




De tre landstrænere, lands
delstrænere og medlemmer
ne af DBFs uddannelsesud
valg m.fl. samlet i Idrættens 
hus.

’Badminton’ er officielt organ 
for Dansk Badminton For
bund.

U d g iv er: Svend Erik Jacob
sen, Vestergade 23, 3200 Hel
singe, for Dansk Badminton 
Forbund.
R e da ktion : Sv. E. Jacobsen 
(ansvarshavende), tlf. (03) 
29 69 55. H. C. Møller, Søren 
Chr. Jensen, Preben Søborg. 
(Foto), Jørgen Hjort (Foto). 
A nn on c e r: Henning Gram, 
Gurrehaven 1,3200 Helsinge. 
Tlf. (03) 29 66 13 eller (03) 29 
68 66 (8- 10).

A b o n n e m e n t på Badminton’ 
koster 50,- kr. årligt (10 
numre) og bestilles hos Sv E. 
Jacobsen eller via DBF’s 
kontor.
T ryk: 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  n um m e r af »Bad
minton« udkommer i ugen, 
der begynder med den 3. no
vember. Sidste frist for afle
vering af stof er den 14. okto
ber til »Badminton«, Postbox 
133, 3200 Helsinge.

Alt for mange fejl i klassifikation

H a r  e t  å r  t i l  a t  r e t te  
s p ille r -k la s s if ik a t io n

Spillerklassifikationen er revi
deret og forsøgt gjort mere over
skuelig, så spillerne er opstillet i 
de respektive rækker i alfabetisk 
orden. Klubnavn er anført efter 
hver enkelt spiller. Den revidere
de spillerklassifikation ertilstillet 
kredse og distrikter, og vi kan ik
ke nok påpege vigtigheden af, at 
denne bliver gennemgået meget 
seriøst, så vi får en klassifikation, 
der er helt up-to-date, ikke 
mindst, da det er tanken fra næ
ste sæson at lade den udarbejde 
via EDB.

John Hansen, DBFs turne
ringsudvalg, havde denne hen
stilling i sin beretning til DBFs 
årsmøde. Nu foreligger resulta
tet, en ny senior spillerklassifi
kation, der i lighed med sidste 
sæson ikke offentliggøres i 
Badminton, men udsendes som 
et lille hæfte til klubberne.

Desværre er spillerklassifika
tionen igen behæftet med virke
lig mange fejl. Mange spillere er 
anført under flere klubber -  og 
det er givet, at der også mangler 
spillere på listerne.

Kredsenes spilleudvalg havde 
kort tid til at gennemgå materi
alet fra turneringsudvalget, men 
selv om det vel ikke kommer bag 
på udvalgene, at denne klassifi
kation igen skulle laves, er det 
ikke så interessant at finde de 
skyldige i sagen.

Der må imidlertid sættes ind på 
at få fejl og mangler rettet, så der 
til sæson 1981-82 kan ligge en 
klassifikation, der ikke kan 
»sættes en finger på« og som er 
til at regne med for alle implice
rede.

Klubberne kan gøre meget til 
at hjælpe spilleudvalg og turne
ringsudvalg ved at slå ned på de 
fejl, de kan konstatere for deres 
spillere. Dermed kan en nødven
dig revision forberedes i god tid 
til EDB-registreringen af spiller
ne.

EDB-løsningen er sikkert for
trinlig, men det nytter ikke me
get, hvis alle »dobbeltgængere« 
ikke er ryddet af vejen i klassifi
kationen, og hvis spillerne Ikke 
bliver sat i den rigtige række.

I den sammenhæng er det 
værd at erindre om opryknings
reglerne:

Fra mesterrækken: Klassifice
ring foretages hvert år pr. 1. 
august af DBF.

Fra A-rækken: Klassificering 
foretages hvert år pr. 1. august af 
DBF -  efter indberetning og for
slag fra kredsene.

Fra B-, C- og D-rækkerne: Vin
derne af en turnering rykker op 
omgående -  men man er dog 
spilleberettiget i en turnering, 
hvortil man er anmeldt, og hvis

anmeldelsesfrist er afsluttet in
den afslutningen af den turne
ring, af hvilken man står som 
vinder.

Opmærksomheden må også 
henledes på turneringsudvalgets 
indledning i spillerklassifikati
onen herunder.

s v .e .

Be ste m m e lse r for  
le d e lse  a f

badm inton- turneringer
Ved afholdelse af å b n e  s e n io rtu rn e rin g e r s k a l DBFs »Be
stemmelser for ledelse af badmintonturneringer for seniorer« 
overholdes.

Opmærksomheden henledes især på følgende punkter 
vedrørende udfærdigelse af program samt afvikling af turne
ringer:

Ved åbne elitemesterskaber må ingen spillere i nogen kate
gori spille mere end 3 kampe pr. dag, dog må kvart-, semi- og 
finaler ikke afvikles på samme dag.

For øvrige rækker gælder, at maksimalt kvart-, semi- og 
finaler må afvikles på samme dag.

Programmet s k a l indeholde klokkeslet for e n h v e r kamp. Der 
skal afsættes mindst 30 minutter til alle kampe. I turneringens 
start kan dog indføjes 2-3 ekstra kampe. Ingen kampe må 
programsættes til senere end kl. 22.30.

Udeblivelse uden afbud s k a l indberettes til DBFs turne
ringsudvalg.

For elitemesterskabers og mesterrækketurneringers ved
kommende skal 5 eksemplarer af programmet indsendes til 
DBFs kontor i god tid inden turneringens start.

For alle turneringer gælder, at kopi af programmet med 
fuldstændig resultatliste -  indeholdende finaledeltagernes 
fulde navn samt klubnavn -  skal indsendes til DBFs kontor 
s e n e s t 3 d a g e  e fte r tu rn e rin g e n s  a fv ik ling .

» B a d m in to n «  i 1 9 8 0 -8 1

Bladet er planlagt til at udkomme således:

Blad nr. Uge nr. Udkommer Stof modt.
7 40 29.09. 08.09.
8 45 3.11. 14.10.
9 49 1.12. 11.11.

10 51 15.12. 25.11.
1 2 5.01. 15.12.
2 6 3.02. 13.01.
3 11 9.03. 17.02.
4 15 6.04. 10.03.
5 17 21.04. 7.04.
6 21 18.05. 28.04.
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Sådan træ ner/træ nes eliten

T o lv

spø rg sm ål 

om  e liten s  
træ n in g

Uddannelsesudvalget gen
nemførte i sæsonen 1979-80 
en undersøgelse blandt nu
værende og tidligere top
spillere samt trænere om eli
te-træning.

Det er Keld Axelsen, Hjør
ring, medlem af UDU, som 
har stået for undersøgelsen, 
og han gengiver I det følgen
de hovedkonklusionerne på 
de enkelte spørgsmål.

14 spillere/trænere har 
medvirket i undersøgelsen, 
nemlig Steen Skovgaard, Jo
ke van Beusekom, Carsten 
Morild, Svend Pri, Morten 
Frost, Henning Borch, Henrik 
Fahrenholz, Mogens Neer- 
gaard, Poul Petersen, Lene 
Køppen, René Toft, Knud 
Aage Nielsen, Jørgen Mor
tensen og Tom Bacher.

De blev stillet over 12 
spørgsmål:

1. Hvordan opdeler du en 
sæson med henblik på 
træningen?

2. Hvor mange gange træ- 
ner/trænede du?

3. Hvor mange procent an
vender du på teknik, tak
tik, fysik, psyke, points
spil og andet?

4. Hvordan træner du tek
nik?

5. Hvordan træner du tak
tik?

6. Hvordan trænerdu fysik?
7. Hvorledes træner du 

psyke?
8. Hvorledesvarmerduop- 

før træning? -  før én en
kelt kamp? -  før de en
kelte kampe i en turne
ring?

9. Hvordan træner du »spil« 
om points? -  f.eks. sæt, 
der starter 0-8 eller 
13-13.

10. Hvordan bør træningen 
for en divisionsklub til 
rettelægges? Hvordan 
bør fællestræning for 
elitespillere tilrettelæg
ges -  f.eks. aftener, træ
ningssamlinger m.v.?

11. Hvordan vælger du dine 
træningsmodstandere?

12. Har du ud fra din erfaring 
nogle råd og advarsler i 
forbindelse med bad
minton?

E lite n  træ n e r in te n s iv t 
m e n  ik k e  p å  s p e c ie l m åde

Keld Axelsen har samlet elitetrænings-undersøgelsens resultater.

-  Med denne undersøgelse af 
elite-træningen har vi fået aflivet 
myten om, at elite-spillerne træ
ner/trænes på en speciel måde. 
Som man kan læse ud fra de 
konklusioner, der er lavet på be
svarelserne, er det ikke tilfældet. 
Der trænes nok mere intensivt, 
men altså ikke anderledes end 
mange andre badminton-spille
re.

Det siger Keld Axelsen, der har 
stået for undersøgelsen som 
medlem af DBF’s uddannelse
sudvalg -  UDU.

Elitetrænlngs-undersøgelsen 
følges nu op af UDU med at der 
udarbejdes nogle anbefalinger 
på de enkelte områder. Desuden 
vil UDU i opfølgningen beskæfti
ge sig med brugen af video og 
spilleranalyser på eliteplan.

Her følger Keld Axelsens 
konklusioner på de enkelte om
råder.

S æ so n o p d e lin g e n

Det er naturligt, at en entydig op
deling ikke kan finde sted, dåden 
jo bl.a. afhænger af hvilke store 
turneringer, der er i den pågæl
dende sæson.

De fleste opererer med en for
sæson frem til aug.-sept. og en 
»turneringssæson« frem til april. 
De mest detaljerede opdelinger 
opererer med en 3-deling af for
sæsonen, som led i opbygningen 
af primært den fysiske form, 
mens den typiske hovedsæson 
er 2-delt med en optrapning op til 
f.eks. All-England.

T ræ n in g s in te n s ite t

I forsæsonens første del (til og 
med juli) spiller mange kun lidt 
afslappet »sommerspil« ud over 
opbygningen af den fysiske 
grundform, som i gennemsnit 
beskæftiger spillerne 3 gange, 
mens enkelte er oppe på 6-7 
gange ugentlig med det maksi
male antal I august. I sæsonen 
ligger hovedvægten på 4-5 gan
ge pr. uge, men enkelte er oppe 
på 7 gange (enkelte dage også 
træning flere gange om dagen).

T ræ n in g so p d e lin g

Et fællestræk er, at næsten alle 
starter sæsonen med næsten 
100% fysisk træning, som der
efter fra september er under 25% 
af den samlede træningstid. For 
en del består den fysiske træning

i forårssæsonen udelukkende af 
kamptræning. Enkelte udvider 
dog den fysiske træning i januar.

T e k n ik træ n in g

De fleste finder slagtræning ke
deligt, og mange af spillerne an
vender derfor kampe (både un
dertræning og turneringer) mod 
svagere modstandere til at opøve 
teknikken. Nogle går dog ind for 
»frivillig« slagtræning på halv 
bane. Hovedvægten er her lagt 
på serv og smashopsamling. En
kelte træner i spil med restrikti
oner, hvor f.eks. enkelte slag 
s ka l respektiv ikk e  m å anvendes. 
Her fremhæves ofte betydningen 
af at lægge hovedvægten på 
»vinderslag«, »fintede slag« eller 
»slag hvor man er god«.

T a ktik træ n in g

Kun de færreste lader trænings
øvelser med taktisk sigte indgå i 
programmet, men til gengæld 
bliver der lagt stor vægt på ob
servation af kommende mod
standere og en del fremhæver 
også betydningen af at »gen
nemgå de spillede kampe«. Det 
omtales også, at lade trænings- 
partnere) spille som kommende 
modstandere.

Fysisk  træ ning

Enkelte understreger her betyd
ningen af en detaljeret plan ud 
fra målsætningen med trænin
gen. De fleste benytter i forsæ
sonen 7-10 km distancetræning 
med puls ca. 180. Nogle kombi
nerer det med styrketræning af 
primært benmuskler.

Mange går -  efterhånden som 
sæsonen nærmer sig -  over til 
intervaltræning hvor især inter
vallerne 4-2, 4-1 og 3-1 nævnes I 
starten, mens intervallerne 70-20 
og 15-15 afløser efterhånden 
som man er i den sidste del af 
den fysiske træning. Enkelte 
fremhæver bakketræningen, 
som den anvendte form for styr
ketræning. Mange fremhæver 
betydningen af forskellige for
mer for gymnastik/smidigheds- 
øvelser og strækkeøvelser. Det 
bør også nævnes, at nogle kon
sekvent afslutter løbetræningen 
med stigningsløb.

Indendørs er det især forskel
lige former for cirqultprogram- 
mer med bl.a. cykling, sjipning 
og boldplukning, der anvendes.

Også udendørs cykling omta
les som en træningsform, der 
kan give hurtighed og styrke 
lårmusklerne.
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Psykisk træning

B A D M IN T O N

for store og små 
kvalitet med 

krokodillen på

LACOSTE
P A R IS

B ad m in to n  b e k læ d n in g  
i to p k v a lite t fra  

LA C H E M IS E  L A C O S TE  
fin d e r du i a lle  fø ren de  

s p e c ia lfo rre tn in g e r  
og s to rm a g a s in e r

G ru n d træ n in g  g iv e r 
g o d  p s y k is k  b a g g ru n d

Det fremhæves af nogle, at 
psykisk træning tillægges for 
stor betydning, og derved kan få 
en uheldig indflydelse på man
ges præstationer. På den anden 
side fremhæver flere at koncen- 
tration/rutine/psyke bedres ved 
målrettet træningsindsats (bl.a. 
ved altid at træne effektivt og yde 
maksimal indsats) således, at 
man ved med sig selv, at man har 
gjort, hvad man med de givne 
ressourcer kunne præstere. 
Nogle giver gode råd m.h.t. livs
form, spisning, »glemme fejl«, 
»face modstander« o.s.v.

Opvarmning
Under dette punkt er besvarel
serne i sagens natur også meget 
individuelle. De fleste anvender 
1—15 min. uden for banen til løb, 
gymnastik, smidigheds- og 
strækkeøvelser. Endvidere 
fremhæves slagtræning på halv 
bane og »blødt spil«.

Opvarmningen er meget mod
standerbestemt og kan ved en
keltstående kampe i store turne
ringerudstrækkes tilover en halv 
time (bl.a. for at dulme nerverne).

Tom Bacher, fhv. topspiller med i 
elite-træningsundersøgelsen.

»Spil om points«
De fleste sæt ved træning starter 
fra 0-0, men for at skærpe kon
centrationen kan der evt. spilles 
korte sæt, f.eks. til 5 eller spilles 
om en indsats. Enkelte spiller 
med handicaps eller restrikti
oner m.h.t. anvendelse af slag 
eller boldplacering.

Valg af træningsmodstander
Det afgørende er ofte hvem har 
fri. Enkelte nævner at modstan
deren vælges ud fra egen form 
(kræver at man selv er i form for 
at spille mod nogle i topform), 
samt at svage/stærke afgøres ud 
fra hvad der evt. specielt skal 
trænes (f.eks. træne mod sva
gere modstandere, som natur
ligvis ikke har så hurtige retur
neringer, når man skal øve no
get, hvor man ikke er så god). 
Mange nævner betydningen af 
det »sociale samvær« samt kra
vet om, at partneren skal træne 
effektivt. Helt naturligt ønsker 
man gerne modstandere, der er 
lidt hurtigere og fysisk stærkere 
(kan evt. ske ved at spille mod 2).

Kig e fte r  k ro ko d illen  • 
den s tå r  fo r k va lite t

Hemaki Trading A/S 
Telf. 01-110406

SCANFJER tilbyder gode FJERBOLDE

TIL BILLIGSTE PRISER PÅ MARKEDET 

via den erfarne badmintonleder.

F IR S T

C h am p io n , S tan d ard  og P ra ctica l 
er b o lde , d er m ed su cces  bruges i 
DH- og S e riek am p e, 
åb n e  tu rn erin g e r og træ n in g .

Leveres i F L E R E  H A S T IG H E D E R

A fta l leverin g s term in

Poul Letholm  Nielsen
Humlestien 19, Tune, 4000 Roskilde . Tlf. 03 - 1383 99
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Joke van Beusekom med til at give anvisninger om træning.

Forslag om divisions-træning

H o v e d v æ g t p å  s p il 
m e d  k o rte  

ta k tis k e  re tte ls e r
Vedrørende divisionstræning 
kan det nævnes, at en del lægger 
vægt på, at der er foregået en 
demokratisk beslutning ud fra 
spillernes ønsker/motiver. Op
varmning henlægges oftest til 15 
min. uden for banen evt. efter at 
dagens program er gennemgået.

De fleste ønsker kun slagtræ
ning efte individuelle ønsker, 
mens man er noget delt m.h.t. fy 
sisk træning på klubbasis (nogle 
mener, at man bør slutte trænin
gen med 15-30 min. fysisk træ
ning).

Hovedvægten bør være på spil 
med korte taktiske rettelser for 
ikke at bryde rytmen i spillet. 
Kvaliteten i træningen er vigtig 
(sikres bl.a. via spilleplaner).

Man bør på klubbasis have

mulighed for at møde de bedste, 
men en double bør kun have én 
»dårligere«.

Når det drejer sig om elitetræ
ning anbefales samlinger, hvor 
det er et klart ønske, at hoved
vægten skal lægges på spil evt. 
kombineret med individuelt øn
sket slagtræning.

Forskellige former for træ
ningsøvelser med varieret formål 
og hurtighedstræning omtales 
også.

Trænerne ønsker trænings
samlinger under landstrænerne, 
hvor landsdelstrænerne og øvri
ge implicerede trænere bør del
tage for at koordniere indsatsen 
samt få inspiration.

Fællestræning i provinsen 
savnes.

E lite n s  rå d  
og  a d v a rs le r 

o m  b a d m in to n

»Start tid lig t med fysisk træning«. 
»Fasthold unges ambitionsniveau«. 
»Fornøjelsen er vigtigste motivations
faktor«.
»Koncentreret træning er vigtig«.
»Træn vinderslag«.
»Opstil målsætning i fællesskab 
og klargør hvad der kræves«.
»Analyser spillernes teknik«.
»Vigtigt at være kammerat med makker«. 
»Pas på ledernes ambitionsniveau 
på spillernes vegne«.
»Tag skader alvorligt«.
»Talent og energi er vigtigst«.
»Lev seriøst«.
»Læg vægt på socialt samvær«.
»Teknisk træner bør stå i spidsen 
for fysisk træner og massør«.
»Spillerne må ikke gøres ensporede«. 
»Grundtræning giver god psykisk bag
grund«.

Knud Aage Nielsen, fhv. topspiller og forbundstræner med i 
elite-træningsundersøgelsen.
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Bedre træning for eliten

Samler trænere for at 
få forbedret koordination

Niels Fischer Petersen, den ny landstræner.

DBFs tre landstrænere og lands
delstrænere i kredsene har for 
første gang været samlet. Det 
skete på initiativ af Uddannel
sesudvalget, og målet med sam
lingen har været at få etableret 
en bedre koordination mellem de 
personer, som har med elite 
spillere at gøre i Danmark. Det er 
med henblik på at give eliten de 
bedste mulige trænings-mulig
heder.

Foruden træneren var såvel 
senior- og ungdomsspilleudval
gene repræsenteret ved arran
gementet.

Ud over den primære målsæt
ning var det også tanken, at mø
det skulle være et forum for ud
veksling af erfaringer, ideer,
0. s.v.

Samlingen blev delt i to afde
linger. Den ene med emnet træ
nings- og konkurrence-plan
lægning. Den anden med emnet 
»Hvad gør vi for den danske eli
te«, set med kredsenes, spilleud
valgenes, og uddannelsesudval
genes øjne.

Målsætninger?
Karl Chr. Overgaard, træner I 
Sverige, virkede som foredrags
holder, og hans betragtninger 
mundede ud i mange spørgsmål.
1. Har DBF en målsætning med 

elitetræningen?
2. Tør spillerne have en målsæt

ning?
3. Er DBFs organisation af træ

ningen rigtig?
4. Begynder spillerne at kon

kurrere for alvor alt for tid 
ligt? (Leger vi nok badmin
ton?).

5. Er DBFs markedsføring pro
fessionel?

6. Har spillerne tilstrækkelig 
trænings-disciplin.

De nævnte spørgsmål var de 
væsentlige for mig. Foruden 
denne teoretiske del havde 
»Kalle« også en praktisk lektion, 
hvor hovedemnet var benarbej
de.

Benarbejde anderledes
»Kalle« havde gennem observa
tioner af Indoneserne og kine
serne fundet, at deres benarbej
de adskiller sig fra vore spilleres. 
Der blev især focuseret på ud
gangs-stillingen, benarbejdet og 
kropsholdningen ved nettet, de 
høje spring for at nå boldene så 
tidligt som muligt og især på 
landingerne, som sker samtidigt 
på fødderne, samt at slagene slås 
med front mod nettet.

Den d a n s k e  e lite

Det andet afsnit var helliget den 
danske elite.

Uddannelsesudvalget gen
nemgik elitetrænings-undersø- 
gelser over 14 spilleres træning. 
Desuden blev det nye video-ap
paratur demonstreret, og en di
skussion over anvendelsesmu
ligheder udviklede sig.

Jørgen Mortensen, der har 
stået for landstræningen i sidste 
sæson, gennemgik programmet 
for dette år, så deltagerne kunne 
få indtryk af træningen.

De tre nye landstrænere- Niels 
Fischer Petersen, Hans Jacob
sen og Carsten Morild -  fik også 
lejlighed til at udtale sig om de
res fremtidsønsker og arbejds
betingelser.

Tom BacherfraDBFsspilleud
valg, beskrev den hjælp, DBF gi
ver til spillerne. DBF kan ikke 
stille nogle krav til disse.

Tom Bacher savner meget en 
klar målsætning for eliten.

Den afsluttende diskussion gik 
på, hvordan et fremtidigt samar
bejde kunne etableres. Det var 
klart, at to ting er meget afgøren
de.
1. En målsætning for elitetræ

ningen.
2. En meget bedre koordination 

mellem de personer og ud
valg, der har med elite-spil
lerne at gøre.

»Kalle«s seks spørgsmål ind
tog den centrale plads på sam
lingen, og »Kalle« havde følgen
de afslutnings-bemærkning: -  
Intet andet land, måske på nær 
Kina, har så meget talent og så 
mange ressourcer som Dan
mark.
Det gælder bare om at udnytte 
det på den rigtige måde.
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Et virkeligt gennembrud!

V i h a r  e n d e lig  få e t  h u l 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 r tru f fe n  k v a lite t

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

Badminton med verdens bedste

C a r lto n  fø rs t  ig e n

Den mest sensationelle fornyelse i badminton 
siden Carlton’s stålketcher 

introduceredes med enestående succes.

Uanset din spillemæssige standard, er der altid en »Carlton Championship« til dig. Fås i 6 hastigheder. (77-82).



76 hold klar til DH-kampe
76 hold tager4.-5. oktoberfat 
på kampene i de tre divi
sionsrækker og Danmarks
serien, og allerede 19. okto
ber spilles 2. runde og den 2. 
november afvikles 3. runde i 
alle rækker.

Forsæsonen har budt på 
spiller-flytninger som sjæl
dent før. Nogle klubber er 
blevet styrket betydeligt, 
mens andre er blevet svækket 
næsten »katastrofalt«.

Det styrker spændingen 
om den ny sæson, hvor de 76 
hold er fordelt således i divi
sions-rækker og DS-puljer:
1. d iv is ion : Hvidovre,

Højbjerg, Triton, Gentofte,

Lyngby, Værløse, Skovsho
ved og KBK København.

2. d iv is ion : Hillerød, Greve 
Strand, Lillerød, Køge, Oden
se, Herning, Esbjerg, Sølle- 
rød-Nærum.

3. d iv is io n , pulje 1: Karls
lunde, Århus, Hvidovre 2, 
KBK 2, KBT København, Tri
ton 2, Holte, Gentofte 2, Bra
brand, Lyngby 2.

3. d iv is ion , pulje 2: Høj
bjerg 2, Nr. Broby, Resen, Ka- 
strup-Magleby, Glostrup, Ny
købing F., Vejle, Charlotten
lund, Viby J., ABC Køben
havn.

DS, p u lje  1: Skovshoved 2, 
Randers, RBC 59 Roskilde,

Tåstrup, Allinge-Sandvig, 
Herning 2, Hillerød 2, Ta- 
rup-Pårup, KBT København 
2, Ballerup.

D S, p u lje  2: Horsens, Her
lev, Lyngby 3, USG Køben
havn, Viborg, Fanefjord, Ny
borg, Skagen, Esbjerg 2, Bir
kerød.

D S, p u lje  3: Odense 2, Fre
derikshavn, Hvidovre 3, Sla
gelse, Brønshøj, Helsinge, 
Hjørring, Middelfart, ABC Ål
borg og Holbæk.

D S, p u lje  4: Charlottenlund 
2, Gladsase-Søborg, Over 
Jerstal, Smash København, 
1 Helsingør, Poulsker, ØBK

København, Albertslund, 
Højbjerg 3 og Lillerød 2.

D H -re s u lta te r  
i ’B a d m in to n ’

’Badminton’ følger kampene 
i DH-turneringen med resul
tater, stillinger og enkelt-re
sultater fra kampene i hver 
runde, som det i sæson 
1979-80 ikke var muligt at 
bringe.

Imidlertid har mange 
klubledere, spillere og læsere 
i øvrigt ønsket det, hvorfor 
denne »service« igen ydes.

1. division

HBC er favorit til nyt DM

Nettie Nielsen, ny i Hvidovre.

Hvidovre Badminton Club anses 
for favorit til at genvinde det me
sterskab, klubben vandt i
1979-80 for første gang. Triton 
Ålborg, Gentofte og Højbjerg 
ventes at blive de nærmeste for
følgere.

HBC’s spillerstab er styrket i 
forhold til sidste sæson, idet Elo 
Hansen er klar til at spille igen, 
og ikke mindst ved, at så stærke 
spillere som Henrik Fahrenholz, 
Højbjerg, Nettie Nielsen, Gen
tofte, og Klaus Eggert Hansen, 
Nykøbing F., er kommet til.

Lennart Hansen har forladt 
HBC for at rejse til Grønland, og 
Susanne Johansen vil i de to næ
ste sæsoner være på Færøerne.

HBC skal i år spille ude mod 
Triton, og det ventes, at kampen 
om guldet afgøres her. Det er den
14. december.

I Triton er de samme spillere til 
rådighed som i bronze-sæsonen 
1979-80. Mogens Neergaard, 
som har haft et brud på armen 
(ikke spille-armen), er i fuld gang 
med træningen igen, så Triton vil 
være mindst lige så stærk på 
herresiden som i sidste sæson.

-  Vi regner bestemt med at 
være med i kampen om medal
jerne, vurderer SU-formand Erik 
Saxtorff forsigtigt.

Højbjerg får svært ved at for
svare sølvmedaljerne fra sidste 
sæson. Henrik Fahrenholz, hvis 
uheld med en sprængt achilles- 
sene måske kostede Højbjerg 
guldet, er skiftet netop til HBC, 
og Preben Lind bliver ikke klar 
foreløbig.

Preben Lind sprængte ligele
des achillessenen, og da han 
netop havde fået gipsen af 
sprængte han påny senen på en

ferie-tur. Resultat: Gips på igen 
og lang pause.

Susanne Eilertsen har meldt 
sig til spillerstaben, og hun kan

komme i betragtning til en plads 
på holdet, hvor Ellen Berg måske 
vil blive savnet, idet hun ikke rig 
tig er i gang endnu. Jane Peder
sen kæmper ligeledes for en 
plads.

Lyngby må se bort fra Torben 
Østergaard, der er stoppet med 
at spille, og selv om de øvrige er 
klar til en ny sæson, kan vi få det 
svært, mener SU-formand Niels 
Thiesen.

Et af de nye hold i 1. division, 
KBK, er blevet styrket ved tilgang 
af Tage Nielsen, som seriøst er i 
gang med træningen. Thomas 
Mosfeldt er vendt tilbage fra 
Odense, og unge spillere er på 
vej i KBK, hvor Ulla Strand også 
tager en ny sæson.

Skovshoved kom tilbage til 1. 
division efter blot et år i 2. divisi
on. og der satses på en plads 
som nr. 5-6. Ganske vist er SIF 
svækket ved at Joke van Beuse- 
kom ikke kan spille som følge af, 
at hun er blevet licens-spiller, 
men der er dog kommet tilgang i 
form af Pernille Kaagaard.

I Værløse vil d e r- i det mindste 
indtil videre -  være savn af Jytte 
Haslund, der ikke er i gang med 
træningen. Ellers har vi de sam
me spillere til rådighed, oplyser 
den ny SU-formand, Klavs Pe
dersen.

Værløse har fået Erland Kops 
til at lede træningen.

Gentofte har fået Inge Chri
stensen tilbage fra Odense, men 
til gengæld er Nettie Nielsen og 
Pernille Kaagaard som nævnt 
gået til andre klubber.
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2. division

Greve med i
Fire nye hold er med i 2. division, 
nemlig de to oprykkere, Odense 
Badminton Klub og Greve 
Strand, samt de to hold, som 
måtte forlade 1. division, Hillerød 
Badminton Klub og Køge Bad
mintonklub.

Greve Strand kan blive den 
helt store fornyelse og måske 
blive et hold helt i top. Klubben 
har fået tilgang fra naboerne i 
Køge, idet Bent Svenningsen og 
Morten Svarrer har skiftet, og det 
er naturligvis spillere, som »går« 
lige ind på Greves hold. Desuden 
har Kim Andersen, Køge, og Erik 
Sørensen, Jersie, meldt sig ind.

Selv om Erland Kops er træner 
i Værløse, vil han fortsat være i 
Greve Strand spillerstab, der og
så tæller en anden rutineret 
herre, Tom Bacher.

Flemming Delfs er ligeledes 
kommet ind i sin hjembys klub, 
og han er naturligvis en vældig 
gevinst i træningen som »spar

rings-partner« for de mange un
ge.

I åbningsrunden i 2. division 
skal Greve til Hillerød, og resul
tatet af denne kamp kan afgøre, 
hvem der skal op i 1. division.

-  For os gælder det ikke så 
meget om at komme tilbage i 1. 
division, men mere om at få spil
let unge spillere ind på holdet, 
siger Michael Jensen, der er 
SU-formand i HB. Vi vil nok kun
ne være med i toppen, og en 
plads mellem de tre første er en 
realistisk mulighed, mener han.

HB har fået Lillian Buch tilbage 
fra Farum, og Lis Rathsach er 
klar igen, og dermed har HB en 
bredde blandt damerne som få i 
DH-turneringen.

Køge er ramt af tabet af Bent 
Svenningsen og Morten Svarrer, 
men man kan glæde sig over til 
gang fra Nykøbing F., idet Ole 
Pedersen spiller for Køge. Han 
var også »på vej« i sidste sæson,

top
men valgte at blive i Nykøbing, 
som alligevel måtte ned fra 2. di
vision.

Steen Fladberg står fortsat for 
træningen i Køge, hvor Pia 
Nielsen også tager en ny sæson, 
selv om hun er flyttet til Hoved
staden.

Lillerød har fået tilgang af to 
spillere, som kan gøre sig gæl
dende i kampen om pladserne på 
1. holdet, nemlig Finn Schmidt 
Jensen, der kommer fra Birke
røds DS-hold, og Helle Buch fra 
Farum. Finn S. Jensen er dog 
endnu plaget af en skade, han 
har pådraget sig ved 1. divi
sionsfodbold i B 1903, så det er 
usikkert, hvornår han kommer i 
gang.

LB har mistet Gitte Noord- 
mann, der er vendt tilbage til 
Gladsaxe-Søborg.

Søllerød-Nærum måtte af
slutte kampene i sidste sæson 
uden Svend Pri, der som bekendt 
nu er stoppet helt med badmin
ton. Dertil kommer, at Susanne 
Pilegaard måske ikke bliver klar 
efter de skader, hun pådrog sig i 
sæson 1979-80. Der trænes dog 
flittigt i SNIK under ledelse af 
Hans Sørensen, men der ventes 
en svær sæson.

Esbjerg Badminton Klub har 
det samme homogene hold til 
rådighed som i 1979-80 blev pla
ceret som nr. 4.

Det unge hold »udmærker sig« 
ved at være blevet et år ældre, og 
dermed har fået udbytte af erfa
ringerne fra den første sæson i 2. 
division, så vi håber på en lidt 
bedre placering, siger formand 
Ansgar Nygaard.

Herning Badminton Klub har i 
de seneste to sæsoner været 
placeret som nr. tre og som nr. 
tredjesidst. I denne sæson ven
tes en placering midt i rækken.

Tilgang af spillere har styrket 
mulighederne. Henrik Borgaard 
er kommet til fra Brande og Stig 
Iversen fra Viborg, hvorfra Tor
ben Søgaard også er kommet. 
Dertil kommer at Else Lund er 
vendt tilbage efter ophold på 
Sjælland.

Odense BK kom op i 2. division 
efter en række overbevisende 
sejre, men det er langt fra det 
samme materiale til rådighed. 
Thomas Mosfeldt og Inge Chri
stensen, som kom til OBK i sidste 
sæson er vendt tilbage til Kø
benhavn, og en anden 1. holds 
spiller, Heinrich Olsen, er flyttet 
til Slagelse. Overfor dette står en 
enkelt ny spiller, Steen Buch Ja
cobsen, en ungdomsspiller, der i 
1979-80 spillede i Esbjerg.

KETCHER-NYHEDER 
i sæson 1980-81

De er resultatet af et snævert sam
arbejde mellem specialister, elite
spillere og en højt udviklet tekno
logi.

Specifikation:

»SUPER« badmintonketcher, vægt 
ca. 100 g, ramme: præcisionsfor
met aluminiumsprofil, eloxal-over- 
fladebehandlet (for hård opstreg- 
ning), dobbeltkravede nylonbøs
ninger (skåner strengen). T-styk- 
ke: Carbon/graphite +  glasfiber 
konstruktion. Skaft: 100% car
bon/graphite, kegleformet for høj
est opnåelige flexibilitet. Greb: Af
balanceret trækerne forsynet med 
absorberende læderbevikling (fås i 
2 str ).
Pris u/strenge kr. 220,- incl. org. 
overtræk.

»STEEL« badmintonketcher, vægt 
ca. 110 g, samme specifikationer 
som SUPER, men i stedet for det 
kegleformede carbon/graphite 
skaft, er denne ketcher forsynet 
med et »slim-line« skaft i chrommo- 
lybdæn stål.
Pris u/strenge kr. 155,- incl. org. 
overtræk.

Alle priser er ekskl. moms og porto.

GARANTI: 100% for alle fabrikati
onsfejl. Alle ordrer sendes pr. ef
terkrav eller i henhold til aftale.

Opstregning

Med Transocean
syntetstreng ................... kr. 40,-
carbonstreng................... kr. 60,-
ægtetarmstreng ...........kr. 120,-

TRANS0CEAN
BADMINTON

Lathyrusvej 13. DK-2970 Hørsholm 
Arne: Tlf. 02 - 57 07 60 
Erik: Tlf. 03 - 42 34 14
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3. d iv is ion

HBC  e lle r  A B  o p

Hvidovre Badminton Clubs an- 
dethold og Århus Badminton
klub nævnes som favoritter til 
oprykningen i 3. division pulje 1.

HBC er rykket ned efter sæson 
1979-80, men den tilgang, der er 
kommet til HBC, betyder, at det 
eret styrket HBC-hold, som tager 
fat i år.

AB har det samme mandskab 
til rådighed som i sæson 
1979-80, og vi skal selvfølgelig 
op i 2. division, siger SU-formand 
Jens Eluf Nielsen optimistisk. 
Samtidig erkender han dog, at 
der bliver svære kampe mod bl.a. 
HBC og Gentofte 2.

Brabrand, Triton 2 og KBK 2 er 
det nye islæt i denne pulje, for
uden nedrykkernen HBC.

I Brabrand har der været gjort 
meget ud af forberedelserne til 
den første sæson i 3. division, og 
holdet anses for at være lidt 
stærkere end i sidste sæson.

Det tredje hold fra Århus-om- 
rådet, Viby J., håber på, at det i 
denne sæson ikke skal blive en 
ny kamp om overhovedet at blive 
I rækken. Peter Thomsen er 
kommet til som træner, og der 
har været gjort meget ud af den 
side af sagen. Dertil kommer at 
Lars Merrild i denne sæson vil 
spille for Viby, foruden at ung
domsspillere kan skabe fornyel
se på damesiden på holdet.

I Knuthenborg BTK er der 
kommet en enkelt ny spiller til i 
1.-2. holds sammenhæng, nem
lig Carsten Dahl, der er skiftet fra 
nedrykkede Brønshøj.

I Charlottenlund er det stort set 
»den gamle familie«, der er til rå
dighed. Dog er Steen Andersen 
kommet til fra Rønnes først
ehold, og Annette Kirkeby er 
kommet fra Søllerød-Nærum. 
Desuden satses der på at få unge 
spillere op på de to bedste hold, 
der foruden i 3. division er i Dan
marksserien.

Gentoftes hold ventes at være 
ved nogenlunde samme styrke 
som i sidste sæson.

Lyngby 2 har ligeledes no
genlunde den samme stab til rå
dighed. Dog rykkes en enkelt 
spiller op, idet Torben Øster- 
gaard fra førsteholdet er stoppet.

KBK 2 menes styrket i forhold 
til 1979-80, da det blev til opryk
ning er klar førsteplads i Dan
marksserien. Der er kommet nye 
spillere til i KBK, hvorfra går, at 
Nina Lolk er stoppet. Til gengæld 
er Mette V. Sørensen kommetind 
fra Skovlunde, foruden den til 
gang, der er nævnt for KBKs hold 
i 1. division.

Triton 2 ventes at gøre en god 
figur i den nye række. Som 
nævnt for 1. divisionsholdets 
vedkommende er der sket en 
styrkelse af spiller-staben, og de 
unge spillere, der præger Tri
ton-holdene, er blevet stærkere.

Holte kan få det svært, idet 
man må se bort fra både Kirsten 
Lybeck og Lis Hansen, der er 
gravide. Til gengæld er Helle 
Birch klarigen, og derertllgang i 
form af Gert Petersen, Glad- 
saxe-Søborg.

Karlslunde har uændret spil
ler-materiale til rådighed, og 
SU-formand Kurt Andersen vur
derer, at holdet godt kan gøre sig 
gældende blandt de 3-4 første i 
puljen.

S v æ r s ta r t  
fo r  K M B

Det er svært at udpege egentlig 
opryknings-favoritter i 3. divi
sions pulje 2.

Kastrup-Magleby var med i top 
i 1979-80, men KMB’erne frygter 
bl.a. starten på udebane mod ny- 
oprykkede Resen, oplyser 
SU-formand, Lillian Lydahl. KMB 
har fået tilgang i form af Lisbeth 
Jensen, Jyllinge, og måske ven
der Nina Lolk tilbage.

Nyoprykkede Resen har mistet 
Carl Erik Green til Herlufsholm 
på Sjælland, men til gengæld er 
Steen Krarup vendt tilbage fra 
AB, og Bent Hilmar, Skive, er og
så indmeldt.

Nykøbing F., der er nedrykker 
fra 2. division, ville have været et 
farligt hold for de fleste, hvis det 
hold, der måtte forlade 2. divisi
on havde været til rådighed. 
Imidlertid er klubbens to stærke
ste, Ole Pedersen og Klaus Eg
gert Hansen flyttet til andre klub
ber.

Glostrup glæder sig over til 
gang af Hanne Løvendahl, en 
ungdomsspiller, der er kommet 
fra Grantoften, men til gengæld 
må holdet se bort fra Anita Mo
gensen, der ikke bliver klar til de 
første kampe p.g.a. en skade.

-V i håber dog at kunne stoppe 
tilværelsen som »elevator-hold«, 
siger SU-formand Flemming 
Holm Petersen.

Vejle må undvære sin 1. herre
single, Lars K. Andersen, der er 
flyttet til Højbjerg. Finn Trærup 
Hansen, der er flyttet til egnen,

Hanne Løvendahl til Glostrup.

bliver ny træner, og Vejle håber, 
at hjemmekampene kan give de 
nødvendige points til at blive i 
rækken.

Nr. Broby er ny i 3. division og 
vil bevare den position. Holdet 
fra 1979-80 er igen til rådighed. 
Dog er der tvivl om, hvorvidtTove 
Krogsgaard bliver klar til sæ
son-starten.

Amager BC meddeler, at Tere- 
se Hansen er klar igen efter en 
pause fra spillet, og desuden er

Lene Saaby kommet til fra Dra
gør. ABC håber på en god place
ring, bl.a. også fordi der har væ
ret trænet mere seriøst end tid li 
gere.

Højbjergs andethold tillægges 
gode chancer for en pæn place
ring i rækken, selv om førstehol
det skal fornyes med et par spil
lere fra 2. holdet efter Henrik 
Fahrenholz afgang og Preben 
Linds uheld.
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Danmarksserien

R o s k ild e  h å b e r p å  b e d re  h e ld

To nedrykkere fra 3. division er 
placeret i Danmarksseriens pulje 
1. Det er Skovshoved-2 og Ran
ders, og et tredie hold er nyt i 
rækken, Allinge-Sandvig, som er 
vendt tilbage til Danmarksse- 
rie-tilværelsen.

I den bornholmske klub håber 
man, at opholdet kan blive læn
gere end et år, men det erkendes, 
at det er en svær opgave. Holdet, 
der vandt bornholmsserien er 
uden ændringer fra 1979-80.

Fyn er repræsenteret af Ta- 
rup-Pårup i denne række, og TPI 
er styrket i forhold til sidste sæ
son, idet der er tilgang i form af 
Inge Skalshøj og Erik Kolmos, 
der tidligere har spillet i Nr. Bro
by og Lise Toftlund, Herning.

Roskilde Badminton Club 
spillede oprykningskamp i sidste 
sæson, men kom ikke med op. Et

H erlev c
To hold rykkede op fra pulje 2 i 
sidste sæson, nemlig Resen og 
Triton.

De blev i 1979-80 fulgt tæt af 
Herlev, som har det samme ma
teriale til rådighed i år.

Derimod er Birkerød svækket 
ved tab af Finn S. Jensen, der er 
flyttet til Lillerød og Pia Ander
sen, der er stoppet med at spille. 
Til gengæld er Peter Winge dog 
klar til at spille igen efter en tur i 
Sverige.

Horsens oplyser, at der er 
svære kvaler efter afgang af 
Svend Erik Bjerregaard og Søren 
Kirkegaard samt Erik Sørensen, 
Svend Erik Bjerregaard har mi
stet lysten efter at have haft 
achilles-senen sprængt, og Sø
ren Kirkegaard er flyttet fra byen, 
og det samme gælder Erik Sø
rensen.

USG København håber at kun
ne få spillet et par unge spillere 
ind på holdet og venter en »mel- 
lem«-sæson.

Nyoprykkede Viborg har ikke 
været ude for det spillertab, som 
det var frygtet. Dog er 1. singlen 
Stig Iversen og Susanne Eilert- 
sen flyttet til henholdsvis Her
ning og Højbjerg.

Hans Henrik Holst er flyttet fra 
Skagen til københavnsområdet, 
og nordjyderne satser ikke på 
straks at vende tilbage til 3. divi
sion. Det er blandt andet fordi, 
klubbens bedste, Ole Sandkvist,

nyt forsøg gøres i år, og der er en 
enkelt ny spiller til rådighed i år, 
Jan Bøje Larsen, tidl. Alberts
lund.

I RBC 59 vurderes Randers og 
Skovshoved som svære mod
standere.

SIF’erne ventes at kunne gøre 
sig gældende i toppen. I SIF kan 
man i denne sæson bl.a. benytte 
junior-spilleren, Sofie Wilhardt, 
en styrkelse for holdet.

Randers må se bort fra rutine
rede Hanne Gram i denne sæson, 
og der stræbes mest efter at få 
spillet et ungt hold ind, frem for 
satsning på at vende tilbage til 3. 
division.

Tåstrup har fået tilgang fra Mi
chael Jensen, Ølstykke, mens 
der fra de øvrige klubber -  Bal
lerup, Knuthenborg-2, Hillerød-2 
og Herning-2 ikke oplyses om 
store forandringer.

r favo rit
om et år flytter til Ålborg, hvor 
han så vil spille.

Fanefjord fra Lolland-Falster 
er ny i rækken, og det kan blive 
svært for nyoprykkerne at hævde 
sig i puljen, hvor de øvrige er 
Lyngby-3, der ligeledes er 
ny-oprykket, Nyborg og Es- 
bjerg-2.

A L S Ø N E T
Badminton-sæsonen 
er i fuld gang

Vi tilb yde r vore badm inton 

net i nylon i fineste  ud fø 

re lse og farve 

På bestilling  leveres fø l 

gende:

Badm in tonnetstø tter i lette 

hvid lakerede stålrør, dom 

m erstiger fo r badm inton og 

tennis samt tæ llekasser og 

kugleram mer.

Forhandlere overalt.

A L - S Ø
Sportsnetfabrik

B jerringbrove j 122,

2610 Rødovre, 

tlf. 01-94 97 56

Marianne Ifversen, ny i SIF, sammen med Sofie Wilhardt.

r ------------------------------------------------------------ \

-  skal du med 

din klub til 
København
- så prøv 

at bo på 

Scandishotel

Vi har stor prisreduktion på overnatning i 

week-ends (fre-, lør- og søndage). Scan 

dishotel er centralt placeret m ed gode bus

forbindelser til Hovedbanegården og Råd 

huspladsen. Alle værelser har eget bad og 

toilet. Hotellet har restaurant, cafeteria og 

bar.

Ring eller skriv efter vores prisliste og ho 

telbrochure.

s c a n d is h o te l
k ø b e n h a v n

Brydes Allé 21 • 2300 Kbhn S • Tlf. 01-58 80 00

OBS! Særtilbud i efterårsferien - uge 43,1980 

S________________________ _____________________ )
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Danm arksserien

F ire oprykn ings-kandidater i pu lje 3
Hvidovre-3 og Brønshøj, der er 
nedrykkere fra 3. division, samt 
Slagelse og Helsinge nævnes 
som kandidater til oprykning fra 
pulje 3.

HBC har fået øget spiller-sta
ben, men en forudsætning for 
oprykning er, at andetholdet i 3. 
division også kommer op, idet 
samme klub ikke kan have flere 
hold i samme række.

Brønshøj vurderer, at det kan 
blive svært at komme op Igen, 
bl.a. fordi der er spiller-frafald. 
Carsten Dahl er flyttet til Knu- 
thenborg, og Inger Trolle Mik
kelsen er holdt op.

Helsinge har som målsætning 
at rykke op inden for de næste to 
sæsoner, og nordsjællænderne 
er styrket til denne sæson i form 
af Ole Svendsen og Asger Mad
sen, der er kommet til fra Lille
rød. Dertil kommer, at flere ung
doms-spillere presser på til hol
det.

Slagelse har fået Heinrich Ol
sen som spillende træner. Han 
kommer fra Odense BK. Des
uden er Ole Andersen, tidl. Her
ning, kommet til. Der satses 
dermed hårdt på oprykning I 
Slagelse.

To fynske hold er med, og de er 
begge plaget af afgang. OBK må 
tage flere andetholds-spillere op 
på holdet i 2. division efter spil
ler-flytninger, og Middelfart, der 
er nyoprykket, har mistet 1. 
singlen, Jens Erik Petersen.

Nordjyderne Frederikshavn og 
Hjørring har ligeledes frafald. 
Hanna Suhr spiller ikke i denne 
sæson, og Lone Eskesen er flyt
tet. Dertil kommer, at 1. singlen 
Søren Thomsen endnu ikke er 
kommet sig over en ledbånds
skade fra sidste sæson, og Bent 
Steffensen er heller ikke klar ef
ter at være blevet slemt skadet i 
1979-80 sæsonen.

Hjørring har afgivet 1. singlen 
Erik Kristensen til Triton.

ABC Ålborg har mistet Birthe 
Ankjær, men håber dog på en 
bedre placering end i 1979-80, 
da det blev til en placering i bun
den.

Holbæk er ny i Danmarksseri
en, men holdet har problemer fra 
sæson-starten, idet Jesper San- 
dahl ikke er klar efter et benbrud 
og Henrik Kjeldgaard er ligele
des skadet. Der er tilgang i form 
af Pia Svoldgaard, Sorø.

O J B  v il 
t ilb a g e  

e fte r  e t  å r

Over Jerstal satser på, at ophol
det i Danmarksserien igen kun 
skal være af et års varighed. 
OJB-lederen René Toft anser 
Lillerød-2 for værste konkurrent 
til oprykningen.

Lillerød harfåettilgang tildeto 
bedste hold i form af Finn S. Jen
sen og Helle Buch, men fire er 
flyttet -  Ole Svendsen, Asger 
Madsen, René Johansen og Gitte 
Noordmann.

Sidstnævnte er flyttet til Glad- 
saxe-Søborg, som dog også har 
haft frafald, idet Gert Petersen er 
flyttet til Holte.

René Johansen ventes at for
stærke Smash Københavns ny- 
oprykkede hold, der ellers er 
uændret efter oprykning fra Kø
benhavnsserien. Smash har tid 
ligere haft to særdeles korte op
hold i DS, men håber nu at kunne 
gøre det bedre.

Poulsker er Bornholms repræ
sentant i pulje 4, og holdet har 
fået tilgang -  Svend Åge Hansen, 
Lyngby og Tina Anker, Åkirkeby.

Albertslund må undvære Lars 
Wagner og Jan Bøje Larsen, men 
håber det lykkes at klare frisag i 
rækken uden de store pro
blemer.

Helsingør, ØBK København og 
Charlottenlund-2 der alle har 
nogenlunde uændret spil

ler-materiale til rådighed, samt 
Højbjergs nyoprykkede hold er 
de øvrige i denne pulje.
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Dansk træner i Norge

L a n d s h o ld  fo rb e re d e s  g ru n d ig t
Norges seniorlandshold forbe
redes grundigt til sæsonens 
store opgave, Helvetia Cup, som 
netop i denne sæson er henlagt 
til Norge.

Helvetia Cup er en lands
holds-turnering for de lande, 
som sædvanligvis står i anden 
række internationalt. De 5-6 
bedste europæiske lande er ikke 
med, og Norge håber på en pla
cering helt i top.

Det er lagt i hænderne på Poul 
Kold, medlem af DBF’s uddan
nelsesudvalg, at få forberedt det 
norske landshold bedst muligt, 
og én gang om måneden tager 
Poul Kold en weekend til Norge 
for at samle holdet til fællestræ
ning.

Han har for nylig haft spillere 
med fra Danmark for at give de 
norske spillere værdifuld spille
træning. Det var Hans Olaf Birk
holm, Hillerød, Peter Holm, 
Værløse, Rikke V. Sørensen, 
KBK og Dorte Kjær, Greve, som 
var med i samlingen i Sandef- 
jord. Knap ti timers spilletræning

med de danske spillere har været 
med til at hærde Norges bedste.

Poul Kold har trænings-pro
grammer med til spillerne, så de 
selv kan træne, indtil de skal stå 
forforskellige test og i øvrigt skal 
have spille- og slagtræning ved 
den månedlige samling.

Poul Kold har haft lands
holds-træningen i et års tid, og 
han skal fortsætte i hvert fald til 
og med Helvetia Cup, der spilles i 
januar 1981.

-  Så vil det norske forbund 
gøre op, hvad der videre skal ske, 
siger Poul Kold.

En god placering i Helvetia 
Cup har vel nok betydning i NBFs 
vurdering af fremtidens træning, 
mener han.

NBF har udtaget følgende 
spillere til landsholdstruppen: 
Anne Svarstad, Else Thoresen, 
Geir Andersen, Hans Chr. 
Seeberg, og Petter Thoresen, 
alle Sandefjord, Kari Histøl, 
Trondheim, Hilde Anfindsen, 
Haakon Ringdal, Carlton samt 
Bjørn Stenslie og Tomm Eriksen. Poul Kold.

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  h e ld

Haller til sport. Store og små.
Haller projekteret og udført. Færdige 
at tage i brug.

Ring og få priser, skitser eller bare yderi 
inform ationsm ateriale.

3*5]
R A S M U S S E N  &  S C H IØ T Z  f

Datavej 26 • 3460 Birkerød • Telt. (02) 81 66 00
Enghavevej 17 -9000 Aalborg • Telf. (08) 16 42 11’ 
Sæbyvej ■ 9800 Hjørring ■ Telf. (08) 92 31 00 
Pakhustorvet 4 ■ 6000 Kolding • Telf. (05) 53 66 00 
Gøteborg Allé 3 • 8200 Århus N • Telf. (06) 10 12 22

15



Sverige laver nye doubler

E u ro p a -m e s tre  o g  n r. e t 
i S v e rig e  — m e n  s k ille s  nu

Tilsyneladende får europame
strene i herredouble, Stefan 
Karlsson og Claes Nordin fra 
Sverige, svært ved i denne sæ
son at bevise over for omverde
nen, at de også er Europas bed
ste.

Den svenske forbundstræner, 
Ulf Borgstrøm, har i hvert fald 
fundet det formålstjenligt at ro
kere på herredoublerne her i sæ
sonens start, hvilket fik til følge, 
at europamestrene ikke stillede 
op sammen ved Masters turne
ringen i Albert Hall i sidste uge.

Borgstrøm satser på de tre 
doubler Thomas Kihlstrom/Ste- 
fan Karlsson, Claes Nordin/Lars 
Wengberg og Bengt Frå- 
man/Chr. Lundberg.

I slutningen af august var et 
svensk hold i Kina, og her op
trådte doublen Nordin/Weng- 
berg med ganske gode resulta
ter.

I øvrigt var hverken Sture 
Johnsson, Stefan Karlsson eller 
Bengt Frøman med i Kina. Af for
skellige årsager. Sture Johnsson 
siger, at han har tænkt sig at 
trappe ned på international 
badminton, Stefan Karlsson 
kunne, ikke få fri fra brandvæse
net i Malmø, og Bengt Froman 
blev ikke udtaget.

S v erig e s  rang lis te

Sveriges senior-rangliste for sæ
son 1979-80 viser ikke uventet 
tegn på fornyelse i dame-ræk- 
kerne. Annette Börjesson har 
dog holdt stand på førsteplad
sen, men på de tre næste pladser 
står helt unge spillere.

Eva Stuart (Twedberg) er end
nu med fremme med en femte
plads i sing le-og med en tredje
plads i mixeddouble.

I herredouble er der sket et 
skifte, idet europamestrene 
Stefan Karlsson/Claes Nordin 
har passeret Kihlström/Frö- 
mann.

Her følger listen fra SBF:
H e rre s in g le : 1. Thomas Kihl- 

ström, Karlskrona, 2. Sture 
Johnsson, Malmø FF, 3. Stefan 
Karlsson, Aura, 4. Thomas An- 
garth, Karlskrona, 5. Ulf Johans
son, Aura, 6. Håkon Larsson, 
Karlskrona, 7. Tor Sundberg, Li- 
dingö, 8. Lars Lundgren Umeå, 9. 
Christian Lundberg, Malmø FF,
10. Torbjörn Pettersson, Aura.

D a m e s in g le : Anette Börjes
son, Göteborgs BMK, 2. Lena 
Axelsson, Lidingö, 3. Christine 
Magnusson, Tåby, 4. Carina An- 
dersson, Aura, 5. Eva Stuart, GAK 
Enighet, 6. Anita Steiner, Tåby, 7. 
Maria Bengtsson, BMK Smash, 
8. Cecilia Jepsson, Aura, 9. 
Ann-Sofi Bergmann, Våstra 
Frølunda, 10. Agneta Lundh, 
Malmø FF.

H e rre d o u b le : Stefan Karlsson, 
Aura/Claes Nordin, Göteborgs 
BMK, 2. Bengt Frömann, 
Lidingö/Thomas Kihlström, 
Carlskrona, 3. Mats Olsson/Lars 
Wengberg, Aura, 4. Stefan 
Karlsson/Torbjörn Pettersson, 
Aura, 5. Kenneth Holmström/Ulf 
Johansson, Aura.

D a m e d o u b le : Lena Axelsson/ 
Karin Lindqvist, Lidingö, 2. Britt 
Marie Larsson, GAK Enighet/ 
Agneta Lundh, Malmø FF, 3. Ca
rina Andersson/Cecilia Jepsson, 
Aura, 4. Maria Bengtsson, BMK 
Smash/Christine Magnusson, 
Täby, 5. Ann-Sofi Bergmann/ 
Gunnel Bengtsson, Västra Frö- 
lunda.

M ix e d d o u b le : 1. Lars Weng
berg, Aura/Anette Börjesson, 
Göteborgs BMK, 2. Thomas Kihl
ström, Carlskrona/Karin Lind
qvist, Lidingö, 3. Gert Perneklo/ 
Eva Stuart, GAK Enighet, 4. Sture 
Johnsson, Malmø FF/Britt Marie 
Larsson, GAK Enighet, 5. Torb
jörn Pettersson/Carina Anders- 
son, Aura. Claes Nordin, Stefan Karlsson.

Norges rangliste

F ire  g a n g e  T h o re s e n
Det er Else Thoresen og Petter 
Thoresen, der præger den nor
ske rangliste. De er i top i fire af 
de fem rækker.

Listen ser således ud: 
H e rres in g le : 1. Petter Thoresen, 
Sandefjord, 2. Hans Chr. 
Seeberg, Sandefjord, 3. Haakon 
Ringdal, Carlton BK, 4. Terje 
Østhassel, Kristiansand, 5. Geir 
Dahl, Fjellhamar, 6. Bjørn Stens- 
lie, Oslo BK, 7. Harald Nettli, Oslo

BK, 8. Jørn Wikdal, Fjellhamar, 9. 
Knut Johansen, Sandefjord, 10. 
Tomm Eriksen, Haugerud. 
D a m e s in g le : 1. Else Thoresen, 
Sandefjord, 2. Anne Svarstad, 
Sandefjord, 3. Kari Jistøl, Trond
heim og Hilde Anfindsen, Carlton 
BK, 5. Kari Johansen, Sandefjord 
og Kjersti Torp, Fjellhamar. 
H e rre d o u b le : 1. Hakon Ring- 
dal/Petter Thoresen, 2. Geir An- 
dersen/Hans Chr. Seeberg, 3.

Vidar Meum/Terje Østhassel, 4. 
Gair Dahl/J. Eftedal.

D a m e d ou b le : 1. Anne Svar- 
stad/Else Thoresen, 2. Kari Hi- 
støl/Kjersti Torp.

M ix e d d o u b le : Anne Svar-
stad/Hans Chr. Seeberg, 2. Else 
Thoresen/H. Sperre, 3. Kjersti 
Torp/Geir Dahl, 4. Kari Johan- 
sen/Knut Johansen.
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Den engelske rangliste

N o ra  P e rry  u n d e rs tre g e r s in  
k la s s e  s o m  d o u b le -s p ille r

Nora Perrys enestående klasse 
som double-spiller er klart un
derstreget på den rangliste, det 
engelske forbund har udarbejdet 
for den foregående sæson.

Nora Perry, der blev All Eng
land mester med Gillian Gilks, og 
Europa- og Verdensmester 
sammen med Jane Webster, er 
rangeret på de fire første pladser 
i damedouble.

Hun topper listen med Web
ster, er nr. to med Gilks og på delt 
tredjeplads med henholdsvis 
Barbara Sutton og Karen Chap- 
man.

Hun er naturligvis også nr. et i 
mixeddouble med Mike Tred- 
gett, som således også topper i 
to rækker, idet han er nr. et i

herredouble med Ray Stevens.
Stevens er etter i herreslngle, 

mens Gilks trods alt har forsvaret 
denne plads i damesingle, pres
set af Karen Bridge, der er på 
fremmarch.

Her følger den officielle engel
ske rangliste:

H e rre s in g le : 1. Ray Stevens, 2. 
Kevin Jolly, 3. Paul Whetnall, 4. 
Stephen Baddeley og Nicholas 
Yates, 6. Andy Goode, 7. B. Wall- 
work, 8. M. Wilks, 9. G. Scott, 10.
D. Hunt.

D a m e s in g le : 1. Gillian Gilks, 2. 
Karen Bridge, 3. Nora Perry, 4. 
Jane Webster, 5. Paula Kilving- 
ton og Sally Leadbeater, 7. Diane 
Simpson og Gillian Clark, 9. K. 
Redhead, 10. Nicole Bewley.

H e rre d o u b le : 1. M. Tred-
gett/R. Stevens, 2. K. Jolly/D. 
Talbot, 3. D. Eddy/E. Sutton, 4. R. 
Rofe/M. Dew, 5. D. Talbot/E. 
Stuart, 6. T. Stokes/D. Drigde og
P. Bullivant/M. Wilks.

D am e d o u b le : 1. N. Perry/J. 
Webster, 2. N. Perry/G. Gilks, 3.
N. Perry/B. Sutton og N. Perry/K. 
Chapman, 5. K. Bridge/B. Sut
ton, 6. K. Bridge/K. Chapman, 7.
K. Redhead/R. Heywood, 8. S. 
Leadbeater/G. Clark.

M ix ed d o u b le : 1. M. Tred-
gett/N. Perry, 2. D. Talbot/K. 
Chapman, 3. D. Eddy/B. Sutton,
4. T. Stokes/K. Chapman, 5. D. 
Dridge/K. Redhead, 6. M. 
Wilks/S. Leadbeater, 7. E. 
Sutton/J. Webster. Nora Perry.

Tænk at det skulle vare så længe

S c h e e le  h æ d re t m e d  O B E -o rd e n
Det burde være sket for længe 
siden, er den første reaktion, når 
man erfarer, at Herbert Scheele 
er blevet hædret med den briti
ske orden O.B.E. (Order of the 
British Empire).

Det skete som sædvanlig på 
den britiske dronnings officielle 
fødselsdag, og i betragtning af at 
så mange andre af idrættens folk 
forlængst er blevet O.B.E.'er, 
forekommer det mærkeligt, at 
Scheele først hædres nu.

Måske hænger det sammen 
med, at han ikke selv er videre 
Interesseret i ordner og den 
slags.

Scheele har tjent badminton
sporten i henved 50 år. 11938 as

sisterede han afdøde Sir George 
Thomas med at lave en gennem
gribende revision afspilleregler
ne. Med få ændringer er det de 
samme regler, der spilles efter 
den dag i dag.

Det er derfor heller ikke under
ligt, at Herbert Scheele gennem 
mange mange år var den mest 
benyttede referee ved store 
badmintonstævner. All England 
sidste år var hans 34. af 35 mulige 
— og samtidig det sidste, hvor 
han bestred den ansvarsfulde 
post.

S k riv e r B a d m in to n s  H isto rie

Scheele var med til indstiftelsen 
af Thomas Cup og Uber Cup

samt verdensmesterskaberne, 
der holdtes over dåben i 1977. 
Ligeledes havde han et afgøren
de ord at skulle have sagt, da 
europamesterskaberne blev 
indført.

Det har været badminton
sportens store held, at Scheele 
foruden at være en glimrende 
organisator også har en formi
dabel evne til at kunne formulere 
sig. Takket være ham er meget af 
det, der skete i den første tid ble
vet fastholdt for eftertiden, enten 
fordi han har kunnet trække på 
sin hukommelse, eller fordi han 
har haft evnen til at grave 
ukendte ting frem. I øjeblikket er 
han ved at skrive et værk, der får

titlen »Historien om Badmin
ton«. Den bog glæder vi os til.

»Badminton«s læsere fik en 
lille forsmag på hans enorme hi
storiske viden gennem hans arti
kel I jubilæumsnummeret I janu
ar.

Scheele, der er 75 år, har nu 
trukket sig ud af alle officielle til 
lidshverv, men han er dog fortsat 
vicepræsident i det engelske 
badmintonforbund og det inter
nationale forbund, hvor man ofte 
har brug for at trække på hans 
viden og ekspertise.

Vi gratulerer hermed en god 
ven med den fortjente ære.

hc
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Børge Trykker.

BørgeTrykker, Nykøbing SJ., har 
trukket sig fra sin plads i DBFs 
bestyrelse. Børge Trykker har 
haft dette bestyrelseshverv i kraft 
af sit formandskab i informa
tionsudvalget.

Han valgte at forlade denne 
post som følge af stigende ar
bejdsbyrde i sit bogtrykkeri i Ny
købing. Børge Trykker er næst
formand i Sjællands badminton 
kreds, og han bliver på denne 
post.

DBFs bestyrelse har bestemt, 
at formandsposten i informa
tionsudvalget ikke skal nybe
sættes før næste repræsen
tantskabsmøde.

En g e lsk

u n gd o m s-

ran g lis te

I modsætning til DBF udarbej
der det engelske forbund også 
rangliste for ungdomsspillere, 
Juniors, og her er de fire første i 
de to single-rækker:

H e rre s in g le : 1. Steven Was- 
sell, 2. Steven Butler, 3. Mike 
Cattermole, 4. Dipak Tailor.

D a m e s in g le : 1. Sally Jill Lead- 
beater, 2. Diane Simpson, 3. Gil
lian Clark, 4. Helen Troke.

U ngdom  til U S A
For rejselystne unge tilbyder for
eningen, D A N S K  U N G D O M  T IL  
A M E R IK A , ET FERIEJOB UD 
OVER DET SÆDVANLIGE. 114 år 
har foreningen beskæftiget sig 
med at rekruttere egnede unge til 
feriejobs som ledere og assi
stenter i amerikanske sommer
lejre.

Alle kender tegneserien »Ra
diserne« med Søren Brun, der 
hvert år må forlade Nuser og de 
øvrige venner for at tilbringe 
nogle begivenhedsrige uger i en 
amerikansk sommerlejr. -  I USA 
er sådanne sommerlejre en me
get udbredt ferieform, hvor 
mange amerikanske børn til 
bringer deres sommerferie.

Foreningen, D A N S K  U N G 

D O M  T IL  A M E R IK A , arbejder 
gennem en amerikansk hoved
organisation med at rekruttere 
egnede unge i alderen 20-30 år 
til 2 måneders arbejde som leder 
eller assistent i en amerikansk 
sommerlejr. Organisationen be
står udelukkende af tidligere 
deltagere i dette amerikanske 
lejrprogram, der nu på frivillig 
basis arbejder på at give andre 
unge den samme oplevelse.

Lejrdeltagerne betaler kr.
800,00 for USA-rejsen og for
pligtersig til at arbejde i lejren i 9 
uger. Til gengæld ydes derfri rej
se, ophold og 100 $ i lommepen
ge. Ansøgeren skal have gode 
kundskaber i engelsk og helst 
have erfaring i lejrliv og omgang 
med børn og unge, f.eks. fra le
derjob i spejderbevægelsen, 
idrætsforeninger eller andet 
ungdomsarbejde.

Fyldestgørende information 
og ansøgningsformularer kan 
fås på adressen:
DANSK UNGDOM TIL AMERIKA 

Sekretariatet 
Vestbanevej 95 

7100 Vejle

Den 14. sæson er netop afsluttet, 
og i år har over 50 danskere væ
ret ledere og igangsættere for 
børn og unge i alderen 8-16 år i 
amerikanske sommerlejre.

Organisationen håber at end
nu flere unge vil benytte sig af 
den samme mulighed for at få en 
sommerferieoplevelse i USA.

Jesper Helledie, kan sikre HBC 
Europa-Cup sejr.

Udenlandske spillere, som del
tager i danske turneringer, skal i 
fremtiden have specielle rekla
meaftaler godkendt af såvel DBF 
som deres eget forbund.

-  Vi vil meget gerne have styr 
på, hvad der foregår på dette 
område. Det er bl.a. for at sikre, 
at vore regler om størrelse af 
reklamer på spilledragten, den 
etiske side m.v. er i orden, siger 
Kruse-Christiansen.

Det vil også være rart at have 
indblik i, hvad vore egne spillere

E u ro p a-C u p
Hvidovre Badminton Club skal 
søge at leve op til de to triumfer, 
Gentofte har haft i Europa Cup, 
nårderfortredjegang spilles om 
mesterskabet. Det sker 17.-19. 
oktober i Mülheim-Ruhr i Vest
tyskland.

HBC skal i gruppe A spille mod 
County Club Glasgow/Skotland, 
T. J. Spohe/Czekoslovakiet og 
Badminton Klub Uni Basel/ 
Schweiz. HBC er naturligvis fa
vorit til at vinde denne pulje, 
mens der i de tre øvrige grupper 
spilles således:

G ru p pe  B: Centro Portugués 
de Badminton, 1. BV Mülheim- 
Ruhr og Sandefjord/Norge.

G ru p pe  C: B. C. Duinwijk/ 
Holland, Gerde Sportif Bad
minton d’Ixelles/Belgien og 
Wimbledon Squash and Bad
minton Club/England.

G ru p pe  D: BMK Aura/Sverige, 
Giles Sport Penarth BC/Wales, 
Racing Club de France og Ju
goslaviens mester.

Europa Cup spilles med kun 
syv kampe, og hvert hold skal be
stå af tre herrer og tre damer som 
minimum. Hver spiller må kun få 
to kampe pr. match.

kommer ud for i udlandet af den 
slags.

Ved den vedtagne godkendel
ses-procedure sikrer DBF sig at 
udenlandske spillere aftaler 
egentlige sponsorkontrakter, og 
ikke bare får penge for at stille op 
i en turnering.

Vi er ikke ude på at ville ude
lukke denne form for rekla
me-aftaler, understreger
DBF-formanden. Der vil således 
kunne tegnes reklamekontrakter 
af de udenlandske spillere for et 
enkelt stævne eller for flere i 
Danmark.

DBF skal godkende 
udenlandske spilleres 
reklame-kontrakter
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Søger venskabsklubber

N e t-re k la m e r

DBF vil søge det internationale 
badminton forbund om dispen
sation, så der i de tre åbne turne
ringer, Randers Open, Copen- 
hagen Cup og Danish Open og 
landskampe, kan være reklame 
på nettene.

-  IBFs regler forbyder i almin
delighed,, at der er reklamer på 
nettet, ligesom der skal være to 
meter fra sidelinjen til reklame
standere, siger DBF-formand 
Frede Kruse-Christiansen.

Der er tradition for disse rek
lamer på nettene, ligesom spille
pladsen ofte gør det umuligt at 
overholde afstanden til rekla
me-standere. Det er specielt 
nordiske lande, denne form for 
reklamer er udbredt, og Kruse 
Christiansen venter, at IBF vil si
ge god for, at der fortsat kan 
være reklamer af denne art på 
net m.v. Et meget væsentligt 
reklameindtægt ligger netop i 
net-reklamen.

De er meget udbredt i danske 
klubber, og det er bestemt ikke 
noget, vi har noget imod i eget 
regi, fastslår Kruse-Christiansen.

-  Vi er en gruppe indonesere i 
Flamburg, og har en badmin
tonklub. For at samle erfaring, 
søger vi en dansk klub, som er 
rede til at spille venskabskampe 
med os.

Sådan skriver Zainal Adylien, 
Barmbeker Strasse 64, D-2000 
Hamburg 60.

-  Det vil glæde os, hvis en 
dansk klub vil spille mod os. Vi vil 
gerne komme på besøg, skriver 
Adylien videre. Han oplyser, at 
der ikke er tale om førsteklasses 
spillere.

Interesserede klubber kan 
kontakte indoneserne på oven
stående adresse.

SV Wipperfürth 1970 e.v. i Vest
tyskland ønsker at få kontakt til 
en klub i Danmark.

Wipperfürth ligger ca. 40 km 
udenfor Köln, og der er ca.
22.000 indbyggere. Der har været 
spillet badminton i SV Wipper
fürth siden 1975, og medlems
skaren er på ca. 100 mellem otte 
år og 40 år.

Klubben har tre seniorhold, et 
ungdomshold, og en motionsaf
deling. Førsteholdet spiller i 
B-klassen, der er den næstne- 
derste, og de to øvrige i den lave
ste C-klasse. Klubben råder over 
en hal med fire baner.

Interesserede danske klubber 
kan kontakte Sportverein Wip
perfürth, Badminton, ved at skri
ve til Lother Wollnik, Bergesbir
ken, D-5272 Wipperfürth.

Lother Wollnik oplyser, at det 
er klubbens tanke, at deltagere 
på besøg i Wipperfurth skal ind
kvarteres privat. Rejseomkost
ninger skal afholdes af gæster
ne. Der skal spilles venskab
skampe, hvortil kommer, at der 
bliver tid til også at feste.

Badminton Club University Col
lege London er interesseret i at 
spille kampe mod klubber i 
Danmark, meddeler John Aiken, 
University College Badminton 
Club.

Klubben ønsker at komme i 
kontakt med en klub, som er in
teresseret i at arrangere disse 
kampe. Til gengæld vil den en
gelske klub arrangere en tur til 
London i sæson 1981-82 for den 
pågældende danske klub.

University College Club ønsker 
at spille kampene i Danmark i 
marts eller april 1981, og klubben 
vil gerne komme med ca. 10 
spillere -  fem damer og fem 
herrer -  på besøg i 7-10 dage.

Spillestanden i den engelske 
klub betegnes som gennemsnit
lig engelsk klub-standard. Al
deren på spillerne varierer mel
lem 18 og 22 år, og de studerer 
alle på University college Lon
don, som er en del af The Univer
sity of London.

Interesserede klubber kan 
kontakte englænderne på adres
sen The Badminton Club 
Secretary, University College 
London Union, 25 Gordon Stre
et, London WC1 H OHH.

P. B. Søborg.

S øborg  h ar 
ti å rs  ju b ilæ um

Preben B. Søborg, »Badmin- 
ton«s fotograf, fejrer ti års jubi
læum som medarbejder ved 
Badminton. Preben Søborg 
startede som fotograf m.v. ved 
bladet i sæson 1970-71, og han 
har næppe selv tal på de mange 
opgaver, han har fået udført i den 
tid. Søborg er med ildhu gået i 
gang med et nyt tiår.

Dansk Døve-Idrætsforbund
møder Sverige i en badminton
landskamp den 6. december. 
Kampen spilles i Orebro.
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Steen Fladberg, VM-resultaterne har givet fin invitation.

F ladberg og Frost 
sp iller i C anada

Sidste år spillede Morten Frost 
og Flemming Delfs en drømme
finale i herresingle ved de åbne 
canadiske mesterskaber. Publi
kum stod op og klappede af de to 
spillere, og aviserne flød over af 
begestring, fremgår det af ud
klip, som Hans Røging sendte os 
fra USA.

I år tager Delfs ikke med til Ca
nada. I stedet har man inviteret 
Steen Fladberg, og valget er 
utvivlsomt faldet på ham efter 
hans fine præstation ved VM, 
hvor han vandt bronze i mixed 
double sammen med Pia Nielsen 
samt nåede til ottendedelsfina
len i single, før han blev slået af 
selveste Prakash.

Men foruden single spiller 
Fladberg jo også til daglig 
double sammen med Morten 
Frost, så det er utvivlsomt et godt 
valg, canadierne har gjort.

Turneringen i Canada i år varer 
fra den 27. til den 30. oktober.

Til Indien
Det indiske badminton-forbund 
vil afvikle tre internationale tur
neringer i juni 1981, og der fore
ligger allerede invitationer til fire 
danske spillere.

Inderne ønsker at se Flemming 
Delfs, Morten Frost, Steen Flad
berg og Steen Skovgaard.

Turneringerne skal afvikles i 
Poona, Bombay og Calcutta, og 
opholdet i Indien vil vare knap 14 
dage, oplyses fra Indien.

Tre til Aura
Badmintonklubben Aura i Mal
mø har indbudt tre danske spil
lere til at være med i en åben tur
nering 22.-23. november. Det 
drejer sig om Steen Skovgaard, 
Morten Frost og Flemming Delfs.

B a d m in to n  
U d e n  rø g

Lær badminton med Morten 
Frost. Det er titlen på et flot hæfte 
på 12 sider, som Kræftens be
kæmpelse har udgivet. Det har 
samtidig det sigte, at advare mod 
rygning.

Hæftet, der er gennemillu
streret med farve-fotos, er for
fattet af Ole Jacobsen, H. C. 
Møller, Tom Døliner og »Grafi
kerne«. Det er »Grafikerne«, der 
har tilrettelagt og produceret 
hæftet, og de mange farve-fotos 
er taget af Preben Søborg og »Alt 
om sport«.

Det er der alt sammen kommet 
meget godt ud af, en lærerig 
publikation, der som nævnt har 
det dobbelte sigte. Kræftens be
kæmpelse udsender et begræn

set antal hæfter til alle klubber, 
som efterfølgende har mulighed 
for at bestille et ekstra antal ek
semplarer, der er gratis, til udde
ling i f.eks. ungdomsafdelingen.

Morten Frost røber, at han har 
røget én gang. Det var sammen 
med en kammerat, da han var ni 
år. Morten svarer således på 
spørgsmålet: »Ryger du?«

-  Nej, naturligvis ikke. Jeg sy
nes simpelt hen, at det ser dumt 
ud med en cigaret i munden. På 
mig virker det helt togak at gå 
rundt og suge brændende blade i 
sig.

-Jeg har brug for en god kondi 
og meget hurtig reaktionsevne. 
Begge dele ødelægges af ryg
ning, udtaler Morten. Morten Frost giver råd om badminton -  og farer ved rygning.
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Grib en saks.

Og få tilsendt jubilæumsskriftet: 

Dansk Badminton Forbund 50 år

Dansk Badminton Forbund udgiver i 
anledning af 50-året et jubilæumsskrift 
»Dansk Badminton Forbund 50 år«.

På 108 sider i format 20 x 30 cm. 
fortælles i tekst, samt i et væld af 
farve- og sort/hvide fotos om 
DBF’s stiftelse, hurtige vækst og 
store resultater.

Prisen for dette store og flotte 
værk er kr. 60,- incl. moms.

Jubilæumsskriftet bestil
les ved at indsende neden
stående kupon, eller ved 
at benytte DBF’s bestil
lingsbrevkort, som du 
kan få i din lokale bad
mintonklub.

DANSK BADMINTON FORBUND 

KØBENHAVN 1980

f  KUPON

□  Send mig venligst Dansk Badminton Forbunds jubilæumsskrift

□  Betaling vedi. i check. □  Betaling sendt via postanvisning

N av n ...................................................................................................

Adresse...............................................................................................

Postnr................ By ...........................................................................
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Underskrift..............................................................................

Kuponen sendes i kuvert til:
Dansk Badminton Forbund, Idrættens Hus, 2600 Glostrup



Fire gange Danmark-Kina

E fter B røndby-kam pen sp illes i 
O ver Je rs ta l, R anders og H elsingør

Han Aiping -  finalist i årets kinesiske mesterskaber i damesingle er med i Danmark.

Det bliver Over Jerstal, Randers 
og Helsingør, der får muligheder 
for at præsentere det kinesiske 
badmintonlandshold i kamp 
mod Danmark, foruden åbnings
kampen i Brøndbyhallen torsdag 
den 16. oktober.

Kineserne kommer til Dan
mark den 15. oktoberefterturné i 
Sverige og Holland. Kineserne 
spiller fire kampe i Sverige den 2. 
oktober, 4. oktober, 6. oktober 
og 7. oktober. Sidstnævnte kamp 
er i Malmø, mens åbningskam
pen er i Stockholm. Fra den 8. 
oktober til 15. oktober opholder 
det kinesiske landshold sig i 
Holland.

Landsholdstruppen fra Kina 
består af ti spillere -  seks herrer 
og fire damer: Han Jian, LI Mao, 
Sun Zhian, Yao Xining, Luan Jin, 
Lin Jiangli, Liu Xia, Zhang Ailing, 
Han Aiping og Xu Rang.

Efter kampen i Brøndby bliver 
det sønderjyderne, der kan se ki
neserne i kamp mod det danske 
hold. Over Jerstal Badminton
klub, der tidligere i år har været 
vært for landskamp mod Sverige, 
har fået overdraget arrange
mentet. Denne kamp spilles lør
dag den 18. oktober.

To dage senere spilles i Ran- 
dershallen, hvor Randers Bad

minton Klub er vært, og Helsin- 
gørhallen bliver skueplads for 
den sidste kamp onsdag den 22. 
oktober.

Kampen i Brøndby vil omfatte 
tre herresingler, en mixeddou- 
ble, to damesingler, to herre
doubler, to damedoublerdou- 
bler, ialt ti kampe.

Til de næste kampe er det så 
tanken, at der byttes om på spil
lerne i de enkelte rækker, så der 
ikke bliver gentagelse af f.eks. 
singlerne i Brøndbyhallen og I 
Over Jerstal -  og fremdeles, op
lyser DBFs formand, Frede Kru- 
se-Christiansen.

Placeringen af kampene i pro
vinsen er sket efter udlicitering, 
så klubberne afregner et en
gangsbeløb til DBF, hvorefter de 
pågældende arrangører selv har 
de økonomiske forpligtelser ved 
selve arrangementerne.

Det er DBF, som sørger for ki
nesernes rejse og ophold i Dan
mark, og det bliver Kruse-Chri
stiansen, UK-formand Erik Jør
gensen og konsulent Ebbe Pe
dersen, som ledsager kineserne 
på Danmarks-turnéen.
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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.

Winner.
Skabt a f sportsfolk til sporten.



Ikke nogen rigtig landskamp, men

K a m p e n e  m o d  K in a  e r  
m å s k e  d e  s id s te  u o ffic ie lle

Et skridt på vejen til tilnærmelse mellem 
IBF og WBF bliver taget i København i 
begyndelsen af oktober.

Stellan Mohlin -  IBF-præsident, arbejder på at få skabt en løsning, så 
ingen taber ansigt.

Det er politik, der har holdt Kina 
uden for normalt internationalt 
badmintonsamkvem i adskillige 
år, og det er også politik, som 
gør, at Kina på såvel badminton
fronten som inden for andre 
idrætsgrene formentlig inden 
længe er i stand til at dyrke nor
malt samkvem med resten af 
verden.

Formentlig bliver de fire 
landskampe, Danmark og Kina 
spiller mod hinanden her i landet 
i oktober de sidste uofficielle.

Hele arrangementet med den 
kinesiske Europa-turne er nem
lig en følge af de stadig tættere 
tilnærmelser, der sker mellem 
det internationale badminton
forbund (IBF) og World Bad
minton Federation (WBF), og 
som har til formål at forene alle 
badmintonnationer under den 
samme hat igen.

B agg ru n den

Årsagen til den ulykkelige ad
skillelse var Kina-Taiwan pro
blematikken. Kina søgte i midten 
af 70’erne optagelse i IBF, men 
på den betingelse at Taiwan blev 
smidt ud. Det blevTaiwan faktisk 
også nogle årsenere, men landet 
blev genoptaget som medlem 
efter en retssag.

I mellemtiden var en række 
asiatiske og afrikanske nationer 
brudt ud af IBF og dannede WBF 
med Kina og Thailand som de 
eneste nationer af badmin
ton-klasse. Det stod Imidlertid 
ret hurtigt klart for kineserne, at 
man i WBF ikke kunne finde den 
spillemæssige modstand, man 
søgte, og samtidig med det poli
tiske systemskifte begyndte en 
tilnærmelse mellem de to orga
nisationer med Kina som initi
ativtageren på WBF-siden.

Det har foreløbig ført til, at man 
fra begge sider har givet udtryk 
for, at en snarlig sammensmelt
ning er inden for rækkevidde.

Man kan reflektere over, hvad 
der ligger i ordet »snarlig«. Som 
det blev sagt på sidste IBF-møde 
i Djakarta: For en europæer er 
»snarlig« inden fordet nærmeste 
par måneder. For en østasiat er 
det inden for de næste fem-ti år.

H e m m e lig e  m ø de r

Det forhindrer imidlertid ikke, at 
der fra begge sider er blevet ar
bejdet stærkt på at nå frem til 
sammensmeltningen. Ofte har

kontakterne på ledelsesplan 
mellem IBF og WBF været hem
melighedsstemplede med det 
formål ikke at ødelægge de 
mange nationale, prestigemæs
sige og ikke mindst personlige 
følelser, der gemmer sig bag hele 
problematikken.

Stellan Mohlin, der faktisk sid-, 
der et år længere, end han 
egentlig skulle, som præsident 
for IBF på grund af sit dybe en

gagement i sagen, har sagt, at vi 
nu er nået dertil, hvor vi primært 
skal sørge for, at ingen taber an
sigtet.

Det er derfor også begrænset, 
hvor meget vi er i stand til at op
lyse i forbindelse med det kom
mende bestyrelsesmøde i IBF, 
der finder sted i København søn
dag den 5. oktober som afslut
ning på en række gruppemøder, 
der starter den 2. oktober.

Så meget kan imidlertid for
tælles, at en tre-mands gruppe 
bestående af Stellan Mohlin, 
hans sandsynlige afløser på 
præsidentposten, Craig Reedie, 
og den ene åf bestyrelsens to 
danskere, Poul-Erik Nielsen, har 
lavet et interessant oplæg til, 
som det hedder, reorganisering 
af international badmintons or
ganisation, hvilket med andre 
ord vil sige en skitse til sam
mensmeltning af IBF og WBF.

A fg ø re ls e  i m aj?

På bestyrelsesmødet skal IBF’s 
Counsil, som det hedder, tage 
stilling til gruppens forslag, og 
kender vi d’herrerret (to af den er 
i øvrigt jurister), bliver oplægget 
godkendt.

Men det blivfer sammensmelt
ningen ikke en realitet af. Den 
anden part -  altså WBF -  skal 
også godkende det. Man sigter 
på at forelægge forslaget for et 
samlet forum j forbindelse med 
IBF’s kommeride årsmøde, som 
skal holdes i maj 1981 i Japan i 
forbindelse med Uber Cup.

Da forslaget som nævnt ikke 
endnu er offentligt tilgængeligt, 
er det selvsagt lige så svært at 
udtale sig om dets indhold som 
om WBF’s mulige reaktion på 
det. Men man har lov til at være 
optimistisk, fordi begge parter 
har vist den fornødne vilje, og in
gen ønsker formentlig, at to års 
hårdt badminton-diplomatisk 
arbejde blot skal resultere i no
get, derfortoner sig I den blå luft.

Man har lov til at formode, at et 
af de punkter, hvor IBF nok 
strækker sig længst, er I spørgs
målet »Et land en stemme«. In
den for IBF har man et afstem
ningssystem, der giver visse 
medlemmer (pl.a. Danmark) op 
til tre stemmer. Det har længe 
været en anstødssten for mange 
fjernøstlige medlemmer, og et 
kompromis i forbindelse med af
stemning om en begrænset del 
af organisationens loveersikkert 
på vej.

Man har I hvert fald begrundet 
håb om, at den gordiske knude er 
hugget definitivt over til maj næ
ste år. Måske inden det danske 
badmintonlandshold aflægger 
genvisit i Kina, så de kine- 
sisk-danske landskampe i 1981 
bliver de første officielle mellem 
de to nationer.

hc
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For tredje gang i Danmark

K in e s e rn e  o v e rre n d e r  
o s  ik k e  i E u ro p a

Man kan ikke påstå, at de kinesi
ske badmintonspillere overren
der os. Det kinesiske hold, der 
starter sit danmarksbesøg i 
Brøndbyhallen den 16. oktober, 
er der tredje, vi får besøg af, og 
hidtil har der ligget ca. otte år 
mellem hvert besøg fra Kina.

Første gang, Danmark og Kina 
spillede mod hinanden, var i 
1965. Da var det om muligt en 
endnu større begivenhed, end 
det er i dag, og interessen for ki
neserne blev ikke mindre af, at de 
til almindelig moro for de danske 
tilskuere og spillere stillede sig 
an i et hjørne af hallen og gjorde 
mærkelige bevægelser og 
kropsvridninger, før de skulle i 
kamp.

Opvarmningens betydning var

ligesom indset i Kina nogle år, før 
begrebet nåede til Europa!

Kineserne var i 1965 så over
legne, at de ved stævnet i Kø
benhavn bortset fra damedouble 
havde deltagere på begge sider 
af nettet i finalerne. Foruden i 
København spillede kineserne i 
1965 også i Århus og Helsingør.

Otte år gik
De danske spillere aflagde gen
visit i Kina året efter og tabte alle 
de tre kampe, de deltog i, 0-5 i 
Peking og Canton og 2-3 i 
Wu-han, men for det danske 
publikum gik der otte år, inden 
det igen fik kinesere at se.

Det var i januar 1973, og gæ
sterne besøgte den gang Køben
havn, Ålborg, Århus og Odense. I

København, hvor kineserne stil
lede i stærkeste opstilling, og 
hvor man havde lavet både en 
mandlig og en kvindelig lands
kamp bestående af fem kampe, 
blev det begge steder 5-0 til ki
neserne.

I Ålborg spilledes ti kampe i 
alle fem rækker med kinesisk 8-2 
sejr til følge (danske sejrherrer 
var Flemming Delfs og Carsten 
Morild/Delfs). I Odense vandt ki
neserne 7-3 (Klaus Kaagaard, 
Tom Bacher/Kaagaard og Imre 
Rietveld Nielsen/Eva Carlsen 
vandt de danske sejre), og ende
lig blev det i Odense igen 8-2 til 
kineserne (her vandtes de dan
ske sejre af Erland Kops/Elo 
Hansen og Karin Jørgensen/Ulla 
Strand). C hen Fu-Shou -  kinesisk trænt

Gaver til de danske spillere i 1973. Her er det svend Pri og Elo Hansen, der får et emblem. Kineserne var meget overlegr
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Kineserne har genvundet deres styrke

D e t k in e s is k e  h o ld  e r  e t  
p ro d u k t a f g e n e ra tio n s s k ifte

ne, mens Lin S h iq u an  var finalist 
i double ved de sidste nationale 
mesterskaber. Lin Shiquans 
makker var H e L ian p in g , der er 
21 år. Desuden har både H ou J i- 
a c h a n g  og Yo Y a d o n g  præsteret 
at besejre Liem Swie King fra 
Indonesien, og den ganske unge 
H e S h a n g q ua n  har bl.a. et asi
atisk juniormesterskab.

Den 24-årige nationale mester 
i damesingle Liu X ia  er alders
præsident på det kinesiske hold. 
Hendes modstander i slutkam
pen om det kinesiske mester
skab var den to år yngre Z h a n g  
A iling . De to 18-årige piger H an  
A ip ing  og Sun Y o u p ing  er ifølge 
vor kilde nr. 2 i damedouble i Ki
na. Han Aiping har også været 
kinesisk juniormester.

Li F an g  er nr. 5 på den natio
nale rangliste lige foran 19-årige 
Fan M ing , mens Lin Y u a n g , der 
kun er 16 år, står som nr. 5 i da- 
medouble, og endelig nåede Xu 
R ang på 21 år finalen ved såvel 
de nationale mesterskaber som i 
verdens-invitationsturnerinqen i 
1978.

Hovedparten af de nævnte 
spillere var med på de hold, der 
omkring juletid sidste år skabte 
forsidehistorier i de asiatiske 
aviser med overskrifter som »Ki
neserne viser indoneserne deres 
magt«, da det mandlige kinesi
ske hold i Hong Kong slog Ind
onesiens Thomas Cup indeha
vere og senere verdensmestre 
med 6-3. Værre endnu gik det for 
Indonesiens kvindehold, der blev 
ydmyget af kineserne, som vandt 
5-0.

Så selv om det forvænte dan
ske badmintonpublikum næppe 
skal sætte næsen op efter ret 
mange hjemmesejre, tyder noget 
på, at vi danskere, der er vant til 
at nyde badminton i verdens
klasse nu også vil kunne se, 
hvordan toppen af verdenseliten 
spiller.

hcd besøget i 1965, og igen i 1973 havde de styrke nok til at besejre de europæiske modstandere.

/ed besøget i Danmark 1973.

Nu er der igen gået otte år, og vi 
må vel forvente en lignende ræk
ke resultater i de kommende fire 
landskampe, for kineserne har 
tilsyneladende fuldtud genvun
det den styrke, de hidtil har lagt 
for dagen i Europa.

Genvundet er i den forbindelse 
ikke et ord, d^r er grebet ud af 
luften, for kort efter at det danske 
hold havde været i Kina I 1966 
bandlyste formand Maos kul
turrevolution konkurrencesport i 
Kina, og i en periode på seks år 
var kineserne ude af stand til at 
konkurrere såvel på det hjemlige 
som på det internationale plan, 
men det forhindrede altså ikke, 
at topspillerne fra 60’erne i 1973 
kunne tage til Europa og banke

danskerne, svenskerne og eng
lænderne sønder og sammen.

Men heller ikke kinesiske 
badmintonspillere holder evigt, 
og det er produkter af genera
tionsskiftet, vi nu skal se.

S k a b te  fo rs id e h is to rie r

Blandt mændene er Y an  Y u jian g  
kinesisk mester i single. Han slog 
i finalen den 23-årlge H an J ia n , 
mens C h en  T ie n lo n g  var mester i 
1978. Samme år vandt han ver
dens-invitationsturneringen.

S uan  Z h ia n  er national mester 
i double sammen med Y a o  X i- 
m ing. De er henholdsvis 20 og 23 
år, og de vandt også WBF’s ver
densmesterskab i double i 1979. 
Luan  J in , 21 år, var finalist i 
single ved WBF-mesterskaber-
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H å rd  træ n in g  fo r  a t  n å  
v e rd e n s  h ø je s te  n iv e a u

A f J ø rn  R ic h te r

J ø rn  R ic h te r  f ra  D e n  J y s k e  Id r æ ts h ø j 

s k o le  i V e j le ,  d e lto g  s a m m e n  m e d  2 2  a n 

d re  p å  e n  s tu d ie tu r  t il  K in a  i p e r io d e n  2 . 

a u g u s t  t il  2 4 . a u g u s t  1 9 7 9 . T u r e n  h a v d e  

s o m  m å l e t  » S tu d ie  i fy s is k  k u ltu r  o g  

s p o r t  i F o lk e r e p u b l ik k e n  K in a « . J ø rn  

R ic h te r  h a r  p å  b a g g r u n d  a f  d e t te  fo r f a t 

t e t  d e n n e  a r t ik e l  fo r  » B a d m in to n « . O m  

g r u p p e n s  a r b e jd e  s o m  h e lh e d  e r  d e r  u d 

g iv e t  e n  b o g  i fo r å r e t ,  » F y s is k  k u ltu r  o g  

s p o r t  i K in a « . D e n  k a n  k ø b e s  fo r  5 5 ,5 0  k r. 

D e s u d e n  e r  d e r  u d a r b e jd e t  e n  r æ k k e  d i 

a s , f ilm  m .v ., d e r  b l .a .  b e n y t te s  i f o r e 

d r a g s -a r r a n g e m e n te r .

»Vi må træne hårdt for at nå ver
dens højeste niveau!« Som i flere 
andre af de få haller i Kina hæn
ger dette slogan også i Wuta- 
ichan sportshal. Det er den 18. 
august 1979, og vi befinder os i 
Nanjing i Jiangsu-provinsen.

Hvide inskriptioner på rød dug. 
De 10.000 siddepladser er tom 
me, men på de otte badminton
baner smashes, lobbes, cleares 
og droppes der i et opskruet 
tempo. Aktørerne er tyve spillere 
i alderen 16 til 21 år. Tempoet er 
imponerende, når man ved, at 
temperaturen i hallen er mellem 
25 og 30 grader.

Spillerne er i færd med at fo r 
berede sig til De 4. Nationale Le
ge, der finder sted i Beijing (Pe
king) om små 14 dage. Ji- 
angsu-provinsens bedste spil
lere er efter flere udtagelseskon
kurrencer samlet i træningslejr. 
500 elitespillere har været i kamp 
bare i denne ene af det kinisiske 
fastlands 29 provinser, og nu er 
de 20 bedste tilbage.

Badminton er uhyre populært i 
Folkerepublikken, især i Sydki- 
na, og netop Jiangsu-provinsen 
har fostret flere førende topspil
lere. Således vandt to på det nu
værende hold det kinesiske me
sterskab i herresingle og dame- 
single i 1977. Som masseidræt er 
badminton udbredt i provinsen, 
og om morgenen og aftenen kan 
man se tusindvis af kinesere 
spille i parker, på pladser og på 
fortovene side om side med ud
øvere af taiqu (»skyggeboks
ning«), basketball og gymnastik. 
Aktiviteten er selvorganiseret, og 
banen er ofte blot to tynde stol
per og en snor som net, 
selvgjorte streger i jorden eller 
tøj som markering for banens 
streger.

Klubber, som vi kender det i 
Danmark, findes ikke. Dels er fa 
ciliteterne yderst få -  haller er 
undtagelsen, -  dels er spillerne 
knyttet til fabrikkerne, hæren, 
uddannelsesinstitutioner og fr i 
tidssportsskoler.

De fleste spillere i trænings
lejren, som varer en måned, 
kommer fra fritidssportskolerne i 
provinsen, mens et par enkelte 
kommer fra fabrikshold. I de al
mindelige skolers idrætslekti
oner indgår badminton også, 
dog med forskellig vægt. På de 
såkaldte »nøgleskoler« spilles 
der ekstra meget. »Nøgleskole«

betyder, at man specialiserer sig 
i en enkelt eller to idrætsgrene, 
og de særligt talentfulde bad
mintonspillere blandt børnene 
går i den slags »nøgleskoler«. De 
har almindelig skolegang, men i 
idræt satser man altså f.eks. på 
badminton. Den systematiske 
træning starter i 10-12 års alde
ren.

F ritid s sp o rts sk o le rn e

For den almindeligt badminton
interesserede er der altså få in 
dendørs faciliteter til rådighed. 
Fritidssportsskolerne derimod 
har gode faciliteter, men disse 
kan kun benyttes af eleverne.

Fritidssportsskolerne indtager 
en helt central placering i den ki
nesiske eliteidræt. Det er her fa 
ciliteter og trænerkapacitet til 
udvikling af talentmassen findes. 
De fleste elever rekrutteres fra 
børnehaven eller grundskolen. 
Alt afhængig af idrætsgren er de 
yngste elever fra 6 år, og man kan 
-  hvis man er god nok -  blive på 
fritidssportsskolen, indtil man 
har afsluttet mellemskolen i
17-18 års alderen.

Fritidssportsskolens lærere 
forestår udvælgelsen af de poti- 
entelle talenter i de almindelige 
skoler. Man skal være meget

dygtig og talentfuld for at komme 
i betragtning, og det er langt un
der 1 % af eleverne, der optages. 
Hvert år afholder fritidssport
skolen så en prøve for sine ele 
ver, og kan de ikke opfylde kra
vene, må de vende tilbage til den 
skole, de kom fra. Andre elever 
får så muligheden for at træde 
ind på den tomme plads.

Eleverne på fritidssportssko
lerne passer den almindelige 
skolegang, helt i overensstem
melse med det kendte slogan »at 
gå på to ben«. »At gå på to ben« 
vil i denne sammenhæng sige, at 
man ikke kun skal skal beskæfti
ge sig med idræt, som er det ene 
ben, men man må også udvikle 
tanken, det andet ben.

I Beijing, hvor der er 20 fritids 
sportsskoler, træner man dagligt 
fra 16 til 18 efter skoletid. Men i 
sommerferien, som varer 40 
dage, er træningstiden 4 timer de 
tre af ugens dage, mens man de 
tre øvrige dage træner hele da
gen. Altså 12 timers træning om 
ugen og i ferierne ca. 36 timer. En 
sådan træningsmængde i seks til 
ti år er naturligvis en god basis 
for en badmintonspillers videre 
udvikling. Og den baggrund har 
de fleste spillere, som er samlet i 
Wutaichan-hallen.

Én måned varer træningsop 
holdet fo r Jiangsu-provinsens 
hold, og man samles mindst to 
gange årligt. Spillerne træner 3 
timer om formiddagen og 3 timer 
om eftermiddagen. Niveauet er 
på internationalt topplan. Træ
ningsintensiteten er høj, både i 
den individuelle grundtræning 
og i sekvenserne. Især hæfter 
man sig ved benarbejdet.

Træneren, Mr. Wuo, selv tid li 
gere topspiller og til daglig ar
bejder på en stålfabrik, nævner 
områder til brug for den fysiske 
træning: vægttræning, tennis, 
softball, sjipning, løbetræning 
og reaktionsøvelser.

Han ser ikke den store forskel 
mellem kinesisk og europæisk 
badminton som sådan, men 
fremhæver dog som kinesernes 
styrke det hurtige og aggressive 
spil, deres springkraft, fodarbej
det og udeladelse af baghånds
slaget. Som største handicap i 
den kinesiske spillestil fremhæ 
ver han den manglende kraft i 
smash. Nok snarere af høflighed, 
for de smash vi ser er hårde og 
tørre.
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H a n  J ia n  d e n  b e d s te  
m e d  a ty p is k  s p ille s til

Ved en turnering i WBF regi, som 
blev holdt den 10.-20.6. 1979 i 
Hangzhou-provlnsen i Kina, var 
gennemsnitsalderen hos de ki
nesiske herrer 22 år og hos kvin
derne 20 år.

Chen Fushou, formand for 
udtagelseskomiteen og i mange 
år træner for det kinesiske kvin
delandshold, vurderede efter 
turneringen, hvor Kina var helt 
suveræn, det kinesiske spil som 
helhed og til dels de enkelte 
spillere.

»Spillerne mangler endnu tek
nisk modenhed. Dog har kine
sisk badmintons varemærke -  
højt tempo, aggressivt spil, præ
cision og variation -  dannet ba
sis for en rigt varieret spillestil.«

Kinas førende herrespiller er 
for tiden H an  J ia n . Han spiller 
solidt og sikkert med et formida
belt fodarbejde. Hans spillestil er

atypisk set med kinesiske øjne, 
da han er langt mere defensivt 
spillende end kineserne ellers er. 
Hans styrke i offensiven er de 
godt maskerede smash og 
»smash-finter«.

Lin Y ix io n g ’s spillestil er præ
get af overraskende angreb over 
alt på banen.

Luan  J ing  er yderst effektiv i 
offensiven. I double kontrollerer 
han suverænt netspillet og er 
uhyggelig stærk til at presse til 
opsamlinger, der prompte be
svares med et smash.

Yu Y a o d o n g  fremhæves for si
ne lynhurtige angrebsbolde.

Om de kvindelige spillere har 
Chen Fushou ligeledes nogle 
kommentarer.

H an  A ip ing  nævnes for den 
veludviklede taktiske sans. Hun 
spiller dybt og smasher ofte.

Fu C h u n e  har et glimrende fo 

darbejde er og er meget sikker i 
sine mange fintede slag.
Liu X ia  er den gode taktiker med 
mange maskerede slag, mens Xu 
R ong betegnes som den mest 
kraftbetonede og aggressive 
spiller.

Chen Fushou konkluderer, at 
selv om spillernes tekniske kun
nen stadig må siges »at mangle 
modenhed«, er teknikken dog på 
verdensniveau, men de nuvæ
rende kinesiske spillere mangler 
dog efter hendes mening en del, 
før de når på højde med tidligere 
kinesiske topspillere som Hou 
Jiachang, Tang Xianhu og Chen 
Yuniang. Øget international er
faring og større omstillingsevne 
til fremmede forhold vil kunne 
bringe spillerne helt op i ver
denselitens absolutte top.

H e m m e lig h e d e n  b ag  H an  J ia n ’s 
su c ce s!

Han Jian, 24 år og 1,69 meter høj, 
kommer fra Liaoning-provinsen i 
det nordøstlige Kina. Oprindeligt 
spillede han fodbold, men skif
tede i 1972 til badminton og kom 
snart på provinsens hold.

I 1977 blev han nummer tre i 
kampen om det kinesiske me
sterskab for året efter at komme 
på landsholdet i forbindelse med 
afviklingen af De Asiatiske Lege i 
Bangkok. Han nåede finalen, 
hvor han måtte se sig besejret af 
Liem Swie King.

I februar i år mødte han igen 
den indonesiske troldmand i 
Singapore. Teknisk er han ikke 
på højde med King, og mange var 
derforforbavset over, at Han Ikke 
desto mindre var i stand til at vin
de -  omend det var yderst kne
bent.

Han Jian's grundspil er defen
sivt, krydret med modangreb. 
Hans motto er: »Angrib efter for
svar«.

Under et badmintonseminar i 
1978 udtrykte mange en del 
skepsis over for hans spillestil. 
Den passede ikke rigtigt ind i den 
ellers hurtigt-offensive og hårdt
slående kinesiske stil. Men Han 
fastholdt sin stil. Han analy
serede sine egenskaber og ræ
sonnerede som så: »En lille spil
ler som jeg kan ikke smashe på 
samme måde, som en hurtig of
fensiv spiller gør det. Jeg mang
ler styrke til at smashe. Jo mere 
jeg smasher, desto flere points 
taber jeg.«

Han Man.

Han’s spillestil kan beskrives 
som slid og fight. Hans mod
standere i Kina betegner ham 
som formidabel. Ikke på grund af 
smashene, men fordi han kan 
gennemføre en opslidende tak
tik. Så selvom hans spillestil ikke 
er typisk kinesisk, har han dog 
fastholdt den. Efter hver fælles 
træningsomgang har han trænet 
ekstra for at perfektionere sin 
egen stil -  især med henblik på 
Singapore og mødet med King. 
Han gjorde meget ud af at kunne 
tæmme King’s hurtige angreb og 
trænede meget på at kunne be
herske modstanderens bagerste 
del af banen: angrebsclear tæt 
på bag- og sidelinjerne og speci
altræning af opsamlinger, så de 
ikke gav modstanderen lejlighed 
til at smashe. Fra sin egen defen
siv trænede han i højere grad 
fintede slag i stedet for bare at slå 
sig til tåls med rimeligt gode re
turneringer. På v id e o  studerede 
han King’s teknik og taktik og 
udarbejdede på den måde sine 
egne modangreb.

Fysisk forberedte han sig til 
den høje temperatur i Singapore, 
bl.a. ved at løbe 3.000 meter i en 
svømmehal, hvor temperaturen 
var 28 grader.

Belønningen for slidet med det 
stramme træningsprogram ude
blev ikke. I kampen mod King 
fightede han stædigt i defensi
ven for pludselig at skifte til 
overraskende modangreb. Han’s 
hurtige fodarbejde og høje tem
po pumpede King, og selv da 
King i tredje sæts omspil førte 
med to points, forblev Han rolig 
og selvsikker. En kommentator 
sagde efter kampen: »Han vandt 
på vilje og beslutsomhed!«

30



Derfor kommer 
kineserne igen

Fra 1949 og frem til 1971 var Ki
nas muligheder for at deltage i 
international idræt i meget høj 
grad bestemt og begrænset af 
modsætningsforholdet til USA. 
Men i 1971 blev de første skridt 
taget til at ændre på dette fo r 
hold, da det amerikanske bord 
tennishold i efteråret 1971 blev 
inviteret på officielt besøg i Kina. 
Besøget gav navn til det berømte 
»ping-pong-diplomati«, der ba
nede vejen for Nixons Kina-be- 
søg i februar 72.

Isen var brudt -  også i interna
tional idrætssammenhæng, og 
kinesernes Dan marks-besøg I 73 
skal nok betragtes som en følge 
af den nye kurs indledt med 
»ping-pong-diplomatiet«. Og nu 
kommer de igen. Men de kom 
mer ikke kun for at spille bad
minton. For kineserne er inter

national idræt et led i Kinas 
udenrigspolitik.

I Vesten har international idræt 
principielt selvstændig status i 
forhold til statsmagten. Delta
gelse i international idræt er så
ledes ikke et redskab i f.eks. 
Danmarks udenrigspolitik.

Det er anderledes i Kina. Der er 
international idræt en del af 
landets udenrigspolitik; at tage 
del i international idræt er fo r ki
neserne at føre udenrigspolitik. 
Denne forskel i den internati
onale idræts placering i forhold 
til udenrigspolitik har givet an
ledning til megen forvirring i Ve
sten, netop fordi man ikke har 
taget denne forskel i betragt
ning.

Endnu et forhold har været 
med til at mystificere Kinas inter
nationale idræt, nemlig det ud- 
ædvanlige, at kineserne bevidst

D a n sk -k in es is k  m ø d e  i 19 73 .

Fa n g  Ka i-H sia n g  v e d  s t æ v n e t  i D a n m a r k  i 19 73 .

har enten tabt til et svagere hold, 
eller givet det en bedre placering 
end det rent sportsligt var beret
tiget til. Dette forhold har været 
med til at fremme den opfattelse, 
at kineserne dyrker idræt på en 
anden måde, hvor det at vinde 
ikke betyder noget. Men det er 
kun rigtigt i den forstand, at ki
neserne i bestemte sammen
hænge har fundet det udenrig 
spolitisk fordelagtigt at bryde det 
normale mønster indenfor inter
national idræt. De sidste få år er 
der dog ingen eksempler på, at 
Kina har fundet det udenrigspo
litisk fordelagtigt.

Ifølge den fremherskende op
fattelse i Kina, kan man ikke tage 
absolut stilling til spørgsmålet, 
om det er godt eller dårligt at 
konkurrere og udvælge. Princi
pielt siger kineserne, at det er 
godt, hvis det tjener folket, men

dårligt hvis det kun tjener den 
enkelte privat. TJEN FOLKET er 
derfor ikke alene det helt cen
trale slagord i forbindelse med 
konkurrence og udvælgelse, 
men i forbindelse med idræt i det 
hele taget. Den skal tjene folket!

Efter »Fire-Bandens« fald i 
1976 satser Kina stærkt på »De 
Fire Moderniseringer«, dvs. at 
fremme udviklingen inden for 
landbrug, industri, forsvaret og 
videnskaben. Idrættens funktion 
i denne sammenhæng er via så
vel masse- som eliteidræt at 
medvirke til at nå målet: inden år 
2000 at nå op på Vestens øko
nomiske stade. I den forbindelse 
er badmintonspillerne at be
tragte som en slags udenrigspo
litiske ambassadører.

Ingen sport for sportens egen 
skyld. Idrætten skal tjene folket. 
Hvem tjener idrætten i Danmark?
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DBFs fællestræning er godt i 
gang. Der trænes i Brønd- 
by-hallen, Højbjerg BKs hal 
og Triton Ålborgs hal. Her
over ses træner Hans Jacob
sen, Horsens, med fem af 
deltagerne i træningen i 
Højbjerg -  Lise Kissmeyer, 
Agnethe Juul, Lilli B. Peder
sen, Liselotte Gøttsche og 
Charlotte Pilgaard. Sjette 
deltager er Susanne Eilert- 
sen.

Herunder ses Carsten Mo
rild med seks af de syv delta 
gere i træningen i Triton -  
Jens Peter Nierhoff, Torben 
Carlsen, Mark Christiansen, 
Mogens Neergaard, Kenneth 
Larsen og Kirsten Larsen. 
Sidste deltager er Ib Frede
riksen.

T.h. Niels Fischer Petersen 
med en del af Brøndby-træ- 
ningens deltagere.

DM  i 
L ille rø d

DIF-mesterskaberne i badmin
ton, DM, hvorfra licensspillerne 
er udelukket fra at deltage, bliver 
arrangeret i Sjællands Badmin
ton kreds regi i denne sæson, og 
skuepladsen bliver Lillerød 
Badmintonklubs hal.

Med denne beslutning i DBFs 
bestyrelse kommer DM-arran- 
gementet på vandring rundt i 
kredsene, og det vil afløse pro 
vinsmesterskaberne, som på 
skift har været afviklet i fem af de 
seks kredse.

-  Det bliver den hidtidige tur 
nus-ordning for PM, der bliver 
benyttet. Dog kommer Køben- 
havns-kredsen ind imellem i sæ
son 1981-82, oplyser F. Kru- 
se-Christiansen.

DBF bliver økonomisk garant 
for DM-arrangementet, så kred
sene ikke vil lide evt. tab ved me
sterskabets afvikling.

DM afvikles9.-11. januar 1981.

Å b n e  D M

DBF afvikler også mesterskaber, 
hvor såvel licensspillere som 
amatører kan være med. Dette 
DBF-mesterskab for seniorer 
havde premiere i Århus i april, og 
i denne sæson bliver KB-hallen i 
København skueplads for 
semifinaler og finaler.

-  Det er tanken, at de indle 
dende kampe skal spilles i we
ekenden 7.-8. februar 1981 i en 
hal i Hovedstadsområdet, siger 
Kruse-Christiansen. 
Semifinalerne spilles så mandag 
den 9. februar i KB-hallen og f i 
nalerne om tirsdagen i KB-hal
len.

D a n is h  O p e n
DBFs internationale turnering, 

Danish Open, spilles igen i år i 
Brøndbyhallen, og det bliver
11.-15. marts. Derimod kan Da
nish open ikke spilles i Brøndby
hallen i 1982, såfremt det ikke 
lykkes DBF at få en anden termin 
for turneringen. Det er op til det 
internationale forbund. I 1982 er 
der verdensmesterskaber i 
skøjteløb i Brøndbyhallen på den 
termin, Danish open sædvanlig 
vis spilles på.

-  Dermed får vi altså to arran
gementer til at rette alt ind i 
Brøndbyhallen med henblik på 
VM-arrangementet i 1983, nem
lig stævnet med kineserne og 
Danish open 1981, fastslår Kru
se-Christiansen.
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Sæsonpremiere i Værløse

M et t e  M y hr e o g  B ir th e R a t h sa ch  m å t t e k æ m p e  h å r d t  for  d er es  s e jr  i 

sem if in a len  m ed  J e t t e  B a ch / B e t t in a  K r is t en sen , o g  i f in a len  m å t te d e  

g iv e  s ig  m o d  van  B e u s e k o m / A n n e  S k o v g a a r d  (i b a g g r u n d en ).

L e n e  K o p p en  » h a v a r er ed e«  m e d  sin  k e t ch e r  i » W in n er  Cu p « , m en  h u n  

h a v d e ik k e  s v æ r t  v ed  a t  v in d e s in g ler æ k k en .

To unge skabte 
overraskelser

Rikke V. Sørensen, KBK, og 
Dorte Kjær, Greve Strand, levede 
mereend op tilden  placering, de 
har fået på DBFs rangliste for 
sæson 1979-80, da der var sæ
son-premiere med Værløse 
Badmintons eliteturnering, 
»Winner Cup«.

Rikke V. Sørensen havde såle
des ikke færre end seks match
bolde i semifinale-kampen mod 
Joke v. Beusekom. KBK’eren 
førte med 10-6 og hun havde 
chancen igen ved 1-1 i omspil, 
men den unge KBK’erkunne Ikke 
få det afgørende point.

Rikke V. havde forinden i en 
spændende tresæts-kamp slået 
danmarksmesteren Agnethe 
Juul, Højbjerg.

Dorte Kjær vandt såvel over 
Norges nr. et, Else Thoresen, 
som Sveriges nr. to, Lena Axels- 
son -  begge gange i to sæt, og 
Lena Axelsson måtte endda ind 
kassere et æg.

Lene Køppen var en alt for stor 
opgave i semifinalen for Dorte 
Kjær, der dog også kunne få en 
tredjepræmie med hjem efter 
semifinale-nederlag til Joke v. 
Beusekom/Anne Skovgaard i 
damedouble. Dorte Kjær fik 
sammen med Nettie Nielsen i an
det sæt vist noget af det, de fo r 
mår.

Turneringen i Værløse bød ik
ke på det store spil, og det blev til 
favorit-sejre over hele linien. 
Sveriges Thomas Kihlstrom 
sendte afbud på grund af 
hals-onde, og dermed måtte 
Mats Ohlsson erstatte ham i 
herredoublen med Stefan Karl
sson.

Dermed nåede Morten 
Frost/Steen Fladberg let til finale 
i denne række, hvor Delfs/Skov- 
gaard dog fik revanche for de to 
pars seneste møde.

Steen Skovgaard føjede også 
en sejr til i mixeddouble med Le
ne Køppen, som på sin side fo r 
inden havde sikret single-sejren.

Anne Skovgaard sørgede for 
endnu en sejr til familien Skov
gaard ved at vinde damedoublen 
med Joke van Beuskom.

Morten Frost var netop så su
veræn, som det var ventet i sing
le-rækken, hvor Flemming Delfs 
endnu ikke havde nået en til 
strækkelig god form til at true 
Morten. Her følger resultaterne 
af »Winner Cup«:

H e rre s in g le , s e m ifin a le r:

Flemming Delfs, Greve-Claus B. 
Andersen, Hillerød 15-5, 5-15, 
15-5. Steen Fladberg, Kø- 
ge-Morten Frost, Gentofte 1-15, 
5-15.
F in a le : Flemming Delfs-Morten 
Frost, 5-15 5-15.

D a m e s in g le , s e m if in a le r:  Joke 
v. Beusekom, Skovshoved-Rik- 
ke V. Sørensen, KBK 3-11, 11-3,
12-11. Dorte Kjær, Greve-Lene 
Køppen, Gentofte 3-11, 1-11. 
F in a le : Joke v. Beusekom-Lene 
Køppen 3-11,6-11.

H e rre d o u b le , s e m ifin a le r: Mats 
Ohlsson/Stefan Karlsson, Sve- 
rige-Steen Fladberg/Morten 
Frost 11-15, 5-15. Bengt Fro- 
mann/Christian Lundberg, Sve- 
rige-Steen Skovgaard, Gentof- 
te/Flemming Delfs, Greve 15-17,
9-15.
F in a le : Steen Fladberg/Morten 
Frost-Steen Skovgaard/Flem- 
ming Delfs 7-15, 13-15.

D a m e d o u b le , s e m ifin a le r: Joke 
v. Beusekom, SIF/Anne Skov
gaard, Gentofte-Dorte Kjær, 
Greve/Nettie Nielsen, Hvidovre 
15-4,18-16. Mette Myhre/Birthe 
Rathsach, Hillerød-^Jette Bach, 
Karlslunde/Betina Kristensen, 
KBK 15-7, 14-18, 18-17.
F in ale: Joke v. Beusekom/Anne 
Skovgaard-Mette Myhre/Birthe 
Rathsach 15-5, 10-15, 15-7.

M ix e d d o u b le , s e m ifin a le r: An
ne Skovgaard, Gentofte/Bengt 
Fromann, Sverige-Lena Axels- 
son/Claes Nordin, Sverige 5-15,
18-15, 12-15. Helle Guld-
borg/Jan Hammergaard, Hvid- 
ovre-Lene Køppen/Steen Skov
gaard, Gentofte 6-15, 8-15. 
F in a le : Lena Axelsson/Claes
Nordin-Lene Køppen/Steen 
Skovgaard 6-15, 5-15.
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DER INDBYDES -  ÅBNE TURNERINGER

S K O V S H O V E D  IF  
E l i t e m e s te r s k a b e r

Skovshoved Idrætsforening ind- 
bydertil åbne elitemesterskaber i 
singler og rene doubler 10.—13. 
november.

Indskud: Single kr. 70,-. Dou
bler kr. 90,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 13. oktober til SIF, 
Krøyersvej 5 A, 2930 Klampen- 
borg.

Bolde: Aristo.

B B C  58  
S e n io r -A

Ballerup Badminton Club -  BBC 
58 -  indbyder til åben A-turne- 
ring den 15.-16. november. Der 
spilles i alle rækker.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 60 .- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 17. oktober 1980 ti I 
Ivan Jensen, Livjægergade16, st. 
tv., 2100 København 0.

Her kan nærmere proportioner 
også rekvireres.

B R A B R A N D  IF  
S e n io r  -A

Brabrand IF’s badnmintonafde- 
ling indbyder til åben A-turne- 
ring den 8.-9. november. Der 
spilles i alle rækker. Herrer kan 
dog kun være med i to rækker.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 70,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 24. oktober til Finn 
Gertov, Valdemarsgade 45, 1., 
8000 Århus C., tlf. 06-13 23 51.

Nærmere oplysninger om pro 
positioner kan fås ved henven
delse til ovennævnte.

B R A N D E

S e n io r -A

Brande Badminton Club indby
der til åben A-turnering for 
seniorer i Brandehallerne den
15.-16. november.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 31. oktober til 
Niels Borgaard, Ågade 15, 7330 
Brande.

H V ID O V R E  B T K  
S e n io r -B

Hvidovre Badminton- og Ten
nisklub indbyder til åben B-tur- 
nering for seniorer i alle rækker 
den 8.11., 9.11., 15.11. og 16.11. 
samt med finaler den 17.11. i Fri
hedens Idrætscenter.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 60 ,- indbetales på g iro 
konto nr. 1140779.

Tilmelding senest den 6. okto 
ber til HBTK, Harry Schultz, Ne
stors Allé 8, 2650 Hvidovre. Pro
grammer udsendes den 23. ok 
tober.

Der er 1. og 2. præmier i alle 
rækker. Der benyttes anerkendte 
turneringsbolde.

H Ø J B J E R G

B -r æ k k e

Højbjerg Badminton Klub indby
der til B-stævne 25.-26. oktober.

Herrer kan anmeldes i to ræk
ker og damer i tre rækker.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 70,-.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 10. oktober til 
Højbjerg Badminton Klub, 
Hjulbjergvej 7 A, 8270 Højbjerg.

S tr u e r  B K  
S e n io r  C - D

Struer Badminton Klub indbyder 
til åben senior turnering i C-D 
rakkerne den 25.-26. oktober 
1980.
Indskud: Single kr. 50,-. Double 
kr. 6 0 ,-pr. par. Herre-tilmelding i 
max. to kategorier.

Der spilles i alle rækker. 
Anmeldelse gennem klubber

ne senest den 11. oktober til 
Struer BK, Ole Christiansen, 
Sarpsborgvej 104, 7600 Struer.

Der kan arrangeres overnat
ning.

G E N T O F T E  B K  
Y n g lin g e -M

Gentofte Badminton Klub indby
der til åben Ynglinge-mester- 
række-turnering (HS, DS, DD, 
HD) den 25.-26. oktober 1980.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 60 ,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 3. oktober til 
Gentofte Badminton Klub, Ved 
Stadion 4, 2820 Gentofte.

E S B J E R G  B K  
Y n g lin g e -M

Ifølge aftale med DBF’s USU har 
EBK flyttet den åbne ynglin 
ge-turnering fra 29.-30. novem
ber til 8.-9. november.

E S B J E R G  B K  
Y n g lin g e -M

Esbjerg Badminton klub indby
der til åben mesterrækketurne- 
ringforynglinge8.-9. november.

Der spilles herresingle og da- 
mesingle som pool/cup og mix- 
eddouble som cup-turnering.

Indskud: Single kr. 110,-.
Double kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne til Esbjerg Badminton klub, 
Strandbygade 8, 6700 Esbjerg, 
sendt den 15. oktober.

L IL L E R Ø D

J u n io r -M

Lillerød Badmintonklub indby
der til åbne mesterskaber for ju 
niorer i alle kategorier den 
29.-30. november 1980. Indskud: 
Single kr. 40,-. Double kr. 55,- 
pr. par.

Anmeldelse senest den 16. 
oktober 1980 til LB, Banevang 7, 
3450 Allerød.

O V E R  J E R S T A L  
J u n io r -A

Over Jerstal Badminton klub 
indbyder til åben turnering i ju 
nior A-rækken, 8.-9. november i 
Over Jerstal hallen.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 50 ,- pr. par.

Deltagelse i maximalt to kate
gorier. Alle spillere er sikret 
mindst to kampe pr. kategori.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 24. oktober til IBJ, 
Hindbærvej 13, 6500 Vojens.

R O S K IL D E

A fly s n in g

Roskilde Badminton Clubs åbne 
mesterskaber for puslinge den 
25.-26. oktober 1980 er aflyst.

Ø L S T Y K K E  B C  
P u s l in g e -A

Ølstykke Badminton Club indby
der til åben puslinge A-turnering 
den 15.-16. november i Ølstykke 
Badmintonhal, Tranekærvej 2, 
3650 Ølstykke.

Der spilles singler og rene 
doubler.

Indskud: Single kr. 35,-. Dou
bler kr. 45,-.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 28. oktober til 
ØBC, Tranekærvej 2, 3650 Øl
stykke.

Nærmere oplysninger fås hos 
Chr. Finderup Christensen, tlf. 
03-17 96 30.

R E S E N  B K  
P u s l in g e -A

Resen Badminton Klub indbyder 
til åbne mesterskaber for puslin- 
ge-A-rækken den 25.-26. okto 
ber.

Der spilles i samtlige rækker, 
dog kan ingen spiller anmeldes i 
mere end to kategorier.

Indskud: Single kr. 35,-. Dou
ble kr. 50,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne til Resen Badminton Klub, 
ungdomsafdelingen, v / Ebbe 
Antonsen, Søndergade 4A, 7800 
Skive, tlf. 07-52 83 96. Anmeldel
se senest den 10. oktober.

S L A G E L S E

P u s l in g e -B

Slagelse Badminton klubs pus- 
linge-A-turnering 25.-26. okto 
ber bliver i stedet en åben pus
linge B-turnering.

R E S E N  B K  
M in ip u s lin g e -M

Resen Badminton Klub indbyder 
til åbne mesterskaber for mini- 
puslinge-mesterrækken den 
25.-26. oktober.

Der spilles i samtlige rækker. 
Dog kan ingen spiller anmeldes i 
mere end to rækker.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 50,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 10. oktober til Re
sen BK, ungdomsafdelingen, v/ 
Ebbe Antonsen, Søndergade 4A, 
7800 Skive, tlf. 07-52 83 96.
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G O D E  T IL B U D  T IL  IN S T R U K T Ø R E R  
O G  K L U B B E R

DBFs uddannelsesudvalg har masser af ting at tilbyde. Der er 
tilbud lige fra film  til spilleregler, hvis nogle af materialerne 
har interesse, kan de rekvireres på kontoret, Idrættens Hus, 
2600 Glostrup, eller på telefon (02) 457745, mellem kl. 12-16.

FILM:
1 . »70’ernes Badminton«. 1974.

16 mm farve og tonefilm  med optisk gengiver.
Spilletid: ca. 25 min.
Pris: Opgives ved hver bestilling.

FILMSLYNGER:
2. Fra »70’ernes Badminton« er der lavet seks slynger, et af 

hvert grundslag. D.v.s. at hvert grundslag vises kontinuer
ligt.
Pris: 650,00 kr.
Der skal anvendes en speciel fremviser.
Pris: 2200,00 kr.

LYDBÅND:
3. Fysisk træ ning til musik af Erik Tybjerg Petersen. Det inde

holder opvarmning (10 min.), konditionstræ ning (10 min.) 
og muskeludholdenhedstræning (10 min.). Der medfølger 
en vejledning med både tekst og billeder.
Pris: 60,00 kr.

LITTERATUR:
4. »Film med plan« er en folder beregnet til anvendelse ved 

fremvisning af »70'ernes Badminton«.
Pris: Ved leje af film  er den gratis, ellers 2,00 kr.

5. »Badminton - en moderne Idræt« er DBF’s o ffic ie lle  In
struktionsbog i badminton. 1974. Af Lisbeth v. Barnekow 
m.fl.
Pris: 30,00 kr.

6. »TEKNIK«. Grundslag - Kampslag - Metodik. Det er en 
grundig beskrivelse af alle grundslagene og metodikken 
til disse. 1978. 24 siders kompendium.
Pris: 20,00 kr.

7. »BADMINTON METODIK«. Af Hans-Henrik Svendsen. 
1977. 36 siders kompendium.
Pris: 20,00 kr.

8. »Slagtræningsøvelser«. Af Niels Fischer Petersen. 1980.
37 sider kompendium.
Pris: 20,00 kr.

9. Kortfattet vejledning i instruktion af grundslag og fe jlfin 
ding. Af Torsten Berg. 1977.
Pris: 5,00 kr.

10. »Velkommen til badminton« er en folder på 8 sider. Den er 
beregnet til at uddele til nye medlemmer og m otionister i 
klubberne. Den giver Ideer til, hvordan man får mere ud af 
at spille badminton.
Pris: 2,00 kr.

TRANSPARENTER:
11. TAKTIK - transparenter. Sæ ttet indeholder transparenter 

til single, double og mixdouble, ialt 40 stk. 1977.
Pris: 160,00 kr. Som papirkopi 50,00 kr.

12. SPILLEREGLER - transparenter.
Pris: 160,00 kr. Som papirkopi 50,00 kr.

LÆREMAPPER:
13. Instruktørkursus - lærermappen dækker alle lektioner in 

den for de kursus, som DBF har udarbejdet kursusbeskri
velse til. Mappen kan kun købes af kredsene.
Pris: 20,00 kr.

14. Dommerkursus - lærermappen dækker alle lektioner inden 
for de kursus, som DBF har udarbejdet kursusbeskrivelser 
til. Mappen kan kun købes af kredsene.
Pris: 20,00 kr.

ELEVMAPPER:
15. Elevmappe til kredskursus I. Den giver en beskrivelse af 

lektionerne på dette kursus.
Pris: 25,00 kr.

16. Elevmappe til kredskursus II. Den giver en beskrivelse af 
lektionerne på dette kursus.
Pris: 20,00 kr. (Udkommer jan. 1980).

17. H jæ lpeinstruktørkursus. Den giver en beskrivelse af de 8 
timer, som er kursets varighed. Det henvender sig især til 
instruktører, som ønsker at tage sig af klubbens m otio 
nister.
Pris: 15,00 kr.

18. Elevmappe til dommerkursus. Den giver en beskrivelse af 
lektionerne på dette kursus.
Pris: 20,00 kr.

DOMMEROMRÅDET:
19. Spilleregler.

Pris: 2,00 kr.

20. »Spilleregler på en ny måde«. 1978. 37 siders kompendium. 
Beregnet til børn.
Pris: 20,00 kr.

21. Vejledning for badmintondommere.
Pris: 2,00 kr.

22. Dommerblokke med 50 dommersedler.
Pris: 10,00 kr.
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Officielle meddelelser

G o d k e n d te  s p o n s o rk o n tra k te r

usu
Æ N D R IN G  I 
U N G D O M S 

K L A S S IF IC E R IN G

Ungdomsspilleudvalget med
deler, at der er følgende ændrin 
ger til den udsendte spiller-klas
sifikation:

Y n g lin g e -M

Torben Snejbjerg, Herning, klas
sificeres i ynglinge-mesterræk- 
ken.

J u n io r -M

Lars Bo Sørensen, Vejle, Per 
Juhl, Kolding, Kenneth Jacob
sen, Kolding og Gitte Henriksen, 
Kolding klassificeres i ju- 
nior-mesterrækken.

P u s l in g e -M

Ole Fruerlund, Odense, Michael 
Kragekjær, Odense og Morten 
Jørgensen, Odense, flyttes fra 
junior-mesterrækken til puslin- 
ge-mesterrækken.

Anne M. Christensen, Sæd- 
ding-Guldager, flyttes fra pus- 
linge-A til puslinge-mesterræk- 
ken.

P u s l in g e -A

Jane Andersen, Hvidovre, klassi
ficeres i puslinge-A i stedet for 
junior-A.

Claus Philipsen, Hundested, 
klassifeceres i puslinge A-ræk- 
ken.

M in ip u s l in g e -M

Thomas L. Frandsen, Sæd- 
ding-Guldager og Allan Lind, 
Kolding klassificeres i minipus- 
linge-mesterrækken.

M in ip u s l in g e -A

Jesper Damborg, Vaarst, flyttes 
fra minipuslinge-mesterrækken 
til minipuslinge-A.

DBF har pr. 1. september god 
kendt yderligere en række spon
sorkontrakter mellem virksom 
heder og klubber. Det er følgen
de:

Havrebjerg Gymnastikf. -  Ceres 
Depot, Havrebjerg.
Udløber: aug. 1981.

Jersie Badminton Klub -  Solrød 
Optik Center.
Udløber 31/7-1981.

BK 75, Slagelse -  Slagelse Spa
rekasse.
Udløber 31. august 1983.

Raklev Gymnastik- og Idrætsfor
ening, kreds 1 -  Sports Shop, 
Kalundborg.
Udløber 15. september 1981.

Taastrup Idræts Klub -  Special 
Sport, Taastrup.
Udløber: 14/9-1981.

Vrå Badmintonklub -  Sparekas
sen for Vrå og omegn.
Udløber: 31/8-1981.

Grindsted Badmintonklub -  
Grindsted Sparekasse.
Udløber: 31/7-1982.

Ringsted I.F. -  PS-tæpper, 
Ringsted.
Udløber: 31/8-1981.

Aars Badmintonklub -  Spare
kassen Himmerland.
Udløber 31/7-1983.

Højbjerg Badmintonklub -  Pro- 
kost ApS, Kolding.
Udløber 31/7-1981.

Romdrup-Klarup Badmintonk
lub -  Sparekassen Nordjylland, 
Klarup.
Udløber 31. august 1982.

Gilleleje Badminton Club 72 -  
Murerfirma Hans Henning An
dersen, Gilleleje.
Udløber 1. september 1981.

Vefllnge/Vigerslev Badmin
tonklub -  Murermester Bo Han
sen, Veflinge.
Udløber 1. oktober 1980.

Kolding Badminton Klub -  Pro- 
kost ApS, Kolding.
Udløber 1. august 1981.

Bramminge Badmintonklub -  
Sparekassen Sydjylland, Bram
minge.
Udløber 31. juli 1983.

Rønne Badminton Klub -  Born
holms Rejsebureau, Rønne. 
Udløber 31. august 1982.

Rønne Badminton Klub -  Fa. 
Karsten Tranberg, Rønne. 
Udløber 31. august 1982.

Rønne Badminton Klub -  Guld
huset v / J. 0. Thomsen, Rønne. 
Udløber 31. august 1982.

Ølstykke Badminton Club -  
Kjærgaarden Auto, Ølstykke. 
Udløber 1. august 1981.

Lindholm Badminton Klub -  
Nørresundby Betonelementfa- 
brik ApS.
Udløber 1. oktober 1982.

Hjørring Badminton Klub -  An
delsbanken, Hjørring.
Udløber: 1/10-1982.

Hvidovre Badminton Club -  Fa. 
Lindevig & Hartkopf.
Udløber: 31/7-1982.

Hundested Badminton Club -  
Top Mode, Hundested.
Udløber: 14/8-1981.

Kongerslev Idrætsforening -  An
delsbanken A/S, Kongerslev. 
Udløber 1.9.1982.

Badmintonklubben KBT, Kø- 
benhavn-»Damsøhus« Sport og 
Fritid, Vanløse. Udløber 
1.10.1982.

Køge Badminton Klub -  Beckers 
Farveindustri A/S, Greve Str. 
Udløber 31.8.1981.

Humlebæk Badminton Klub -  
Humlebæk Bank, Humlebæk. 
Udløber 31.7.1982.

In d e h a v e r e  a f  D B F s  
Æ r e s t e g n  o g  F o r t je n s t te g n

DBFs sekretariat gør opmærksom på, at ovennævnte i forb in 
delse med adgangskort til DBF-arrangementer skal henvende 
sig senest otte dage før arrangementets afvikling til DBFs 
kontor for bestilling i henhold til gældende regler.

D a n is h  O p e n

K v a lif ik a t io n s tu r n e r in g

Dansk Badminton Forbund udliciterer hermed arrangementet 
af kvalifikationsturneringen til DANISH OPEN 1981, o n s da g  
d e n  11 .3 .1981 .

Dette arrangement skal finde sted i København eller Køben
havns omegn.

Interesserede kan få nærmere oplysninger og kontraktud 
kastved henvendelse til DBFs kontor, Idrættens Hus, Brøndby 
Stadion 20, 2600 Glostrup, telefon (02) 45 77 45 (kl. 12-16).

T e x a c o ’s  U d d a n n e ls e s le g a t

Texacos uddannelseslegat, der har eksisteret siden 1976, er 
også i år stillet til rådighed for idrætten med en beløbsramme 
på 50.000 kr.

I betingelserne hedder det, at legatet kan erhverves af en 
eller flere personer i dansk idræt til videreuddannelse inden for 
det speceille område, vedkommende virker med. Legatet er 
personligt og kan kun benyttes til det formål, man anfører på 
ansøgningen, og Texaco gør yderligere opmærksom på, at det 
ikke kan overdrages eller pantsættes.

Legatet uddeles i portioner på 10.000 og 5000 kr.
Afleveringsfristen er sat til den 6. oktober, og ansøgningerne 

bedes indsendt til:
Legatkomitéen
Texaco A/S Uddannelseslegat 
Holmens Kanal 5 
1060 København K.
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Fyns Badminton Kreds

R e tte ls e  til 
D B Fs h ån d b o g

Side 101 -  Gentofte Bad
minton Klub: Telefon nr. til 
SU -Formand, Morten Pom- 
mergaard er (02) 57 17 62.

R e tte ls e  til 
tu rn e r in g s 

p ro gram

2. D iv.: K ø g e -E s b je rg : Spil
letidspunkt rettes til kl. 13.00. 
O a n m ark ss e rie n , p u lje  2: 
Lyngby 3 -E s b je rg  2: Spille 
tidspunkt rettes til kl. 13.00. 
D a m n m a rk s s e rie n , p u lje  2: 
U S G - E sb jerg  2: Spilletid 
spunkt rettes til kl. 12.30.

FM bliver flyttet

Fynsmesterskaberne for
seniorer blev i sæson 1979-80 
forsøgsvis flyttet til hverdagsaf- 
tener i marts. Det var ikke nogen

succes, og FM-senior er nu fly t 
tet tilbage til den 1. weekend i 
december -  i lighed med flere af 
de øvrige kredses mesterskaber.

Kim  B r o d er sen  b le v  fy n sk  m e s t e r  i m a r ts, o g  sk a l a ller ed e  for sv a r e  

m e s t e r s k a b e t  i d ecem b er .

N y  F å b o rg -k lu b  o p ta g e tB O R N H O L M

Bestyrelse og udvalg i sæson 
1980-81. Bestyrelsen:

F orm an d: Mogens, »Kaas- 
by«, Gudhjemsvej 55, 3760 
Gudhjem, tlf. 03-98 55 50.

N æ s tfo rm a nd : Poul Erik 
Johansen, Pilegade 29, 3770 
Allinge, tlf. 03-98 09 93.

K a ss e re r: Anne-Lis Niel
sen, Hedebovej 23, 3700 
Rønne, tlf. 03-95 20 28.

S e k retæ r: Steen Rønne, 
Doktorbakken 2, 3720 Aakir
keby, tlf. 03-97 54 70.

Ole Hansen, Bedegaards- 
parken 1, Snogebæk, 3730 
Nexø, tlf. 03-98 85 31.

S e n io rs p ille u d v a lg

Ole Hansen, fo rm an d . Bent 
Hansen, Strandgade 2, 3770 
Allinge, tlf. 03-98 09 00. Stig 
Hansen, Smedegaardspar- 
ken 3, 3700 Rønne, tlf. 
03-95 47 34.

U n g d o m s u d va lg

Poul Erik Johansen, fo r 

m a nd . Børge Hansen, Saltu- 
navej 8, 3751 Østermarie, tlf. 
03-97 00 51. Per Clausen, 
Rønne Idræts Hal, 3700 Røn
ne, tlf. 03-95 14 72.

F.V.K. 78 Badminton Klub er 
indmeldt i Fyns Badminton 
Kreds og dermed DBF. Klubbens 
spillested er Toftegårdsskolens 
Hal, Toftegårdsvej 7, Fåborg. Be
styrelsesposterne i den »ny« 
klub er fordelt således: 

F orm a nd : Flemming 0.

120 hold, fordelt med 67 i se
nior-rækkerne og 53 i ung
domsrækkerne, er tilmeldt 
Bornholms-kredsens holdtur
nering 1980-81.

Omkring en fjerdedel af kred
sens medlemmer kommer der
med i kamp i holdturneringen, 
idet en hel turneringsrunde i se
nior-rækkerne vil kræve 470 
spillere på holdene og 318 spil
lere i ungdomsrækkerne.

Seks hold er med i kredsens 
fornemste turneringsrække, 
B orn h o lm s s e rie n . Det er:

Poulsker, Rønne 1, Rønne 2, 
Allinge-Sandvig, Svaneke og 
Klemensker.

Lauridsen, Rugagerparken 9, 
5600 Fåborg, tlf. 09-61 28 20. 
K a s s e re r: Kim Ingemansen,
Dosseringen 9, Fåborg. 
S e k re tæ r: Elsebeth Rasmussen, 
Østerbro 71 B, Fåborg.

Klubben er optaget med 13 
medlemmer.

Kredsen har to hold repræ
senteret i Danmarksserierne, 
Poulsker og Allinge-Sandvig.

I ungdoms-mesterrækkerne 
deltager klubberne således:

J u n io r-m e s te rræ k k e : Allin 
ge-Sandvig 1, Allinge-Sandvig 2, 
Klemensker, Knudsker, Nexø, 
Svaneke, Østermarie.

P u s lin g e -m e s te rræ k k e : Allin 
ge-Sandvig, Klemensker, Nexø, 
Rønne, Svaneke, Østermarie, 
Åkirkeby.

M in ip u s lin g e -ræ k k e n : Allin 
ge-Sandvig 1, Allinge-Sandvig 2, 
Klemensker, Knudsker, Nexø, 
Rønne, Standard/Hasle, Øster
marie og Åkirkeby.

Bornholms Badminton Kreds

Holdtumering samler 
hvert fjerde medlem

Fyns Badminton kreds be
styrelse og udvalg er sam
mensat således efter 
repræsentantskabsmøde 
1980: Bestyrelse:
F orm an d: Jørgen Tümmler, 
Møllertoften 6, 5471 Sønder
sø, tlf. 09-89 13 74. 
N æ stfo rm an d , k a s s e re r:  
Jens Stilling, Saxovej 24, 
5210 Odense NV, tlf. 
09-16 14 17.
F orm a n d  fo r  s p ille u d v a lg  og 
s e n io r-S U : Mogens Winther, 
Klaus Berntsensvej 99, 5793 
Højby, tlf. 09-95 85 29. 
U S U -fo rm a n d : Peter Hindse, 
Rosen vænget 31, 5672 Bro 
by, tlf. 09-63 15 24. 
In s tru k tio n s - og d o m m e r 

fo rm a nd : Poul Bent Nielsen, 
Æblevænget 6, 5900 Rudkø
bing, tlf. 09-51 17 67. 
S e k re tæ r: Jytte Mathorne, 
Søparken 163, 5260 Odense 
S., tlf. 09-15 10 11.
Lars Jørgen Andersen, Chri- 
stiansgade 76, 2.tv., 5000 
Odense C.

S p ille u d v a lg

Mogens Winther, fo rm a n d , 
Klaus Berntsensvej 99, 5793 
Højby, tlf. 09-95 85 29. Peter 
Hindse, Rosenvænget 31, 
5672 Broby, tlf. 09-63 15 24. 
Lars Jørgen Andersen, Chri- 
stiansgade 76, 2. tv., 5000 
Odense C.

S e n io r-S U
Mogens Winther, fo rm an d . 
Jørgen Schou, Rugårdsvej 
321, 5210 Odense nv, tlf. 
09-16 03 85. Børge Lehr- 
mann, Akkerupvej 3, 5683 
Hårby, tlf. 09-73 14 60. Lars 
Jørgen Andersen, Christi- 
ansgade 76, 2. tv., 5000 
Odense C.

U n g d o m s -S U

Peter Hindse, fo rm a n d . Erik 
Larsen, Grønnevangen 89, 
5210 Odense NV, tlf. 
09-16 21 65. Torben Møller, 
Kronhjortløkken 222, 5210 
Odense NV, tlf. 09-94 29 55. 
Ruth Kirketerp, Odensevej 
54, 5672 Broby, tlf. 09- 
75 12 16. Michael Kongsted, 
Strandvejen 156, 5450 Otte
rup, tlf. 09-82 15 91.

In s tru k tio n s 

og d o m m e ru d v a lg
Poul Bent Nielsen, fo rm an d , 
Æblevænget 6, 5900 Rudkø
bing, tlf. 09-51 17 67. Ken
neth Schødt, Harevænget 47, 
5800 Nyborg, tlf. 09-31 17 37. 
John Hansen, Pedersminde- 
vej 5, 5484 Uggerslev, tlf. 
09-85 10 82.
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Fyns Badminton Kreds

86 ungdomsspillere til samling
Det er bedre at komme for tid lig t 
afsted end slet ikke. Med den be
grundelse samlede Fyns-kred- 
sens ungdomsspilleudvalg 86 
ungdomsspillere fra samtlige 
rækker over to weekender I 
Nørre Broby hallen, oplyser 
USU-formand Peter Hlndse.

Samlingen som udelukkende 
blev afviklet i turneringsform, 
skulle danne grundlag for, hvilke 
spillere som kunne komme i be
tragtning til den fynske fæ lle 
stræning.

Bortset fra mikro- og m inipus
linge var samtlige spillere orien 
teret om samlingen allerede 1. 
juni. USU gjorde alle de unge 
spillere opmærksom på, at den 
spillemæssige træningstilstand 
kunne være meget forskellig 
p.g.a., at klubberne Ikke starter 
sæsonen samtidig, men hvad det 
fysiske angår, havde det været 
op til den enkelte. USU oplyste 
endvidere spillerne om, at re
sultaterne her ikke var ensbety
dende med en fast plads på træ 
ningssamlingen, eller man var 
udelukket fremover. Eventuel 
forbigåelse I første omgang ville 
kunne rettes ved gode resultater 
i de kommende turneringer. En
kelte sygdomsafbud blev der dog 
taget hensyn til.

Y n g lin g e s p ille rn e  Kim Bro- 
dersen, Ulrik Jensen, Claus Wit- 
tenborg og Birgitte Kørris, OBK, 
Claus Overbeck, Tove Krogs- 
gaard, Nr. Broby samt Vibeke 
Hansen, Nyborg var ikke indbudt 
p.g.a. deltagelse i den fynske 
fællestræning for 16-22-årige.

Enkelte jun ior drenge og piger 
kan endnu forvente en plads på 
fællestræningen, så det er med 
at komme ud allerede i de første 
turneringer.

Følgende klubber havde spil
lere med på samlingen: Bolbro, 
Dalum-Hjallelse, Fjordager, Få
borg, Glamsbjerg, Hårby, Kerte
minde, Korup, Langeskov-BIr- 
kende, Nyborg, Næsby, Nørre 
Broby, Odense BK, Otterup, Skt.

Klemens, Svendborg, Søndersø, 
Tarup-Pårup, Tved, Ullerslev, 
Veflinge-Vigerslev, Vissenbjerg 
og Årslev.

F æ lle s træ n in g e r

Følgende mini- og mlkropuslln- 
ge er foreløbig udtaget til fæl
lestræning:

Jesper Stokholm, F jo rd a g e r, 
Steen Madsen, F å bo rg , Thomas 
Hansen og Ole Hansen, N y bo rg , 
Jens Henriksen, K e rte m in d e , In
ger Merete Hermansen, N æ sby, 
Jens Johansen og Michael Milsø, 
O tteru p , Morten Nielsen, Flem
ming Thomsen, John Dahl, Chri
stina Madsen, Marianne Friis, 
Anne Mette Bølle, Marlene 
Thomsen og Trine Johansson, 
alle N r. B roby, Poul Henrik 
Schou og Karln Hundebøll, O B K , 
Pernille Scott, V e flin g e -V ig e r 

s le v  og Carsten Andersen, V is 

s en b je rg .

Henk Buis, O tteru p , Ib Peder
sen, Å rs le v , Tina Frederiksen, 
N r. B ro by og Tina Brandt Jen
sen, K e rte m in d e  er udtaget som 
reserver.

Følgende pusllngeerforeløblg 
udtaget til fællestræning: Dan 0. 
Hansen, B olbro, Gitte Pedersen, 
D a lu m -H ja lle ls e , Tine S. Chri
stensen, K e rte m in d e , Per Sø
rensen og Dorthe Pllnlussen, 
L a n g e s k o v -B irk e n d e , Michael 
Kragekjær, Morten Jørgensen, 
Ole Fruerlund og Charlotte Bro- 
dersen, O B K , Ole Andersen, 
Chresten R. Larsen, Anne-Bret- 
he Bonnesen, alle N r. B roby, 
Peter Nielsen, Michael Brund, 
Dorthe Stle og Tine Spanggård, 
alle N y bo rg , Lars Hermansen, 
N æ s by , Tina Søgaard, U lle rs le v  
og Lene Kroer, V e fl in g e -V i 

g e rs le v .

Følgende juniorer er foreløbig 
udtaget til fællestræning: Lotte 
Larsen, B olbro, Per Stokholm, 
F jo rd a g e r, Carsten Jensen, F å 

b org, Charlotte Bang, L a n g e 

s k o v -B irk e n d e , Michael Nielsen, 
N y bo rg , Ulla Nielsen, S kt. K le 

m e n s, Karsten Buhi, Klaus Bølle,

Ole R. Larsen og Birgitte Hlndse, 
N r. B ro by, Henrik Knudsen, 
Bjarne Pedersen, Tom Stilling, 
Dorthe Hvilshøj, Susanne Poul
sen og Charlotte Schou, alle 
O B K , Jon S. Larsen, O tte ru p  og 
Karin Larsen, U lle rs le v .

Følgende ynglinge er foreløbig 
udtaget til fællestræning: Tho
mas Larsen, Ole Tørslev Jensen, 
Torben Esklldsen og Torben 
Wolff, alle F åb o rg , John Chri
stoffersen og Christian Engsted, 
K orup , Jens Nielsen, L a n g e 

s k o v -B irk e n d e , Steffen Hansen, 
N r. B ro by, Torben Lundbech og 
Irene Jacobsen, N æ s b y, Lars 
Haarsbjerg og Mette Lund, O B K , 
Michael Schøtt, S ve n d b o rg , 
Jens Pedersen, Helle Olesen og 
Hanne Jensen, T v e d , Claus D. 
Andersen, Ebbe Jespersen og 
Leif H. Knudsen, alle U lle rs le v . 
Kredsens ungdoms-fællestræ 
ning er tilrettelagt således:

Den fynske holdturnering for 
seniorer omfatter i år 184 til 
meldte hold fra Fynsserien til old 
boys herrerækken.

Fynsserien og serie 1 omfatter 
12 hold og spilles som enkelttur
nering, mens der fra serie 2 spil
les dobbeltturnering.

Kredsens bedste holdturne- 
rings-serler omfatter følgende 
klubber:

F y n s s e rie n : Dalum-Hjallelse, 
Fjordager, Hårby, Kerteminde, 
Nr. Broby 2, OBK 3, OBK 4, Rin
ge, Svendborg, Ullerslev, Veflin- 
ge/Vigerslev og Vissenbjerg.

S e rie  1: Bogense, Bolbro, 
Badmintonklubben Stige, Hor- 
ne, Korup, Langeskov-Birkende, 
Nyborg 2, OBK 5, Otterup, Skt. 
Klemens, Svendborg 2, Ta- 
rup-Pårup 2.

25. o k to be r i Nr. Broby hallen: 
Junior-mesterrækkespillere. 
A-rækkespillerne bør deltage I 
Nyborgs turnering i denne week
end.
1. n o v e m b e r i Nr. Broby hallen: 
M ini- og mlcropuslinge kl.
13-17.

15. n o v e m b e r i Hårby-haller- 
ne: Ynglinge kl. 9-11, juniorer kl. 
11-13, puslinge kl. 14-16 og mi- 
ni/micropuslinge kl. 16-18.

14. d e c e m b e r I OBK: Ungllnge 
kl. 9-11, juniorer kl. 11-13, pus
linge kl. 14-16 og m lni/m lcro- 
puslinge kl. 16-18.

Der vil også blive arrangeret 
fællestræning op til DM I 1981, 
oplyser kredsens USU.

-  VI håber på en god sæson 
med aktiv deltagelse I de mange 
turneringer der er, både på Fyn 
og på landsplan, opfordrer USU.

S e rie  2, A: Fåborg, Glams
bjerg, Nr. Broby 3, Rudkøbing, 
Tved, Årslev.

S e rie  2, B: Dalum-Hjallelse 2, 
Fjordager 2, Nødby, Rlsing, Ub- 
berud, Ullerslev 2.

I Fynsserien og serie 1 omfat
ter hvert hold fire damer og seks 
herrer. I serie 2 består holdene af 
3 damer og fem herrer (og der 
spilles 11 kampe), mens serie 3, 
serie 4 og serie 5 omfatter 2 da
mer og fire herrer på hvert hold, 
og her spilles otte kampe.

I old boys rækkerne består 
holdene af fire damer og fire 
herrer, og her spilles kun doub
ler. I old boys herrerækken best-, 
år holdene af fire herrer, der hver 
spiller to doubler.

Herrerækkens hold er på fire 
herrer, og her spilles fire singler 
og to doubler.

184 senior-hold med
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Jyllands Badminton Kreds

Tre sommerlejre i AIA

AIA-Tranbjerg har i sommermå
nederne afviklet tre sommerlejre 
for henholdsvis minipuslinge, 
puslinge og junior/ynglinge. 
Klubben ydede en overbevisen
de indsats bl.a. ved hjælp af en 
stor stab instruktører. På puslin 
gelejren med 40 deltagere var 
der 13 instruktører! Dette vil også 
I fremtiden til kommende som
merlejre blive et »vartegn«.

Ialt havde 106 deltagere fundet 
vej til Tranbjerg fra klubber fra 
hele landet. Lejrledelsen havde

sørget for et meget varieret pro 
gram, bl.a. med følgende ingre 
dienser: Turneringer, etik(l), Ti
volibesøg, Hockey, svømning, 
Marselisborgløb, spilleregler, fy 
sisk træning, masser af bad
minton og en »Tranbjergaften«.

Sidstnævnte foregik på den 
måde, at hver af Tranbjergspil
lerne havde 5-8 af de øvrige 
spillere med hjem til varm af
tensmad og efterfølgende hyg- 
geaften. Det var et arrangement 
som tog »kegler« blandt de un
ge.

Et par af drengene fra Jelling 
svarer på spørgsmål om udbytte 
af lejren, at de var ovenud tilfred 
se med hele arrangementet og 
mente, at de I deres egen klub 
ville få fordel af denne »fortræ 
ning«, samt af det selvtrænings
program, de fik  med sig fra lej
ren.

AIA-Tranbjerg vil fortsætte 
successen næste sommer, hvor 
man vil prøve, at få fat I kompe
tente Instruktører, hovedsagelig 
DBF-uddannede. sej

K irs te n  L a rs e n  o g  
F a h re n h o lz  i to p

Kredsens senior-spilleudvalg 
har udarbejdet rangliste for sæ
son 1979-80 forde jyske spillere: 
H e rre s in g le : 1. Henrik Fahren
holz, Højbjerg, 2. Preben Lind, 
Højbjerg og Mogens Neergaard, 
Triton, 4. Kenneth Larsen, Triton, 
5. Jens Peter Nierhoff, Triton, 6. 
Mark Christiansen, Triton.

D a m e s in g le : 1. Kirsten Larsen, 
Triton, 2. Agnete Juul, Højbjerg, 
3. Susanne Eilertsen, Viborg, 4. 
Lise Kissmeyer, Højbjerg, Bente 
Terkelsen, Esbjerg og Gertrud 
Kirk, Esbjerg.

H e rre d o u b le : 1. Preben
Lind/Henrik Fahrenholz, Høj

bjerg, og Mogens Neer- 
gaard/Kenneth Larsen, Triton, 3. 
Lars Prlmdahl/Kenn Nielsen, 
AB/Herning.

D a m e d o u b le : 1. Liselotte Gott- 
sche, Herning/Lilll B. Pedersen, 
AB, 2. Agnete Juul/Ellen Berg, 
Højbjerg, 3. Kirsten Larsen, Tri- 
ton/Charlotte Pihlgaard, Høj
bjerg.

M ix e d d o u b le : 1. Lille B. Peder- 
sen/Kenneth Larsen, AB/Triton, 
2. Liselotte Gottsche, Her- 
ning/Lars Primdahl, AB, 3. Ellen 
Berg/Morten Mogensen, Høj
bjerg. Kirsten  La r sen  -  jy d e r n e  b ed s t .

Jyllands Badminton kreds 
bestyrelse og udvalg i 
1980-81:
F orm a nd : Jørgen Brix Steby, 
Planetvej 18, 9200 Ålborg SV, 
tlf. 06-18 36 46. 
N æ stfo rm an d : Per Baden, 
Lærkevej 10, Hov, 8300 Od
der, tlf. 06-55 61 34. 
S e k retæ r: Steen Bojsen, Pi- 
levej 37, 7600 Struer, tlf.
07- 85 29 14.
K a s s e re r: Hans Henrik Fløe, 
Slippen 16, Chr. Hede, 7441 
Bording, tlf. 06-86 92 79. 
S S U -fo rm a n d : Torben Kirke- 
gaard, Jyllandsalle 99, 8270 
Højbjerg, tlf. 06-11 09 86. 
U S U -fo rm a n d : Annelise Ba
den, Lærkevej 10, Hov, 8300 
Odder, tlf. 06-55 61 34.
Alfred Døring, Skolevej 5, 
Havnbjerg, 6430 Nordborg, 
tlf. 04-45 04 70.
Jens Ove Ernstsen, Nr. Tran- 
dersvej 107, 9000 Aalborg, tlf.
08- 16 02 21.
Kristian Eriksen, Landevejen 
83, 8330 Beder, tlf.
06-93 62 00.

ssu
Torben Kirkegaard, fo rm a nd . 
Peter Pallisgaard, St. B li 
chersgade 21A, 8900 Ran
ders, tlf. 06-41 07 48. Olaf 
Fangel, »Enghøj«, Langelinie 
50, Herskind, 8464 Galten, tlf. 
06-95 43 21, Mogens Neer
gaard, Helgolandsgade 5, 3. 
th., 9000 Ålborg, tlf. 
08-16 32 62. Niels J. Kjærs- 
gaard, Skovlykke 5, 9210 Ål
borg SØ, tlf. 08-14 05 70.

usu
Annelise Baden, fo rm a nd . 
Hans Skeby, Hovedgaden 4, 
6720 Nordby, Fanø. Hanne 
Gram, Damvej 4, Jebjerg 8870 
Langå. Jens Dalby, Æ-Drøwt 
12, Vridsted, 7800 Skive, tlf. 
07-54 72 82. Poul Rønfeldt, 
Ranumvej 48, Vilsted, 9670 
Løgstør, tlf. 08-67 65 17.
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Københavns Badminton Kreds

V a lb y  B ad m in to n  C lub  har
valgt Claus Rasmussen, Otto 
Mønsted Kollegiet, vær. 322, 
Rektorparken 1, 2450 SV, tlf. 
01-31 28 48 (322), som ny 
spilleudvalgsformand.

T h o m a s  K æ rn, SU-formand i 
Frederiksberg Kammerater
nes Idrætsforening, FKIF, 
meddeler adresseændring til 
Rodosvej 25, 2300 S., tlf. 
01-97 33 39.

B oldk lu bb en  K a m m e ra te r 

ne, Badmlntonafd., medde
ler, at bestyrelsens efter ge
neralforsamlingen har denne 
sammensætning:

F orm a nd : Bjarne Giehm, 
Ellegårdspark 37, Farum, tlf. 
02-95 59 18. S e k re tæ r: Povl 
Nissen, Kirkegårdsvej 8, lejl. 
4, 2300 S. K a s s e re r og 
S S U -fo rm an d : Tom Simon
sen, Baunehøjpark 29, st. tv., 
Værløse, tlf. 02-48 31 95. 
U S U -fo rm a n d : Bent Krej-
lund, Stevnsgade 8, 3. tv., 
2200 N, tlf. 01-35 89 43. Jør
gen Ziegler, Lerholmvænget 
7, Rødovre.

D o m m e r 

b e s ty re ls e  
e r v a lg t

Københavns Dommer Klub har 
holdt generalforsamling, og her
efter er bestyrelsen sammensat 
således:

F orm a n d : Paul H. Frimodt, 
Jyttevej 30, 2740 Skovlunde, tlf. 
02-94 52 48. K as s e re r: Conrad 
Lowe, Rubikonvej 4, 2300 S. S e 

k re tæ r: Steen Hansen, Tårnby 
Torv, 2770 Kastrup, tlf. 01-50 65 
58. Bestyrelsesmedlem med u d 

ka ld  som arbejdsområde: John 
Larsen, Hyrdestien 14, Tune, 
4000 Roskilde, tlf. 03-13 95 51. 
Bestyrelsesmedlem med u d d a n 

n e ls e  som arbejdsområde: Pre
ben Nøles, Vibeholms Vænge 64, 
2635 Ishøj, tlf. 02-73 11 80.

Pa u l Fr im od t , for m a n d  fo r  K ø 

b e n h a v n s  d o m m er k lu b  og  

d o m m er led er  i K ø b en h a v n .

Københavns
mesterskaber

Københavns Badminton Kreds indbyder til Københavnsme
sterskaber for seniorer 3.-5. december i Hvidovre Badminton 
Clubs hal. Der spilles i alle rækker.

Indskud: Single kr. 60,-. Double kr. 80,- pr. par. 
Anmeldelse gennem klubberne senest mandag den 3. no

vember til Erik Lund, Ragnagade 18,3. th., 2100 København 0.

A IK  er 
o p ta g e t

AIK, København, er optaget som 
nyt medlem af DBF. Klubben 
meddeler, at den har tre spille 
steder, Grøndalcentret, Hvidkil- 
devej 64, 2400 NV, Hillerødgade- 
hallen, Sandbjerggade 35, 2200 
N, og Sundbyøsterhallen, Ama
gerbrogade 189, 2300 S.

A lK s  p o s ta d re s s e  er: AIK, 
badmintonafd., Gadekærvej 31, 
4. th., 2500 Valby, og bestyrel
sesposterne er fordelt således: 
F orm an d: Steen Mortensen, Ga
dekærvej 31, 4. th., Valby, tlf. 
01-46 51 26. K a s s e re r: Erik 
Nielsen, Tårnvej 381 B, 2610 
Rødovre. S e k retæ r: Anne-Marie 
Mortensen, Starup Alle 7, 2770 
Kastrup.

AIK meddeler, at afdelingen 
har 77 medlemmer ved optagel
sen.

Lolland-Falsters Badminton Kreds

Bestyrelse og udvalg
F orm a nd : Bent Vedsø, Sol
vænget 13, Sundby, 4800 Ny
købing F, tlf. 03-85 25 24.

N æ stfo rm an d : Bent Lar
sen, Pilesvinget 13, Sundby, 
4800 Nykøbing F., tlf. 
03-85 44 50.

K a s s e re r: H. Hermansen, 
Cypernvej 5, 4800 Nykøbing 
F., tlf. 03-85 76 16.

U S U -fo rm a n d : Leif Vide- 
crantz, Færøvej 13, 4800 Ny
købing F., tlf. 03-85 12 51.

S e k retæ r: Poul J. Nielsen, 
Amtssygehuset, 4780 Stege, 
tlf. 03-81 54 35.

D o m m e rle d e r: Ernst
Nielsen, Stormgade 3, 4920 
Søllested, tlf. 03-94 13 24.

U D U -fo rm an d : Alf Fabl- 
ansson, Valhalvej 8, 4873 
Væggerløse, tlf. 03-87 76 74.

S p ille u d v a lg e t

Bent Larsen, fo rm an d . Ernst 
Nielsen, 4920 Søllested, tlf. 
03-94 13 24. Alf Fabiansson, 
Væggerløse. Arne Jensen, 
Wichmandsvej 48, 4880 Ny
sted, tlf. 03-87 12 60.

U ng d om s sp illeu d v a lg

Leif Videcrantz, fo rm an d . 
Poul J. Nielsen, Stege. Jens 
Rykær, Ravnse Byvej 8, 4840 
Nr. Alslev, tlf. 03-83 48 79. 
Jan Hansen, Liljevej 2, 4920 
Søllested, tlf. 03-9416 30.

66 mini’er samlet
Lolland-Falsters Badminton 
kreds har haft 66 minipuslinge 
samlet til rangliste-turnering i 
Rødby. Det var med henblik på at 
få spillerne opdelt i A-række- og 
B-rækkespillere, og der blev 
budt på en lang række spæn
dende kampe, før de 16 drenge 
og 16 piger, som skal udgøre 
A-rækken, var fundet.

40 drenge og 26 piger deltog, 
og der var specielt i drenge-ræk
ken stor jævnbyrdighed, mens to 
piger, Lone Carlsen og Dorthe 
Engelhardt, skilte sig noget ud, 
oplyser USU-medlem Jens Ry
kær.

De 16 drenge og 16 piger kan I 
de kommende invitationsturne- 
ringer kun deltage i A-rækken,

mens alle øvrige kan stille op I 
B-rækkerne. Herfra sker så op
rykning til A-rækken efter de 
kendte regler -  en finaleplads i 
single eller to sejre i doubler.

Vinderne af rangliste-turne
ringen blev Anders Christensen, 
Stubbekøbing i drengesingle 
med 11-5,11-9 over Jesper Bille, 
Nykøbing, og i pigesingle Lone 
Carlsen, Rødby med 11-2, 11-7 
over Dorthe Engelhardt.

I puslinge- og juniorrækkerne 
har der ikke været kvalifika 
tions-turneringer til A-rækkerne 
i denne sæson.

-  Vi har foretaget klassifice
ringen i de to rækker ud fra det 
kendskab, vi har til spillerne fra 
sidste sæson, oplyser Jens Ry
kær.
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Sjællands Badminton Kreds

427 senior-hold med

Sjællands Badminton Kreds 
holdturnering er I år udskrevet I 
ialt 13 rækker -  fra sjællandsse
rien til old boys C, og der er an
meldt Ialt 427 hold fra kredsens 
klubber.

Der spilles fra Sjællandsserien 
til 9. serie samt i tre old boys 
rækker. Ved slutspil mellem 
puljevinderne kåres sjællands
mestre i alle rækker.

Sjællands Badminton Kreds’ 
turnering er opbygget med en 
Sjællandsserie og en serie 1, 
som begge omfatter hele kred
sens område. I serie 2 er der to 
puljer, som er område-opdelt.

Deltagerne i de pågældende 
rækker er:

S jæ lla n d s s e rie n : Farum, So
rø, Køge 2, Ølstykke, Værløse 2, 
Frederikssund, Nykøbing Sj., 
Jyllinge, Glostrup 2, Jægerspris.

S e rie  1: Greve Strand 2, Hede

husene, Herlufsholm, Ringsted, 
Helsingør 2, Hørsholm, Alberts
lund 2, Lillerød 3, Solrød og 
Humlebæk.

S e rie  2, p u lje  1: Sølle-
rød-Nærum 2, Brøndbyerne, 
Herlev 2, Ballerup 2, Gilleleje, 
Hillerød 3, Grantoften, Glostrup 
3, Tåstrup 2 og Farum 2.

S e rie  2, p u lje  2: Viskinge, 
Himmelev, Roskilde 2, Skælskør, 
Kalundborg, Mørkøv, Karlslunde 
2, Vordingborg, Havdrup og Gre
ve Strand 3.

S t e e n  S k o v g a a r d  d o m o n s t r er er  m a la y -ser v  fo r  d e lt a g er e  i en  a f  s o m m e r e n s  m a n g e lejr e. D e t  er  fra en  

sa m lin g  i H els in g e for  d e  lo k a le  sp ille r e  sa m t  d e lt a g er e  fra S k o v s h o v e d , V iborg , T u n e o g  G r ev e  S tr a n d .

Tåstrup Idræts Klub medde
ler, at badminton-bestyrelsen 
er sammensat således: 

F orm an d: Peter Jensen, 
Magleparken 184, st.th., Bal
lerup. N æ s tfo rm a nd : Helle 
Juul Sørensen, Set. Olavs 
Allé 102, Tåstrup. K a s s e re r: 
Ole Schmidt Christensen, 
Set. Olav Allé 29, Tåstrup. 
S e k re tæ r: Aase V. Meyer, 
Rønnevangshusene 1, 2630 
Tåstrup (Postmodtager). 
M o tion sfo rm a n d : Jørgen
Jensen, Hauchsvej 12, Kø
benhavn V. (02-52 44 48). 
H usm o rfo rm a nd : Jytte Pe
dersen, Tornegårdsvej 2-F, 
Gadstrup (03-39 11 26). U n g 

d om sfo rm a n d : Erik Rasmus
sen, Jyllingevej 4, Vanløse 
(01-74 23 16). S p ille u d 

v a lg s fo rm a n d : Søren No- 
bæk, Hammeren 33, Tåstrup 
(02-52 25 39). S p ille u d 

v a lg s m e d le m : Jens Chr.
Hansen, Lindevangshusene 
33, Tåstrup.

V I 39  -  B a dm in to n  -  Vallensbæk 
Idtræsforening af 1939, oplyser, 
at klubben har skiftet postadres
se. Al post sendes til VI-39 Bad
minton, v/Jørgen Jakobsen, 
Vejlegårdsparken 88, 3.th., 2660 
Brøndby Strand.

*

R o sk ild e  B ad m in to n  C lu b - R B C

59 -  meddeler, at bestyrelsen er 
sammensat således efter gene
ralforsamlingen:

F orm a n d : Ib Pedersen, Eng
haven 41, Svogerslev, 4000 Ros
kilde, tlf. 03-38 44 04. N æ s tfo r 

m a nd : Jens Skriver, Knud d. 
Storesvej 41 A, 3.tv., Roskilde. 
K a s s e re r: Ralf Petersen, c/o 
Birgit Witt, Holbækvej 44, 1 .tv., 
4000 Roskilde, telf. 03-37 04 59. 
SSU : Lars Christiansen, Hylde
holm 27, Veddelev, Roskilde, tlf. 
03-37 59 10. U SU: Carsten B. 
Nielsen, Dr. Ingeborgsvej 18, 
Roskilde, tlf. 03-36 77 74.

V iru m -S o rg e n fri Badminton 
Klub meddeler, at bestyrelsen nu 
er sammensat således: 

F orm a nd : Lise Helt, Krogvej 
46, 2830 Virum, tlf. 02-85 42 47. 
N æ stfo rm an d  og U S U -fo rm a n d : 
Klavs Andreasen, Askevænget 
25, Virum, tlf. 02-85 29 52. 
S e kre tæ r: Søren Nysteen, Hy
benvej 34, Virum. K a s s e re r: Else 
Poulsen, Ingvar Hjortsvej 21, Vi
rum. S S U -fo rm a n d : Poul Thyge- 
sen, Skolebakken 60, Virum, tlf.
02- 85 29 71. Per Simonsen, Hals
skovgade 4, lejl. 113, København 
0. Birte Nissen, Johan Jepsens- 
vej 4, Virum.

V S B K ’s p o s ta d re s s e : Virum- 
hallen, Geels plads 40, 2830 Vi
rum, tlf. 02-85 60 84. Kontortid: 
Onsdag kl. 19.30-20.30.

*

G e v n in g e  IF, Badminton, har 
valgt Ejvind Pedersen, Grønager 
19, Gevninge, 4000 Roskilde, tlf.
03- 40 24 92, som ny formand.

Kredsens bestyrelse og ud
valg i 1980-81 er sammensat 
således:

F orm a nd : Ib Nørgaard,
Drosselvej 14,4100 Ringsted, 
tlf. 03-61 26 18.

N æ stfo rm an d : Børge
Trykker, Vesterbro 1, 4500 
Nykøbing Sj., tlf. 03-41 01 05, 
priv. 03-41 14 91.

K a s s e re r: Bjarne Eriksen, 
Astershaven 89, 2760 Måløv, 
tlf. 02-65 44 39.

S e k re tæ r: Jørgen Jellerup, 
Lindeager 19, 2650 Hvidovre, 
tlf. 01-47 36 85.

S S U -fo rm a n d : Bjarne
Madsen, Stad ion vej 40, 3390 
Hundested, tlf. 03-33 86 08.

U S U -fo rm a n d : Birgit Erik 
sen, Astershaven 89, 2760 
Måløv, tlf. 02-65 44 39.

U D U -fo rm a n d : Ib Hasen- 
fuss, Ejbyvej 10, 2740 Skov
lunde, tlf. 02-91 46 45.

S e n io rs p ille u d v a lg
F orm a nd : Bjarne Madsen. 
Poul Boyer, Ligustervangen
34, 3450 Allerød, tlf. 
03-27 14 53. Henning Svend
sen, Gøgevænget 12, 3390 
Hundested, tlf. 03-33 96 11. 
Alfred Stenz, Gigesti 7, 2730 
Herlev, tlf. 02-94 85 07. Hans 
Hjulmand, Nordlandsgade 
12, 2300 København S., tlf. 
01-95 62 16. Poul Lethholm 
Nielsen, Humlestien 19, Tu 
ne, tlf. 03-13 83 99.

U n g d o m s -S U
F orm an d: Birgit Eriksen. Stig 
Jensen, Birkeallé 34, 3630 
Jægerspris. Peter Bertelsen, 
Agnethevej 6, Asserbo, 3300 
Frederiksværk, tlf.
03-34 50 01. Niels Skovgård, 
Bøgevænget 9, 4700 Næst
ved, tlf. 03-72 77 87. Grethe 
Larsen, Rypevænget 2, 2600 
Glostrup, tlf. 02-96 46 72. 
Åge Nielsen, Østergade 18, 
Tune, tlf. 03-13 92 04.

UDU
F orm an d: Ib Hasenfuss. In 

s tru k tø rle d er: Jan Bøje Lar
sen, Vær. 11, Kollegiet, Søn
dergade 14, 4690 Haslev, tlf. 
03-69 26 08. D o m m e rle d e r: 
Jack Larsen, Korntoften 9, 
Ganløse, 2760 Måløv, tlf. 
03-18 34 78. T u rn e r in g s k u r 

s u s le d er: Bent H. Mortensen, 
Højgaard, Østergade 22, 
Ganløse, 2760 Måløv, tlf. 
03-18 37 20. D o m m e rk u r- 
s u s le d er: Benny Thomasen, 
Tjørnelyparken 90, 2670 Gre
ve Strand, tlf. 02-90 38 97. 
In s tru k tio n s k u rs u s le d e r: 
Peter Jensen, Spodsbjergvej
35, 3390 Hundested, tlf. 
03-34 00 80.
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Jysk badminton-eventyr

Med på dispensation i 1971 
— Nu op i 3. division

R e s e n -h o ld e t , d er  v a n d t  D a n m a r k sser ien  i 1979-8 0 .

11971 fik Resen Badminton Klub 
undtagelsesvis lov til at starte 
med et hold i serie 3, idet der 
manglede et hold -  og den chan
ce har RBK virkelig ikke ladet gå 
fra sig. På de efterfølgende ni 
sæsoner er det lykkedes at avan
cere, så førsteholdet i jubilæ 
ums-sæsonen kan starte i 3. divi
sion.

RBKhar15årsjubilæ um netop 
i oktober i år, og oprykningen til 
3. division har været spillernes 
gave til klubben.

Det er gået stærkt fo r Resen, 
og det har alene været den jyske 
serie 1, som har kunnet »ophol
de« klubben. Allerede den første 
sæson i serie 3 gav oprykning 
efter sejre i alle kampe. 11972-73 
fortsatte holdet op i serie 1, og 
det var lige ved året efter, men i 
den afgørende kamp sejrede 
Holstebro. Opholdet i serie 1 blev 
på fire sæsoner, og den dårligste 
placering i de år var en fjerde
plads i 1974-75.

I 1976-77 var RBK suveræn i 
sin serie 1 pulje, men i opryk 
ningskampen mod Hernings an- 
dethold blev det til nederlag, 6-7. 
Men på det jyske årsmøde blev 
det im idlertid vedtaget at udvide

Jyllandsserien, hvorved der også 
blev plads til Resen.

-  Hvad der således ikke lykke
des den dynamiske formand, 
Jens Dalby, på banen, klarede 
han på årsmødet, siger man i 
RBK.

Den første sæson i Jyllandsse
rien -  1977-78, blev samtidig 
Jens Dalbys sidste på førstehol
det, hvor han spillede i 12 år.

Det blev til en tredjeplads i den 
første sæson i Jyllandsserien, og 
den ene af oprykkerne, Hjørring, 
blev endda besejret med 12-1.

RBK kom i Danmarksserien 
ved at vinde Jyllandsserien med 
maximumpomts i 1978-79. Op
holdet i Danmarksserien blev 
heller ikke langvarigt, idet holdet 
straks vandt puljen foran Triton.

Gennemsnitsalderen på hol
det i 1979-80 var på knap 19 år.

Solid t fu n d a m e n t

Arbejdet i Resen Badminton 
Klub har været koncentreret om 
opbygning af en ungdomsafde
ling på et solidt fundament, og 
der er samtidig begyndt en ud
vikling af seniorafdelingen, som 
mere og mere har kunnet nyde 
godt af ungdomsarbejdet. o g  p å  fø r s t e h o ld e t  i 12  år.

Kernen og grundstammen på 
såvel første- som andetholdet er 
RBKs egne ungdomsspillere, 
specielt årgangene 1961-63, 
som i ungdoms-sammenhæng 
også har sikret mange triumfer 
for klubben. Spillerne i denne 
årgang var med fremme på 
landsplan helt nede fra mini-åre
ne, og arbejdet er fu lg t op gen
nem sæsonerne.

-D enne årgang erogså fulgt af 
nogle gode ungdomsspillere, 
men ikke nær så mange som den 
foregående. Men der kommer et 
par stykker op hvert år til at 
supplere holdene med, siger 
ungdoms-lederen Henning Just.

Førsteholdet og andetholdet, 
der spiller i Jyllandsserien, er 
næsten 100 procent »egen avl«. 
Kun Jens Thøgersen, der har 
været 4. single på 1. holdet, er 
kommet udefra -  nemlig fra na
boerne i Skive BC. Der er heldig 
vis ikke den store afgang fra 
klubben. En del, der flytter til År
hus p.g.a. uddannelse, vælger at 
spille for RBK, og flere er vendt 
tilbage efter et enkelt år i en År- 
hus-klub, siger Henning Just.
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Et  g o d t  t r ek løv er  -  G r e t h e  M o g en sen , Ib Fr ed er ik sen  o g  M or ten  

Ch r is t en s en .

R e s e n s  h o ld , d er  v a n d t  JM  i 19 75.

H er  sp iller n e, d er  g jo r d e  s ig  g æ ld e n d e  i J M -19 76 . B ja r n e J ep p e s e n , 

V ib ek e B a a g ø , S t e e n  Krarup  o g  G r e t h e  M o g en sen .

I jubilæumsåret

Alle har nu 
træner i Resen

-  I jubilæumsåret har vi endelig 
nået et mål, vi har arbejdet på 
gennem flere år i ungdomsafde
lingen, nemlig at alle spillere fra 
denne sæson har en træner -  
uanset, hvor »nye« de er. Der
med kender vi alle vore 150 ung
domsspillere til bunds. Det er et 
stort aktiv, men det kræver også 
17 ungdomstrænere, som alle 
arbejder ulønnet.

Hidtil har det Ikke været et 
problem at skaffe trænere nok. 
Mange af de »gamle« ungdoms
spillere vil gerne hjælpe deres 
yngre klubkammerater på sam
me måde, som de selv er blevet 
hjulpet i RBK, forklarer Henning 
Just.

Der er med andre ord ikke 
længere noget, der hedder »ti
mer« i ungdomsafdelingen. Man 
er nu på et »hold«.

O p re tte t  som  m o tion sk lu b

Resen Badminton Klub har ud
viklet sig enormt på blot 15 år. 
Den blev oprettet som motions
klub med to hold tilm eldt I Sal
ling Gymnastik- og Ungdoms
forenings turnering, og først i 
1971 kom der seniorhold med i 
Vestjysk badminton distrikts tu r 
nering.

RBK talte 40 medlemmer i de 
første år, og en enkelt gymna
stiksal var til rådighed. I dag tæ l
ler klubben 350 medlemmer, og 
de har tre spillesteder til rådig 
hed med Resen-områdets to 
haller -  Skivehus-hallen og Re
sen skole som klubbens cen
trum.

I starten af 1970’erne satte be
styrelsen sig sammen omkring 
spørgsmålet, hvad vi egentlig 
ville med klubben. Vi havde 
nogle enkelte talenter og drøfte
de, hvad vi kunne gøre for dem, 
når de blev seniorer. Enden på 
det blev, at vi ikke kunne være 
tilfreds med bare at have nogle 
gode ungdomsspillere. Det 
skulle også være en klub for 
dem, når de blev seniorer, og det 
er det, vi nu er ved at have skabt.

Vi meldte klubben ind i Vest
jysk badminton distrikt -  og 
dermed JBK og DBF -  for pri
mært at udfordre de unge, der 
Ikke havde nok i blot at deltage i 
de lokale turneringer. Vi blev 
hurtigt klar over, at vi havde ma
teriale til at klare os både på 
vestjysk, på jysk og som det 
senest har vist sig også på lands
plan.

M a n g le r s p ille p la d s

RBK kunne formentlig have 700 
medlemmer, hvis der blot var 
spilleplads til dem. En følge af 
den manglende halkapacitet be
grænser de økonomiske udfol
delsesmuligheder. Populært 
sagt har vi plads til for få »mo
tionsspillere«, til at betale fo r de 
andre grupper. En stor 
seniorafdeling kræver større 
økonomiske bevillinger, som i 
det store og hele under de nu
værende forhold kun kan tages 
fra ungdomsafdelingens res
sourcer.

Manglende klublokaler og 
igen cafeterier ved hallerne gør 
det desuden vanskeligt for os at 
få et ordentligt klubliv.

- V i  håber derfor at opførelsen 
afen ny »Skive-hal« 11980-81 vil 
give os mere plads i vore haller, 
siger Henning Just.

H en n in g  J u st .

S to r o pb ak n in g

Det er ikke alene en stor skare 
ungdomsledere der gør det mu
ligt for RBK at få de mange unge 
spillere ud til kampe.

Der er en fin forældre-støtte.
-  Trods himmelhøje ben

zin-priser og andre stramninger 
for de enkelte familier, har vi a lli 
gevel kunnet trække på en meget 
stor velvillighed fra foræ l- 
dresiden. Det er primært sket i 
form af flere tusind kørte for- 
ældre-km til forskellige arran 
gementer. Selv om vi må ind 
rømme, at det er en betingelse 
for at køre vore aktiviteter, be
tragter vi det ikke som en 
selvfølge. Vi skylder forældre 
stor tak, fastslår Henning Just.
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Resen Badminton klubs triumfer

14 jyske mesterskaber sikret

H old et , d er  s ik r e d e  DM  for  ju n io r k lu b h o ld  i 1978 .

10 individuelle jyske mester
skaber, fire jyske hold-mester
skaber, to individuelle danske 
ungdomsmesterskaber, og to 
danske mesterskaber fo r hold.

Det er Resen Badminton klubs 
rekord-liste.

Det er Resens hold, der er 
kommet først, både med hensyn 
til at vinde JM og DM.

Det første kredsmesterskab 
blev nemlig sikret i 1975, da 
Esbjerg BK blev besejret med
7-6 i kampen om JM for junior
klubhold.

11976 genvandt RBK dette me
sterskab -  denne gang med en 
sikker finalesejr på 9—4 over Tri
ton. Der blev desværre ikke af
viklet DM for puslinge-klubhold 
dengang. Resen-holdet var 
uovervindeligt, fastslår man i 
RBK.

RBK fortsatte im idlertid tr i 
umferne med dette hold, idet det 
i 1977 vandt JM for junior-klub- 
hold med en finalesejr på 7-6 
over Triton.

D et fø rs te DM

Det »manglende« DM kom sam
me år. Mesterskabet blev nemlig 
lidt overraskende vundet af RBK,

R e s e n  B a d m in ton  K lu b  ha r  r å d et  b o d  p å  m a n g len d e  m u lig h ed er  fo r k lu b liv  i o m g iv e ls e r n e  i R es en -o m r å d e t  v ed  h v er t  å r  a t  

h a v e  so m m er le jr e  for  e g n e  sp iller e , p lu s  en  h a lv  s n e s  » g æ ster « . D et  er  s k e t  s id en  19 73 , o g  h er  er  d e lt a g er n e  i lejr en  i S p o t t r u p  i

19 74  sa m let .
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Resen Badminton Klubs triumfer

der i en gyserkamp slog meste
ren fra 1976, Greve Strand, med 
7-6 på Greves egen bane. Dette 
DM blev afgjort I den sidste her
redouble -  i tredje sæt. Her 
bragte Leo Laursen/Steen Kra
rup det første DM til Resen -  en 
fantastisk oplevelse for spillere 
og ledere.

I 1978 blev JM for junior-klub- 
hold igen vundet af RBK -  op på- 
ny over Triton, der blev besejret 
med 9—4.

DM blev ligeledes genvundet, 
og det skete meget sikkert, idet 
den mindste sejr blev på 10-3 -  
over Karlslunde i finalen.

Det er den samme årgang, der 
har vundet samtlige JM’er og 
DM’e r-å rg a n g  1961-62-63, og 
det er de samme spillere, der og
så har sat størst præg på de indi
viduelle titler.

I 1977 og i 1978 var det i Vest
jysk Badminton Distrikt, der blev 
kæmpet hårdest af Resen-hol- 
det. RBK havde nemlig stort be
svær med at vinde distrikts-me
sterskabet i kampene mod Es
bjerg. I 1978 vandt RBK således 
de to kampe i VDB turneringen 
med 7-6 og 8-5 over Esbjerg, 
mens alle kampe i JM og DM blev 
vundet større.

De ti individuelle jyske mester
skaber er vundet i årene 
1976-80, og der har været »ge
vinst« hvert år.

I 1976 vandt Steen Kra- 
rup/Grete Mogensen puslin- 
ge-mixeddouble.

Året efter var der to mester
skaber til RBK, idet Ib Frederik- 
sen/Morten Christensen vandt 
puslinge-herredoubleog Morten 
Christensen/Grete Mogensen 
vandt i mixeddouble.

11978 blev det til et enkelt JM, 
idet Keld Jessen/Martin Qvist 
blev mestre i junior-herredouble.

1979 blev et nyt stort år med tre 
JM i mesterrækken. Ib Frederik
sen blev mester i mixeddouble 
forjuniorersam men med JaneB. 
Nielsen, Viborg, og Grete Mo
gensen vandt damedoublen med 
Jane B. Nielsen. Marlene Nør
gaard blev jysk mester i mixed
double sammen med Jan Poul
sen, Viborg.

I 1980 blev de første JM’er i 
single sikret, idet Ib Frederiksen 
vandt ynglinge-herreslngle, og 
Poul Mark blev mester i puslin- 
ge-herresingle. Poul Mark/Mar- 
lene Nørgaard blev mestre i mix
eddouble.
Marlene Nørgaard vandt det 
første DM til Resen, da hun i 1979 
blev mester i mixeddouble sam
men med Jan Paulsen, Viborg. 
Samme år blev det til to bron
ze-medaljer i DM-sammenhæng 
for RBK.

Allerede i 1978 var der fem 
gange bronze til RBK.

Po u l M ark, jy s k  m es ter .

Ib Fr ed er ik sen  m ed  H aw thorn  p o k a len  s o m  b e v is  p å  s it  DM  i y n g lin g e-  

h er r es in g le .

DM -v in d e r 
e fte r syv  

n ed erlag  i 
s em ifin a le r

Ib Frederiksen havde igennem 
årene fra minipuslingerækken 
været i syv semifinaler til DM, før 
han som 1. års yngling kom i fi 
nalen i år. Her vandt han med 
15-12,17-16 over Michael Kjeld
sen.

RBK havde endnu en finalist i 
DM i 1980, idet Poul Mark sam
men med Jan Paulsen vandt sølv 
i puslinge-herredouble.

M a r len e N ørg a a rd , d a n s k  

m ester .

Fire førstepladser i DM
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D elta g er e  o g  u n d er v is er e  p å  d e t  a n d e t  N y b or g -k u r su s .

O v e r 80 
på to 

k u rs er 
i N yb o rg

DBFsuddannelsesudvalg har 
også i år afviklet to instruk
tørkursus i Nyborg, og ca. 80 
instruktører er blevet videre- 
uddannet på DBF-I og DBF-II.

DBF-kursus A omfattede 
24 instruktører på DBF-I og 
14 på DBF-II, mens kursus B 
udelukkende omfattede 
DBF-I med ialt 48 deltagere.

»Badminton«s medarbej
der Søren Chr. Jensen, Ran
ders, deltog som kursist på 
DBF-II, og han giver sin vur
dering af kursus. »Badmin
ton har desuden været i 
Flimmelev Badminton Klub, 
hvor en af deltagerne på 
DBF-I, Ulla Schneller, virker.

Vurdering af DBF-II kursus

K ra v  o m  e n g a g e m e n t, in d s ig t og  fa n ta s i
Når man husker tilbage til de 
glade dage I halvfjerdserne (74), 
hvor man som ung spiller glad og 
forventningsfuld fik sine første 
»Nyborg-erfaringer« på DBF I 
kursus med dertil hørende sight
seeing i Nyborgs natteliv, får man 
koldsved ved at tænke tilbage på 
det nylig overståede DBF II kur
sus.

Jeg kom ganske vist i seng til 
nogenlunde samme tid, men ikke 
etteren hyggeaften påden lokale 
kro. Derimod stod programmet 
på forberedelse til næste dag: 
Foredrag og træningsprogram 
mer.

Nå godt det samme. Jeg fik vir 
keligt udbytte af de otte dage i 
Nyborg. Modsat DBF I, hvor læ
rerne bærer en frem, er toeren 
delvist baseret på egen engage
ment, indsigt og fantasi.

Groft skitseret består kurset af 
to bestanddele. For det første 
den afdeling, som man kan kalde 
lærer til elev-timerne. Denne del

består i en mundtlig/praktisk 
overførsel af erfaringer/vlden fra 
kompetente personer.

Disse personer er i første ræk
ke Ole Mertz, som har et hav af 
erfaringer at øse af inden for 
metodik, avanceret taktik m.m. 
Fra disse timer får instruktøren 
virkelig noget med hjem. Det 
samme gælder Martin Ander
sens og Rolf Wikstrøms kursus i 
Kampanalyse. Lizbeth von Bar- 
nekow måtte stå for meget i vore 
øvelser i foredragsteknik, og hun 
optog »med skadefryd« vore an
strengelser på video. Det er ikke 
særligt oplivende at se sig selv på 
video, hvor man står og »bokser« 
med taktiktavlen.

Den anden del er arbejdet med 
de til kurset udvalgte medier. 
Ufatteligt at man kan få 
selvsamme medier til at betale til 
opholdet, sådan som vi hersede 
med dem. Jeg håber, de har fået 
en masse med hjem til at arbejde 
videre med.

Efter en registrering af deres 
badmintonkunnen skulle der 
skriftligt afleveres en råskitse for 
vort arbejde teknisk/taktisk i de 
12 medietimer, som var afsat i 
kursusprogrammet. Disse timer 
skulle gennem selvkomponere
de øvelser, instruktion, vejled
ning fra lærerne føre til en fortsat 
udvikling af mediet. Denne ud
vikling samt indlæringsmetoder 
skulle på sidstedagen præsen
teres af medie/instruktør overfor 
kursusledelsen.

Ud over det ovenfor nævnte 
består kurset naturligvis af flere 
bestanddele, bl.a. kampslag te- 
ori/praksis, idrætspsykologi, 
træningslære m.m.

Skal jeg til slut afrunde mine 
indtryk, vil jeg først og fremmest 
fremhæve den positive ånd, 
hvori kurset afvikles. Man føler 
virkelig en opbakning fra både 
læreres og medkursisters side, 
som resulterer i overførsel af vi
den og erfaring. Deraf maximalt 
udbytte af kurset.

Personligt er der et par ting, 
jeg kunne ønske ændret. Jeg 
mener, at man med fordel kunne 
mindske mængden af envejs
kommunikation tidsmæssigt, 
men ikke indholdsmæssigt. 
Gennem gruppearbejde/selv- 
studium med lærerhjælp kunne 
emnerne sammenholdes med 
mediearbejdet og et samlet 
»projekt« kunne afleveres på 
sidste kursusdag. Denne afleve
ring skulle ske skriftligt, mundt
ligt og i praksis i hallen.

Ligeledes kunne jeg ønske en 
del af kurset fokuseret på arbej
de som træner, idet flere toere 
efter Nyborgkurset tager direkte 
hjem til et arbejde som træner. 
Dette vil fremover blive endnu 
mere fremherskende, hvilket det 
store udbud af trænerjobs tyder 
på.

Den eneste kro jeg så blev 
»Den hvide hest« i » Sommer i 
Tyrol« på Voldspillet i Nyborg.
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Fra Nyborg til 
træning af børn 
i Himmelev BK
Ulla Schneller er aktiv som 

spiller på Roskilde Badminton 
Clubs hold i Danmarksserien, 
men det er ungdommen i Him 
melev Badminton Klub, der ny
der godt af den instruktør-ud 
dannelse, hun har fået på kreds- 
og forbundskursus.

Det er 5-6 år siden, Ulla 
Schneller tog kredskursus-l og 
kredskursus-ll, men i foråret var 
hun igen på kredskursus-ll in 
denfor Sjællands Badminton 
kreds for at kunne blive indstillet 
til DBF-kursus I i Nyborg.

Det er HBK, der har dækket 
Ulla Schnellers omkostninger 
ved at være med i Nyborg. Til 
gengæld er hun nu påny til rå 
dighed i tre ugentlige timer for 
træning med børn i klubbens 
ungdoms-afdeling.

Da jeg for nogle år siden havde 
gennemgået de to kredskursus, 
havde jeg ikke mulighed for at 
fortsætte med det samme på 
DBF-kursus, idet det lå i som 
merferien. Til gengæld tror jeg, 
det også er nyttigt at have fået

nogle års erfaring som instruk 
tør, frem for at køre hele kursus
programmet igennem indenfor 
én sæson, vurderer Ulla Schnel
ler.

-  Man har ligesom noget mere 
at hæfte, de ting man »får« i Ny
borg, på.

Ulla Schneller har instruktion 
af såvel nybegyndere som turne 
rings-ungdom i Himmelev, og 
hun anser det fo r en meget væ
sentlig forudsætning for at virke, 
at hun har gennemgået Ny- 
borg-kurset.

Selv om man er en spiller med 
en rimelig standard, er der virke 
lig mange ting at hente på kursus 
i Nyborg, f.eks. omkring fe jlfin 
ding.

Ulla Schneller vil — indtil videre 
i hvert fald -  ikke søge at fo rt 
sætte instruktør-uddannelsen 
med DBF-II.

En instruktør-uddannelse på 
det niveau ville nok være ensbe
tydende med, at man skulle bru 
ge mere tid på badminton, end 
jeg for tiden er indstillet på, siger 
hun.

D a n s k  B a d m in to n  F o rb u n d  h a r ige n  i år u d s e n d t 
h å n d b o g e n  til k lu b b e rn e , og fle re  e k s e m p la re r a f 
b o g en  kan  b e s til le s  ved  h e n v e n d e ls e  til D B F s  
k o n to r, t lf . 0 2  - 4 5  77  45. H å n d b o g e n  ru m m e r a lle  
re le v a n te  o p ly s n in g e r  o m  a d re s s e r, h o ld tu rn e rin g , 
re g le m e n te r og  lo v e, m e s te rs k a b s tu rn e rin g e r m .v. 
D en  k o s te r 2 0 . - kr.
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Fra instruktør til instruktør

Træning kan være leg

Udgangspunktet for denne arti
kel er: »et effektivt træningspro 
gram er ikke det samme som et 
kedeligt og motivationsdræben
de træningsprogram.«

Mange badmintonspillere og 
muligvis også en del trænere har 
den opfattelse og oplevelse, at al 
træning, der ikke direkte udgø
res af almindelig spiltræning, 
nødvendigvis må være kedelig, 
monotom og motivationsdræ 
bende.

Eksempelvis opfattes en mål
rettet konditionstræning oftes 
som et nødvendigt onde og ikke 
som en naturlig integreret del i 
den almindelige badminton træ 
ning. Konditionstræning sættes 
endvidere ofte lig det at skulle 
løbe, løbe og løbe der udad. Men 
konditionstræning er ikke et lø- 
beprogram, men et begreb, der 
dækker over træningsformer, 
der skal forbedre forskellige 
energigivende processer. Træ
ning af konditionen kan lige så 
godt indgå i f.eks. spillelignende

Af
uddannelseschef 

Torben Bundgaard 
Dansk Idræts Forbund

O F F I C I E L T  O RG A N FO R DANSK BA DMI NTON F O RB U N D

B es til a b o n n e m e n t og læ s  o m :

★  D B F s  a r ra n g e m e n te r

★  In te rn a t io n a l b a d m in to n

★  D e b a t

★  A r t ik le r  fo r  in s tru k tø re r

★  T u rn e r in g s re s u lta te r

★  In d b y d e ls e r  til tu rn e r in g e r

★  O f f ic ie l le  m e d d e le ls e r  fra  D B F

★  S æ s o n p ro g ra m m e r

★  D a n m a rk s tu rn e r in g e n  osv .

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

» B a d m in to n «  b e s til le s  v ed  in d s e n d e ls e  a f d e n n e  
kup o n  til P o s tb o x  133, 3 2 0 0  H e ls in g e , e lle r  p å  tlf. 
03 - 29  6 9  55.

situationer, stafetlege, boldøvel
ser m.v.

Indledningsvis bør det nævnes 
at badminton er et særdeles 
energikrævende spil sammen
lignet med mange andre idræts
grene. Forskellige undersøgel
ser har vist, at det især er de 
aerobe processer, der er aktuelle 
i forbindelse med de energigi
vende processer under et bad
mintonspil.

Som det fremgår af nedenstå
ende skematiske opstilling er der 
mange faktorer, der har betyd
ning for en badmintonspillers 
præstationsevne.

Fysiske forhold
-  teknik/koordination
-  bevægelighed
-  muskelstyrke
-  muskeludholdenhed
-  energigivende processer
-  aerobe (forbrændings-)
-  anaerobe (spaltnings-)

Psykiske forhold
-  psykisk spænding
-  koncentration
-  motivation
-  m . m .

Taktiske forhold indgår naturlig 
vis endvidere i forbindelse med 
en konkurrencesituation.

Form ål m e d  træ n in ge n

Udformningen af træningen må 
bl.a. tage udgangspunkt i:
-  badmintonspillets krav til 

spilleren
-  spillerens forudsætninger (fy

sisk, psykisk, alder m.v.)
-  spillerens mål (elite, alm. tu r 

neringsspiller, motionist m.v.)
-  tiden, d e r er til rådighed for 

træning
For badmintontræneren er det 

væsentlig at have kendskab til 
hvordan de forskellige fysiologi
ske og psykologiske forhold kan 
trænes i relation til de oven
nævnte forhold.

En træningsmetode, en øvelse 
osv. tjener ganske bestemte for 
mål og bør som sådan anvendes 
af træneren. Det er dog ikke nok 
kun at vide, hvilket formål de en
kelte øvelser tjener, men en vi
den om hvornår, samt priorite 
ringen af de enkelte øvelser/ak- 
tiviteter må endvidere kunne fin 
de sted. Der skal med andre ord 
opstilles en plan for kortere eller 
længere perioder i træningsar
bejdet.

Som hovedretningslinie for 
udarbejdelse af f.eks. en sæ
sonplan vil det være hensigts
mæssige at opdele sæsonen i 
forskellige perioder.

Eksempelvis
Opbygningsperiode (mai-juli):
-  almen fysisk træning, grund 

træning
Specialtræningsperiode
(august-oktober):
-  koncentreret specialiseret 

træning i badmintonspillet
-  træning i konkurrencelignen

de situationer
-  almen fysisk træning 
Konkurrenceperiode 
(september-april):
-  træningen er indrettet til at 

toppe ved de ønskede kon
kurrencer

-  teknik og taktiktræning
-  vedligeholdelse af den almene 

form
Restitutionsperiode
(april-maj):
-  aktiv pause ved evt. let grund 

træning

Med baggrunden i en sæ
sonplan kan de enkelte perioder 
og træningsgange herefter dan
ne grundlag for at der er en fo r 
nuftig sammenhæng mellem 
træningen fra gang til gang.
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Fra instruktør til instruktør

Det bør i denne sammenhæng 
nævnes at begreber som funkti
onel træning, hurtighedstræning 
og psykisk træning indgår i spe
cialtræningsbegrebet.

Når de forskellige overordne
de forhold er kommet på plads, 
bliver det herefter særdeles væ
sentligt at de enkelte trænings
gange bliver så effektive som 
muligt, såvel set ud fra et gysio- 
logisk som et psykologisk syn
spunkt. I det sidstnævnte forhold 
indgår naturligvis, at træningen 
bliver motiverende for den en
kelte spiller. Jeg skal i det fø l
gende forsøge at gøre nogle ge
nerelle betragtninger over træ 
ningen af specielt de energigi
vende processer i relation til de 
motiverende forhold.

Det er vigtigt at være opmærk
som på, at megen træning kan 
gøres mere motiverende for 
spillerne, såfremt der i trænin 
gen er indlagt forskellige træ 
ningsøvelser, der bygger på be
grebet LEG.

I legen indgår netop begreber 
som spænding, variation, mor
skab og glæde, begreber der alle 
virker motivationsøgende. Det 
ville således have god positiv ef
fekt, hvis træneren kunne ud
plukke eller eventuelt konstruere 
nogleleglignendeaktlviteter, der 
til godeså de sysiske aspekter.

I forbindelse med valg af akti
viteter kan bl.a. følgende forhold 
opstilles:
-  giver aktiviteten passende

træningseffekt for alle?

-  kan aktiviteren udvikles med 
hensyn til sværhedsgrad og 
træningseffekt?

-  lærer badmintonspilleren 
færdigheder eller teknik, der 
kan overføres til spilsituati
onen?

-  giver aktiviteten morskab, 
glæde, spænding, variation 
mv.?

-  er aktiviteten rigtig i forhold til 
spillernes udvikling, alder 
mv.?

-  er der risikomomenter ved ak
tiviteten?

-  er aktiviteten let at organise
re?

-  er aktiviteten rigtigt valgt i fo r 
hold til deltagerantal?

-  oplever spillerne regler som 
rimelige mv.?

-  giver aktiviteten afveksling i 
forhold til aktiviteter før og 
efter?

-  giver aktiviteten evt. specielle 
problemer fo r den svage spil 
ler?
Såfremt aktiviteten/legen op 

fylder de ovennævnte forhold 
med positive svar, er der stor 
mulighed for at spillerne i den 
praktiske situation vil opfatte 
træningen særdeles positivt.

Der stilles med andre ord krav 
til lidt fantasi hos træneren, når 
et træningsprogram skal udfor
mes.

Hosstående opstilling illu 
strerer nogle få almindelige ek
sempler på hvorledes forskellige 
belastninger kan opnås i forbin 
delse med aerobtræning.

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

■ m en  . . .
vi e r  o g s å  le v e r in g s d y g tig e  i a n d re  k v a lite ts b o ld e , 
s o m  fx . k in e s is k e  t ræ n in g s - og  tu rn e r in g s b o ld e . 

A lle  til k o n k u rre n c e d y g tig e  p ris e r.
B e s til id a g , e lle r  re kv ire r b o ld e  til a fp rø v n in g .

V i le v e re r o m g å e n d e .
V o r  e k s p e d it io n s tid  e r  fra  m a n d a g  til fre d a g  9 .0 0 -1 3 .0 0 , 

dog o n s d a g  fra  1 6 .0 0 -18 .0 0 .

’ ) »elite«-turneringsfjerbold 
hastighed 77 og 78 
»play«-turnerings- 
og træ ningsfjerbold 
hastighed 77

\

...j B

/ Playsport
V ie b je rg v e j 5, 3 3 1 0  M Ø Is t e d B T I f . ( 0 3 ) 3 4 9 0  14
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I Intervaltræning 15 sek. arbejde, 15 sek. pause, 20 gange
1. slagtræningsøvelser
2. skyggebadminton
3. alm. løb
4. skyggeløb, følg makker
5. diverse stafetløb, kapløb, fangelege osv. f.eks.

5.1 to badmintonspillere a og b skal flytte to ketchere 11,12.
a-b « - .....................................—» 1

< - .....................................—  2
a henter f 1 hjem til start -  a henter dernæst f 2 hjem til 
atart -  b løber først ud med 1 1 og dernæst med 12 -  a 
begynder forfra osv. osv.
(den samlede løbetid pr. spiller pr. gang er 15 sek.)

5.2 slalomløb mellem bolde
a-b x x x x x x  x = bold 
et bestemt antal bolde skal nås -  Individuelt bestemt af 
spillerens træningstilstand

6. seksdagsløb
7. hoppeprogram til musik

(når arbejdstid og pausetid er ens, er par/makkerøvelser 
ideelle)

II Intervaltræning 70 sek. arbejde, 20 sek. pause, 10 gange
1. slagtræningsøvelser
2. skyggebadminton
3. almm. løb
4. hoppe/løbeprogram til musik
5. løb med forh indringer-springe over lave net, ketcherosv.
6. forfølgelsesløb
7. kolonneløb

-  a,b,c, løber d holder pause/går/småløber
-  A,b, ,d løber c holder pause/går/småløber
-  a, ,c,d løber b holder pause/går/småløber 

-  ,b,c,d løber a holder pause/går/småløber
-  a,b,c, løber d holder pause/går/småløber

-  osv. osv.
8. stjerneløb 

f.eks.
8.1

distancen/løbet O-A-B-C-D = 70 sek. arb. 
distancen/ved at gå O-E-O = 20 sek. pause

8.2
hver spiller a ,b ,c. . .  har sin distance at løbe. O-a O = 70sek. 
arbejde. Alle spillere skal nå O samtidig og der holdes 20 
sek. pause osv. osv. . .

9. postløb
Der udarbejdes et postløb med eksempelvis 20 forskellige 
poster. Hver post beskriver en fysiskaktivltet/gymnastlsk 
øvelse. Posterne spredes ud på et passende areal (hal, gym
nastiksal, skovbund, P-plads). Spillerne løber rundt mellem 
posterne I 60 sek. -  stopper op ved en tilfæ ldig post/den 
nærmeste -  udfører i 10 sek. den pågældende øvelse -  
herefter 20 sek. pause/jogging -  løb videre osv. osv. (papiret 
med øvelsens beskrivelse ligger med bagsiden opad og skal 
vendes fra gang til gang).

Eksemplerne i I og II er kun få eksempler på træningsmodeller 
inden for intervaltræning. Øvelseseksempler til brug ved kon- 
tlnuerlig/distancetræning vil Ikke blive omtalt i denne artikel. 
Det er naturligvis vigtigt, at øvelserne konstrueres således at 
de distancer og den intensitet der anvendes er tilpasset den 
enkelte spillers træningstilstand.
Ved udformningen af træningen kan udgangspunktet godt 
tages i en bestemt aktivltet/øvelse eller leg ved at sige: »Hvor
ledes kan denne aktivitet omskrives og organiseres, således at 
den ønskede træningseffekt bliver opnået?

Eksempel: øvelsen I, 5.1. flytning af ketcher 
A
a,b <—................................—>

7 sek./afstand 
15 sek. arb. -  15 sek. pause

B
a,b,c < - ................................ - *

7 sek./afstand 
15 sek. arb. -  30 sek. pause

C
a,b,c <—...............—>)
d,e,f 3 sek./afstand
15 sek. arb. -  30 sek. pause
) = et tov eller et par lange træningsbukser.
spillerne c og f løber op og henter to v e t- t i  I bage -  tovet føres
underspillerne b, e og a, d -tilb a g e  over deres hoveder-tovet
bringes på plads -  c, f løber hjem bag a, d -  b og løber op og
henter tovet osv. osv.

Ved at forandre distance, deltager antal mv. vil den samme 
grundide i en aktivitet/øvelse eller leg kunne tilfredsstille for 
skellige træningsmål.
Mange af de nævnte øvelser kan tillige omskrives og anvendes 
til f.eks. anaerobtræning og hurtighedstræning.

Mange ideer fra andre idrætsgrene
Der kan hentes mange ideer fra 
andre idrætsgrenes trænings
øvelser o.lign. Variation, glæde 
m.v. kan opnås når disse kan 
omformes til eget brug i relation 
til træning af badmintonspillere.

Ofte vil bare brugen af et red
skab eller rekvisit være motiva
tionsfremmende. Tænk derfor 
over hvad ketcher, fjerbold, bol
drør, hylster til ketcher, tov, tøj
bylt, bolde, kegler, net, stolper, 
grene, sten, musik osv. osv. kan 
anvendes. Såvel til indendørs

som til udendørs træning kan 
disse overvejsler gøres.

Par/makkerøvelser og hold 
konkurrencer virker ofte i sig selv 
motivationsgivende.

Gode ideer eller inspiration 
kan bl.a. hentes fra:
-  Lege i skolen. Vagn Brochner. 

Clausen.
-  TRIM i skolen. K. I. Halkier. 

Clausen.
-  Spil og sport. V. Bertram og N. 

Petersen. Munksgaard.
-  Løb, spring og kast. Karl Koch. 

Borgen.

-  Fodbold i skoleog klub. Birger
Peitersen. Clausen.

Til sidst bør det nævnes at 
»konditionslege« især er af stor 
betydning ved træning af unge 
spillere. Øvelserne skal alsidigt 
inddrage alle muskelgrupper og 
repertoiret skal være stort og va
rierende, således at træningen i 
høj grad bliver lystbetonet.

En badmintonspillers indstil
ling til træning bunder i høj grad 
på de oplevelser og vaner, der 
blev givet i ungdomsårene.

Træning kan være leg. Skal 
forskellige fysiologiske funkti 
oner trænes, og kan dette ikke 
gøres gennem selve badminton
spillet eller spillignende situati
oner, da må træneren være spe
cielt opmærksom på motiva
tionsgivende momenter. Hvis 
dette ikke gøres vil følgende me
gen forståelige reaktion hos 
spilleren eventuelt dukke op:

»STOP jeg er badmintonspiller 
og ikke distanceløber«.
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Postbesørget avis

Mælk er ny eneigi!

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 tørstig!

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.


