago, USA.
Paul DeLoca oplyser, at han
for nylig er blevet heltidsbad
minton-træner på universitetet.
Han har tidligere arbejdet med
udvikling af badminton i USA i
Badminton Players Association.
Bl.a. ønsker man at gøre ung
dommen i USA opmærksom på
de muligheder, der er for bad
minton i forbindelse med colle
ge-stipendier.
Paul DeLoca ønsker at komme
i forbindelse med bl.a. danske
junior-ynglinge piger, som vil
udnytte et frit stipendium, som er

til rådighed på Northern Illinois
University. Et sådant stipendium
er omkring 100.000 kr. værd, og
omfatter fire års skole-ophold.
Det dækker kost, bolig, under
visning og bøger under opholdet
på universitetet.
- Man skal først og fremmest
have interesse i at studere i USA,
og et ønske om at forbedre sit
badmintonspil under min indivi
duelle og hold-træning, forklarer
Paul DeLoca.
Han vil give et ubegrænset
antal træningstimer, enten indi
viduelt eller i gruppe. Dertil
kommer turneringer i weeken
derne I perioden november
april.

Paul DeLoca henviser til, at
han har erfaring fra mange års
kampe nationalt og internati
onalt, og at han dermed kan være
med til at forbedre de enkeltes
spil.
Tilbudet fra DeLoca e rtil piger,
som har studenter-eksamen eller
tilsvarende uddannelse. Der vil
bl.a. blive mulighed for at være
med i kampe om college-mester
skaber, individuelt og for hold og
dermed komme til at møde de
bedste i USA. Skoleåret i USA
begynder i løbet af september og
slutter i midten af maj.
USU-formand Poul Rasmus
sen eller Torsten Berg fra DBFs
bestyrelse kan kontaktes med
henblik på oplysninger.

Licensspillere ind i ny sæson

O v e ro rd n e t s ty rin g
fr a IB F n ø d v e n d ig
Indtil nu har IBF været uvillig til at
diskutere nogen form for fælles
styring af Go Open med spiller
ne, påstårsekretæreni Spillernes
internationale sammenslutning,
John Joiner, i en samtale, som
O laf Fang el har haft med ham og
double-spilleren, Mike Tredgett.

I enhver kommerciel sportsgren,
der bliver multinational, må man
have et overordnet styringsor
gan. Har man ikke det, vil kom
mercielle sponsorer høste fordel
af mangelen på kommunikation.
Lader en fælles styring sig ikke
gøre på verdensplan, må vi i
hvert fald kunne finde ud af det i
Europa. Det ideelle ville være at
placere styringen af Go Open i en
overordnet gruppe med repræ
sentanter fra de nationale for
bund i de lande, hvor de store
turneringer finder sted, siger
Joiner.
- Vil sp ille rn e i lig h e d m e d te n
n is m iste fo rbindelsen m e d deres
fo rb u n d , n å r der ko m m e r store
p en g e p å bordet?

-J a , mener Mike Tredgett. Det
er sørgeligt at skulle sige det,
men jeg kan ikke forestille mig, at
de nationale forbund til den tid
har meget at tilbyde deres bedste
spillere, og jeg tror, at den sty
ringsgruppe, som Joiner omta
ler, i højere grad end forbundene
bliver »Godfather« for spillerne.
Joiner: - Jeg tror, at de fleste
spillere gerne vil repræsentere
deres forbund i landskampe,
fordi det giver prestige. Derfor
burde forbundene oppe sig og
gå aktivt ind i spørgsmålet med
penge til spillerne. De nationale
forbund har dog stadig en vis
indflydelse, idet de f.eks. kon
trollerer egne åbne mesterska
ber og internationale kampe.
Ved at oparbejde disse begi
venheder til store kommercielle
attraktioner vil forbundene stå
stærkere, end når de blot optræ
der som arrangører af turnerin
ger, holdt af forretningfolk ude
lukkende for pengenes skyld.
Professionelle arrangører vil un
der alle omstændigheder være
de bedste til at lave pengeturne
ringer.

D ans k-eng els ke fo rsk elle

- H va d kan engelsk b a d m in to n
læ re a f Danm ark?

Tredgett: - Danskerne har et
naturligt talent for spillet. Det

udvikler de i stedet for at bruge
forskellige
træningsmetoder,
som man gør i resten af verden.
Danmark fostrer til stadighed
spillere af verdensklasse. De
kommer så at sige af sig selv.
Men deres muligheder for kon
stant at træne mod hinanden er
en fantastisk fordel, som vi ikke
kan drage nytte af, fordi vi på
grund af de store afstande her i
England kun har muligheder for
at mødes i weekenderne.
Dertil kommer, at I i Danmark
har en masse deciderede bad
mintonhaller, hvor man kan træ
ne seriøst og ofte, mens vi eng
lændere må nøjes med multisportshaller,
hvor
mange
idrætsgrene trives side om side.
Danmark bliver stærkere i de
kommende år, og det gælder ef
ter min mening også for Sverige.
Joiner: - I er foran os på en
række områder. I er f.eks. ogsåbedre til at opreklamere store
badmintonbegivenheder,
selv
om jeg indrømmer, at All Eng
land altid har kørt fint.

M ike Tredgett.

S tev en s og Jolly arb e jd e r ikke

- H ar te nn is stø rre u n d e rh o ld 
n in g s e ffe k t e nd b a d m in to n ?

Tredgett: - Hvis det er tilfæ l
det, tror jeg, at det udlignes me
get hurtigt. I England er interes
sen for badminton i TV stærkt
stigende.
Joiner: - Jeg favoriserer bad
minton i så henseende. Jeg over
værede Copenhagen Cup i
Lyngby, hvor Morten Frost spil
lede finale mod Prakash. Her så
jeg det entusiastiske publikum
kæmpe sammen med Morten.
Det oplever man ikke i tennis på
grund af den store bane, hvor
man ikke føler sig i nærheden af
spillerne. Her har badminton no
get, som tennis ikke har.
- B liv e r Go O pen m ere fo rd e l
a g tig t fo r e urop æ erne e nd fo r
ind on ese rne , d e r få r ø k o n o m isk
stø tte fra sta te n?

Tredgett:-D et er jeg ikke i tvivl
om. For øjeblikket arbejder hver
ken Ray Stevens eller Kevin Jolly.
Den mulighed har de ikke haft
før. Nu kan de gå 100 pct. ind for
træningen. Det er vel sandsyn
ligt, at det samme gælder for bå
de Morten Frost og Flemming
Delfs.
Joiner: - Jeg forudsiger, at den
første badmintonpræmie på over
10.000 pund (ca. 120.000 kr.), der
vindes, bliver vundet af en euro
pæer, fordi et sådant beløb er
værd at svede blod for.

- E n g la n d h a r ik ke vu n d e t en
m a n d lig A ll E n g la n d -tite l h v e r
ken i sin g le e lle r d o u b le i de s id 
ste 40 år. Kan d e t æ n dres in d en
fo r o v e sku e lig fre m tid ?

Tredgett: - Måske. Men i øje
blikket har vi ikke engang en
landstræner, og de lokale spil
lere er ikke aktive nok til at få det
frem i spillerne, som skal til fo ra t
blive All England- eller verdens
mester. Vort eneste nuværende
bud på titlerne er Jolly, der har
evnerne, men som skal styrkes
psykisk.
Joiner: - Vi trænger til en
holdningsændring i England. Vi
skal bort fra at rose spillerne til
skyerne, blot de når kvartfinaler
ne ved All England. Man skal
tværtimod overbevise dem om,
at der stadig er noget, som kan
forbedres.
Hele ledelsen i Badminton As
sociation of England falder i svi
me og klapper spillerne på ryg
gen, når de er nået frem blandt
de sidste otte. Hvordan kan man
egentlig vinde i en sådan situa
tion?
Vi frembringer i England flere
gode ungdomsspillere end må
ske noget andet land i verden. Vi
gør bare ikke noget for dem. Før
det forhold ændres, tror jeg ikke
på nogen virkelig international
fremtid for engelsk badminton.

Jo hn Joiner.
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N orge væ lg er ny form and
Norges Badminton Forbund har
valgt ny formand. Det skete på
Forbundstinget i Sandefjord,
hvor vice-formanden igennem
de seneste fire år, Truls H. Brekke, nyvalgtes.
Truls H. Brekke er læge. Han
spiller badminton på motions
plan i Asker Badmintonklubb,
som holder til lige udenfor Oslo.
Den hidtidige formand, Einar
Printz Moe, trådte tilbage efter
eget ønske, men han fortsætter
som medlem af forbundsstyrel
sen og som formand for
Trlm-komiteen i NBF.
Einar Printz Moe har været
formand for NBF igennem fire år,
og han blev tildelt Norges
Idrettsforbunds hæderstegn for
sit arbejde for badmintonsporten
og norsk idræt generelt.
NBFs forbunds-styrelse består
efter nyvalg af: Truls H. Brekke,
Asker BK, som formand, Knut
Engelbretsen, Oslo, som viseformand, Terje D. Østhassel, Kri
stiansand BK, som viceformand,
Einer Printz Moe, Oslo, som fo r
mand for Trim-komiteen, Per
Ridsvig, Trondheim BK, som
formand for konkurrence-ko
miteen, Bernt Krohn Solvang,
Agder, som formand for Propa
ganda-komiteen, og Jørn B.

Nielsen, Carlton BK, som for
mand for instruktions- og ud
dannelses-komiteen.
Forbundstinget
udpegede
medlemmer til ungdomsudvalg
og seniorudvalg. Jan Holtnæs,
Moss og Omegn BK, skal fortsat
fungere som formand, og har
desuden Geir Dahl, Fjellhamar
BK, Gunnar Jacobsen, Teie BK
og Jan Yngvar Larsen, Sandef
jord BK, med i udvalget.
Som medlemmer af seniorud
valget valgtes Ole Jacob Kobbe,
Kristiansand BK, som formand,
som han også hidtil har været. De
øvrige medlemmer i udvalget er
Jan Abrahamsen, Sandefjord
BK, og Harald Nettli, Oslo BK.

Mål for ungdommen
Norsk
ungdoms-badminton
klarede sig hæderligt igennem
sidste sæsons største prøver nemlig de nordiske mesterska
ber i Triton Ålborg og 6-nationernes turneringen, som NBF
selv arrangerede i Grimstad.
6-nationers turneringen viste,
at vi er i færd med at indhente
Skotland og Vesttyskland, og vi
bør have en chence for at slå de
to lande i næste års Europame

sterskab, mener formanden for
Norges ungdomsudvalg, Jan
Holtnæs.
Juniorudvalget har sat følgen
de mål for den ny sæson:
1. Bronzemedalje i Nordieke
holdmesterskaber.
2. At holde pladsen i B-gruppen
i EM, og dermed fortsat være
blandt Europas otte bedste
nationer.
3. Spillere i kvartfinalen
i
EM-individuelt.
For at opnå dette må vore
spillere matches rigtigt, så de
vænner sig til at spille i det høje
tempo, vi møder, når vi kommer
udenlands. Det kan nås på tre
måder, skitserer Holtnæs:
1. Træning mod norske senior
spillere.
2. Deltagelse i flere turneringer i
udlandet.
3. Ved at invitere danske eller
svenske juniorer til Norge
med henblik på at træne mod
vore spillere.
Ved EM i Skotland i foråret
1981 skal Norge kæmpe mod
Sovjetunionen, Skotland og
Holland, mens Norge ved de
nordiske mesterskaber, der af
vikles i Finland skal kæmpe mod
Finland om bronzen. Danmark

Truls H. Brekke afløste P rintz
M oe.

og Sverige ligger til kampen om
guld/sølv. Island deltagersom 5.
nation.

Norges landskampstatistik
omfatter ialt 86 kampe, og der
er overvægt af vundne kam
pe, nemlig 44, mens 42 kam
pe er tabte. Scoren for de 86
kampe er imidlertid negativ
294-309. Norge har endnu
ikke mødt Danmark i seniorlandskamp-sammenhæng.

Når idrætshallen skal bygges
-så tal med R&S
D e t h a r m a n g e a n d re g jo rt m e d held

H aller til spo rt. S tore og små.
H aller p ro je k te re t og udfø rt. F æ rd ig e - lige til
at tage i brug.
Ring og få priser, s k its e r e lle r bare yd e rlig e re
in fo rm a tio n s m a te ria le .

3&S
R A S M U S S E N & S C H IØ T Z
Datavej 26
• 3460 Birkerød
Enghavevej 17 - 9000Aalborg
Sæbyvej
• 9800 Hjørring
Pakhustorvet 4 • 6000 Kolding
Gøteborg Allé 3 ■8200 Arhus N
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• Telf. (02) 81 66 00
■Telf.(08) 1642 11’
■Telf. (08) 92 31 00
• Telf. (05) 53 66 00
• Telf. (06) 1012 22
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DBF sender kun HBC til Europa Cup
14 lande har anmeldt deltagere i
Europa Cup for klubhold, hvor
Hvidovre Badminton Club sam
dansk hold-mester repræsente
rer DBF.
Europa cup’en afvikles i Carl
Diem Sporthalle i Mülheim-Ruhr
i Vesttyskland - samme sted som
de europæiske ungdomsmester
skaber blev spillet i 1979.
Dermed kommer Deutscher
Badminton Verbands deltager
på hjemmebane, idet det er det
mangeårige tyske mesterhold, 1.
B. V. Mülheim. De øvrige delta
gere bliver St. Polten/Østrig,
B.C. Ixelles/Belgien, Spohe Praha/Czekoslovakiet, Wimbledon
B.C./England, Racing Club de
France/Frankrig, B.C. Duinwljck/Holland,
Sandefjord
B.K./Norge,
Centro
Portugés/Portugal,
Lothian
eller
Country Club/Skotland, Penarth
B.C./Cypern. Dertil kommer
repræsentanter fra Jugoslavien
og Sverige, men herfra er de på
gældende klubber endnu ikke
anmeldt.
Et hold indbydes

Den europæiske badminton
unions turneringsudvalg har be
sluttet, at der kun Indbydes et
hold fra hvert nationalt forbund
til at deltage.
Dermed kommer Gentofte
Badminton Klub ikke til at for
svare det mesterskab, GBK har
vundet de to første gange, der
har været spillet om Europa Cup.
Torsten Berg: - EBU's komité

1 5 -å rig m e s te r
15-årige Helen Troke stod for
den store overraskelse ved de
nationale engelske mesterska
ber for spillere under 21 år. Hun
mødte søsteren, Catherine Tro
ke, i finalen, og hun havde forin
den slået finale-seedede Diane
Simpson. Karen Bridge var
stor-favorit til mesterskabet,
men hun kunne ikke stille op som
følge af en skade. Ved mester
skaberne savnede man bl.a. Sally
Leadbeater og Gillian Clarke
samt Kevin Jolly.
Steven Baddeley-Gary Asquith 15-9, 15-9.
D am esignle:
Helen
TrokeCathrine Troke 11-1, 11-1.
H erredouble: Nigel Tler/Nick
Goode-Steven Baddeley/Mark
Elliott 15-6, 15-17, 15-12.
D am edouble:
Diane
Simpson/Lynda Whitaker-^JIII Pringle/Jane Lord 15-12, 18-16.
M ixeddouble:
Simon Wootton/Jill Pringle-Helen Troke/Nigel Tier 18-16, 15-9.

G lade H BC ’ere m e d p o ka le n e fte r a t have vu n d e t 1. d ivisio n . 17.-19. o k to b e r g æ ld e r d e t E u ro pa Cup.

kunne afvige fra Europa Cup tur
neringsreglementet og tage sid
ste års vinder med I turneringen,
såfremt det ønskede det.
K valifikationsturnering

Det er sidste gang, vinderen af
Danmarksturneringens 1. divisi
on automatisk bliver DBF’s
repræsentant i Europa Cup. På
repræsentantskabsmødet blev
det vedtaget at indføre en kvalifi
kationsturnering til Europa Cup
for hold.

Der er i princippet fri tilm el
ding til denne kvalifikationstur
nering, men spilleudvalget vil
dog forbeholde sig ret til at be
grænse antallet-evt. til fire hold.
Matcherne vil blive spillet efter
cup-systemet på neutral bane i
april - altså umiddelbart efter
DH-turneringens afslutning i
1981.
En match består af syv kampe
- t o herresingler, to damesingler,
en herredouble, en damedouble
og en mixeddouble.

SCANFJER tilbyder gode

- Vi har ønsket denne kvalifi
kationsturnering, idet man i
Europa Cup spiller syv kampe
mod DH-turneringens 13. Det er
således ønskeligt med kvalifika
tionsturneringen for at finde den
sportsligt set rigtige deltager,
forklarer Erik Jørgensen, SU’s
formand, om baggrunden for
forslaget.
Licensspillerne vil kunne del
tage i en sådan kvalifikationstur
nering, ligesom de jo må spille
med i selve Europa Cup.

FJERBOLDE

TIL BILLIGSTE PRISER PÅ MARKEDET
via den erfarne badmintonleder.

FIRST
C ham pion, Standard og P ractical
er bolde, der med succes bruges i
DH- og S eriekam pe,
åbne turneringer og træ ning.

H erresingle:

Leveres i FLERE H A STIG H E D E R
A fta l leveringsterm in

Poul Letholm Nielsen
Humlestien 19, Tune, 4000 Roskilde . Tlf. 03 - 138399
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S p ille r om
1 ,5 m ill, k ro n e r
23.-25. januar: Famous Grouse
scottish Championships, Ed
inburgh, Scotland - 2.000
pund (25.850 kr.).
14.-15. februar: Open Cham
pionships of the Netherlands,
Beverwijk, Holland - 5.000
pund (64.700 kr.).
6.-8. marts: German Open
Championships,
Mülheim/Ruhr,
Vesttyskland
20.000 DM (62.500 kr.).
12.-15. marts: Danish Open,
Brøndbyhallen - 200.000 kr.
17.-20. marts: Swedish Open
Championships, Malmø, Sve
rige - 100.000 Sv.kr. (132.500
kr.).
25.-29. marts: John Player
All-England Championships,
Wembley, England - 15.000
pund (195-000 kr.).
Det betyder, at marts 1981 bli
ver den helt store måned for de
bedste spillere. Her kan der tjenes ialt 590.000 kr.

Penge-præmier på hanved 1,5
mill. kr. er på spil for licens-spil
lerne I den forestående sæson.
Der er foreløbig sanktioneret el
leveturneringer med pris-penge.
Friends’ Provident Masters
Tournament i London i slutnin
gen af september er ikke alene
den første turnering, men også
den turnering, der er de største
præmier at hente - ialt 23.500
pund. Med dagskursen 1. august
svarer det til 305.000 kr.
De øvrige turneringer er:
10.-12. oktober: Bell’s Scotch
Whisky Championships of the
Highlands, Scotland - 2.500
pund (32.350 kr.).
28. oktober-1. november: Pep
si-Cola
Canadian
Open
Championship
Etobicoke,
Ontario - 20.000 Cd n.$ (95.750
kr.).
28.-30.
november:
Randers
Open, Randers - 200.000 kr.
3.-6. januar: Copenhagen Cup,
København - 115.000 kr.

Lene Koppen o g Steen S ko vg a a rd v il væ re b la n d t de spillere, d e r få r
m est a f p ræ m ie p u lje n .

... gor det selv - til halv pris
»PE R FE C T«
en universalmaskine til opstrengning
af alle typer tennis-, badmintonog squashketchere.

P r is k r . 1 8 0 0 ,(+ moms og porto)

5 års

GARANTI
Facts om »PERFECT«

1. Komplet med tilbehør + vejledning.
2. Hurtig og let uden brug af syle.
3. Præcis opstrengning i ønsket hårdhed.
4. Kan fastlåses i alle positioner.
5. Let at transportere (vægt: 16 kg).
NB! Kvalitetsstrenge i ægte tarm, syntet og de nye
carbon/graphit til specialpriser.

Kontakt:

T R A N S O C E A N B A D M IN T O N
LATHYRUSVEJ 13
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•

2970 HØRSHOLM

•

TELEFON 02 - 57 07 60 eller 03 - 42 34 14

Ray Stevens vil vise vej:

T a le n te rn e til
D a n m a rk fo r a t
b liv e b e d re
Engelsk badminton-ungdom og
ledere kan ikke komme til én tu r
nering i Danmark, uden at de
stilles overfor nye, gode danske
spillere. Udviklingen af badmin
ton-ungdommen i Danmark be
tragtes derfor med stor interesse
af ledende, engelske badmin
ton-trænere.
Ønsker fra de samme bad
minton-ledere om at sende en
gelske spillere på kortere eller
længere ophold i Danmark bliver
imidlertid mødt med en ofte
hårdnakket modstand. Det er
specielt ledere i de engelske
»kredse«, der vender sig mod
noget sådant. De mener, at man
selv kan klare sig i England, at
man jo i øvrigt er blandt Europas
og verdens bedste i badminton.
Dertil kommerat County-lederne
mener, at spillerne skal være
med I deres prestige-givende
County-kam pe-og bestemt ikke
skal tage f.eks. til Danmark.

A L -S Ø -N E T
Badm inton-sæ sonen
er i fuld gang

For tiden er der tale om, at tre
unge engelske spillere kan
komme på et ophold i Danmark
som forberedelse til Europame
sterskaberne i Skotland i foråret
1981.
Det er landsholdsspillerne
Steven Butler samt tvillingesø
strene Mary og Sarah Leeves.
Hjælp fra S tevens

Ray Stevens er kommet de en
gelske ledere, som ønsker forny
else til ungdomsbadminton i
landet, til hjælp. I en artikel i det
engelske forbunds blad »Bad
minton« giver han udtryk for at
»England’s Youth must spread
its Wings«.
- Vores evne til at frembringe
gode, unge spillere taler for sig
selv. Den er meget ringe. Vi skal
være mere professionelle. Vi får
ikke fat i de unge spillere med
talent i tide. Der er også tendens
til, at de unge beskyttes for ma
get, og at de ikke tidligt nok prø
ves mod seniorerne, mener Ray
Stevens.
Vi burde sende dem til Indone
sien eller Danmark.
- Det er vigtigt, at 17-18 årige
spillere kommer til at spille i ud
landet og kommer ud blandt de
store navne. Her kan de f.eks. se
på Sture Johnssons spil - trække
han svagheder og hans stærke
sider frem. Man skal studere
spillet, fastslår Stevens.

Ray S tevens e r se lv en flittig g æ st i D anm ark.

til at føle, han/hun har betydning
og høster anerkendelse.
Ray Stevens mener desuden,
at det er væsentligt at have spe
cielle fysiske trænere, som man
kender det i Danmark, og man
forstår her at motivere spillerne,
tilføjer han.
De unge spillere kommer me
get ud, men det er ikke bare det
nationale forbund, der sørger for
det. De sendes også af deres
klubber til turneringer, f.eks. i
Sverige eller endog All-England.
For få i top

V i tilb y d e r v o re b a d m in to n 

Fordele i D anm ark

net i n ylon i fin e s te u d fø 

Danmark har fordel af at der er
mange badmintonspillere samlet
på et mindre areal. F.eks. er der i
og omkring København mange
gode spillere, og det gør det me
get let for dem at spille med hin
anden.
Imidlertid er der også forskelle
fra England på, hvordan dan
skerne udnytter resourcerne,
mener Stevens.
Flemming Delfs, Svend Pri og
Steen Skovgaard og andre vel
kendte spillere bliver alle benyt
tet til at hjælpe de unge spillere,
som på denne måde kommer til
at spillemod seniorer på ettidligt
tidspunkt i deres karriere. Der er
også skabt et klub-system med et
stærkt sammenhold. På denne
måde kommer den unge spiller

re lse og fa rve
På

b e s tillin g

leveres

fø l

gende:
B a d m in to n n e ts tø tte r i le tte
h v id la k e re d e

s tålrø r, d o m 

m e rs tig e r fo r b a d m in to n og
te n n is sam t tæ lle k a s s e r og
k u g le ra m m e r.
F o rh a n d le re ov e ra lt

A L-S Ø
Sp ortsnetfabrik
B je rrin g b ro v e j 122.
2610 R ødovre,
t lf 01 -94 97 56
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Der kommer ikke et tilfredsstil
lende antal unge spillere igen
nem, fastslås det i artiklen i det
engelske ’Badminton’.
Stevens foreslår, at de engel
ske topspillere medvirker på linje
med det, mange af de danske
gør.
- Unge spillere har ofte større
respekt for nogen, som allerede
har gjort det, de selv taler om.
Denne form for motivation kan
være meget effektiv.
Stevens har i øvrigt succes
som coach for nevøen Darran
Hall, som hører til blandt de bed
ste ’under-14’ i England.
Han er af den opfattelse, at de
engelske topspillere nok vil gøre
en indsats, selv om der er kom
met »Open badminton«. De kan
f.eks. stå for samlinger om som

meren. Mike Tredgett, Derek
Talbot, jeg selv og andre med
stor erfaring kunne tage sig af
forskellige hold.
Vi spillere har noget at tilbyde,
som trænere ellers ikke har, fordi
vi er kommet ud for alle de pro
blemer, man støder på i spillet. Vi
har været igennem det hele og
kender udviklingen. Det er ikke
givet, at trænerne virkelig har
haft disse problemer inde på li
vet. De har måske ikke været un
der pres, og ved ikke, hvordan
man kommer af med nervøsite
ten under spillet. Det er ikke gi
vet, de kender til, hvordan man
klarer sig psykisk.
Trænere kan gøre for meget ud
af at forklare om de forskellige
begreber i badminton, hvorved
der måske ikke bliver plads til
individualitet. Man kan faktisk
blive »overtrænet«.
Stevens har taget fat på det,
han opfatter som et problem i
engelsk badminton, nemlig at
bl.a. han ikke får konkurrence
nok fra nye spillere. Det er nød
vendigt for ham at føle et pres
nedefra.
Ray Stevens erkender, at det er
nødvendigt for ham at rejse ud
for at møde stærkere spillere og for at få bedre spilleforhold.
Der er meget få goder haller til
badminton i England, hvorderså
at sige kun er multi-idrætshaller.

Et virkeligt gennembrud

V i h a r e n d e lig få e t hul p å æ g g e t

Den første nylon badmintonbold,
der kan stå mål med fjer - i udseende,
fart, akkuratesse, holdbarhed og lyd.

C a r lto n C h a m p io n s h ip
U o v e rtru ffe n k v a lite t

Den bedste af sin slags - fra korkbunden til det
avancerede nye syntetiske materiale i skørtet.

C a rlto n fø rs t ige n

Den mest sensationelle fornyelse i badminton
siden Carlton’s stålketcher
introduceredes med enestående succes.
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Postbesørget avis

Mælkernyeneigi!

Lene Køppen er en af de mange sportsfolk,
der holder sig på toppen med mælk. Mælk inde
holder protein, vitaminer og mineraler. Alt det
der gi’r masser af nye kræfter og energi.
Og så er mælk iøvrigt noget af det bedste,
man kan drikke, når man er rigtig tø rstig!

D e t e r m æ lk. D e t e r d e jlig t. D e t e r ny e n e rg i.

