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’Badminton’ er o ffic ie lt organ 
fo r Dansk Badminton For
bund.

U dg iver: Svend Erik Jacob 
sen, Vestergade 23,3200 Hel
singe, for Dansk Badminton 
Forbund.
R edaktion: Sv. E. Jacobsen 
(ansvarshavende), tlf. (02) 
29 69 55. H. C. Møller, Søren 
Chr. Jensen, Preben Søborg. 
(Foto), Jørgen Hjort (Foto). 
A nn oncer: Henning Gram, 
Gurrehaven 1, 3200 Helsinge. 
Tlf. (02) 29 66 13 eller (02) 29 
68 66 ( 8- 10 ).

A bo n n em en t på ’Badm inton’ 
koster 60 ,- kr. årlig t (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 tillade l
se, når det fremgår, at det 
stammer fra ’Badm inton’. 
Meninger, der kommer til 
udtryk i bladet, behøver ikke 
nødvendigvis at give udtryk 
for forbundets mening.

N æ ste  n um m er af ’Badmin 
to n ’ udkommer i ugen, der 
begynder med den 23. febru 
ar. Stof til bladet indsendestil 
'Badm inton', postbox 133, 
3200 Helsinge.

Spillerne og spilleudvalg enige, men

F o rh a s te t lø s n in g  p å  
p ro b le m e rn e  o m  D M

Den overdrevne hensyntagen til 
de 5-6  licensspillere må høre op. 
V iv il haveden gamle DM-termin i 
februar tilbage. Sådan lød det fra 
amatør-spillerne i forbindelse 
med DM i Lillerød. Deres sp ille r 
forening satte efter en næsten 
100 procents opbakning trum f 
på overfor DBFs spilleudvalg -  
boykot af det åbne danske me
sterskab i februar, hvis der ikke 
på næste sæson-program bliver 
lavet om på term inerne fo r ama- 
tør-DM og det åbne DM.

Spilleudvalget med Erik Jør
gensen i spidsen fik afværget 
noget sådant, og efter møde 
mellem spilleudvalg og sp ille r 
foreningen med Jette Boyer i 
spidsen blev der nået et kom 
promis, som dog endnu ikke står 
klar som nogen endelig løsning.

Forslaget går ud på at det åbne 
DM som planlagt også spilles i 
februar i næste sæson, men 
derimod flyttes amatør-DM til 
den første weekend i december. 
Denne termin benyttes i ø jeblik 
ket i alle kredse til kredsmester
skaber. De må så vige for DM og i 
stedet spilles i den sidste week
end i oktober.

Det hele er overordnet af den 
internationale kalender, idet der i 
forsøg på at koordinere tu rne 
ringerne, er lagt term iner for de 
enkelte nationale forbunds me
sterskaber. Dermed kan der ikke 
laves om på at det åbne DM sp il 
les i februar, fastholdt spilleud 
valget over for spillerne.

Spillerne er af den opfattelse, 
at det er en dårlig ide at afvikle 
DM så tæt efter jul og nytår, som 
tilfæ ldet har været i år -  og som 
det også bliver tilfæ ldet, hvis der 
ikke sker æ ndringer i sæ 
son-programmet, for 1981-82.

Boykot-truslen blev heldigvis 
afværget, men det er med en løs
ning, der efter »Badminton«s 
mening forekommer at være no 
get forhastet.

Kredsrepræsentanter gav dog 
også allerede i Lillerød udtryk 
for, at de er betænkelige ved fo r 
slaget. Afgørelsen vil falde i fo r 
bindelse med deres forestående 
årsmøder -  og den overordnede 
løsning falder efterfølgende på 
DBFs repræsentantskabsmøde i 
april.

»Badminton« mener u for 
andret, at det ikke er rim eligt at

afvikle danmarksmesterskaber 
så tid lig t som det har været t i l 
fæ ldet i indeværende sæson. At 
terminen nu foreslås allerede i 
december gør det selvsagt ikke 
bedre.

Kredsmesterskaber godt en 
måned efter at sæsonen fo r alvor 
er begyndt. Det er heller ikke sa
gen!

PS!
Den internationale kalender in 
deholder term iner fo r de natio 
nale mesterskaber. Det åbne DM 
i februar kan derfor ikke flyttes, 
fastholder spilleudvalget, men 
der er faktisk en åben termin i 
starten af april!

sv.e.

S p ille u d v a lg e t i  m ø d e  om  s p ille rn e s  b o y k o t- tru s s e l. D e t e r P e te r S ørensen , E r ik  Jø rg ensen , Tom B a ch e r, Ib

H ansen (næ sten s k ju lt )  o g  Jo h n  H ansen.
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Sølv blev til guld

G ert H elsholt 
populæ r m ester

Gert Helsholt, Søllerød-Nærum, i 
herresingle, Rikke V. Sørensen, 
KBK i damesingle. Jan Hammer- 
gaard, Hvidovre/Kenneth Lar
sen, Triton, i herredouble, Dorte 
Kjær, Greve/Nettie Nielsen, 
Hvidovre i damedouble og Jan 
Hammergaard/Helle Guldborg, 
Hvidovre i mixeddouble.

Disse navne er skrevet ind i 
rækken af mestre i Dansk Idræts 
Forbunds mesterskab fo r Dan
mark i badminton -  det, der i li- 
censspiller-tider, kaldes ama
tø r-d an marksmeste rskaber.

Det skete i helt nye rammer, 
idet DBF med disse mesterska
ber tog fat på en turnus-ordning 
med DM, der fra i år spilles på 
skift i kredsene. Sjællands Bad
m inton Kreds og Lillerød Bad
m intonklub klarede denne opga 
ve meget fint.

Gert Helsholt, 25-årig spiller fra 
Søllerød-Nærum, der var finalist 
fo r et år siden, da Jesper Helle 

die, Hvidovre, fejrede tredobbelt 
trium f, blev en meget populæ r 
mester efter at han -  næsten — 
var ude af turneringen.

Michael Kjeldsen, Gentoftes 
ynglinge-spiller, mistede fo r en 
gangs skyld grebet om en kamp, 
der syntes vundet. Han førte 14-9 
i afgørende sæt mod Gert Hel
sholt i semifinalen, og han havde 
tre matchbolde til at sikre sejren, 
men fejlede så afgørende, at Gert 
kunne komme tilb a g e -få  omspil 
og vinde det 3-0.

Michael Kjeldsen havde fo r in 
den besejret topseedede Bent 
Svinningsen, Greve, og nåede 
dermed som 5-8 seeded finalen.

34-årige Niels Nørgaard, 
Gentofte, var den store, positive 
overraskelse ved først at besejre 
3—4 seedede Morten Svarrer, 
Greve Strand, i to sæt, og 5-8 
seedede Kim Brodersen, Odense 
efter tre hårde sæt i kvartfinalen, 
før den jyske mester, »andet- 
holds-spilleren« fra Triton, Tor
ben Carlsen, stoppede »Nør«.

T orb en  C a rlsen  m å tte  la d e  G e rt H e ls h o lt »løbe m e d « m in d e p o ka le n , 
m en k u n n e  væ re  t ilfre d s  m e d  s in  and e n p la d s.

Torben C a rlsen  o v e rra s k e d e  ved  h e lt a t leve  o p  t i l  d e t s p il,  d e r g jo rd e  
h a m  t i l  jy s k  m ester.

Torben Carlsen laver fine de 
taljer, når han får god tid  til at 
lave sine slag, men i finalen var 
Gert Helsholt et nr. fo r hurtig og 
vandt let.

Torben Carlsen var ikke 
seeded, ligesom klubkammera 
ten Mark Christiansen, der faldt 
fo r Torben i kvartfinalen. Her 
kunne Mark ikke leve op til det 
stor-spil, han viste forinden mod 
topseedede Claus B. Andersen, 
Hillerød. Her viste Mark vel sit 
bedste spil nogensinde og vandt 
let i to sæt. Selv om Claus Ander
sen ikke lige havde rejst sig efter 
influenza kunne han næppe have 
afværget dette nederlag.

-  A lt fo r højt seeded, lød det 
om flere af de otte, der havde fået 
en »stjerne« i programmet. Fakta 
er im idlertid, at det var de otte 
rigtige, der var seedede, men at 
de af mange og forskellige grun 
de ikke kunne leve op til dette. 
Det er unge spillere, der endnu 
svinger meget i deres spil, og 
som pludselig skulle leve op til 
favorit-værdigheder, de ikke er 
vant til.

N ie ls  N ø rg aa rd , ve te ra nen  i  D M , 
ska b te  den ene o ve rra ske ls e  e f 

te r  den  anden. F ø rst to -sæ ts -se jr  
o v e r 3 -4  seedede  M o rte n  S va r 

re r, o g  derp å  h å rd  tre -s æ ts -s e jr 
o v e r 5 -8  seedede  K im  B ro d e r 

sen, fø r s e m ifin a le n  b le v  e n d e 

s ta tio n .
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Dramatik i damesingle

R ikke V . m ester trods 
’æ g’ i fø rste  sæ t

Rikke V. Sørensen, KBK, blev 
m e s te r-tro d s  alt. Slemt på hæ
lene i semifinalen mod godt 
spillende Dorte Kjær, Greve, men 
alligevel finalist. »Nede« i finalen 
mod Kirsten Larsen, Triton, med 
0-11, 0 -4  og senere 3-7  i andet 
sæt, men alligevel mester.

Rikke spillede sin bedste kamp 
i kvartfinalen mod Nettie Nielsen, 
der ikke er vant til at få »æg« og 
fem point i en kamp. De to næste 
kampe viste, at Rikke er svær at 
ryste.

Kirsten Larsen nåede finalen 
som 5-8  seeded. I dette års me
sterskab var der ikke pres på K ir 
sten Larsen, og hun spillede godt 
på sin vej til finalen, der blev et 
dramatisk opgør mod Rikke V., 
som så ofte har været modpart til 
Kirsten i en finale. I ung 
doms-rækkerne er det sket med 
skiftende resultater (Rikke V. 
dansk ynglingemester i 1980 og 
Kirsten nordisk ungdomsmester 
1980).

Rikke blev tjekkisk mester med 
sejr over Kirsten, og så var det

Kirstens tur? Alt tydede på det 
efter 11-0 i første sæt og klar 
føring i 2. sæt. Men det totale 
vendepunkt kom i denne kamp. 
Efter føring på 7-3  opnåede hun 
kun at få et point mere, før der 
stod 0-8 på scoringstavlen i 
tredje sæt. Det lykkedes hende at 
få reduceret til 8 -9, før Rikke 
kunne afgøre den dramatiske 
kamp.

-  Rikke kan ikke serve langt. 
Det er der åbenbart ikke andet at 
gøre ved end at hun server kort i 
hele turneringer. Det er vel dog 
ikke nogen dårlig ide at bruge en 
portion træ ningstid på at nå frem 
til en brugbar lang serv.

R ikke  V. S ørense n  i  kam p.

De yngste m estre  
i dam edouble

Damedoublefinalen blev en 
stor trium f fo r Dorte Kjæ r/Nettie 
Nielsen. De har igennem lang tid  
været regnet fo r et par, der er på 
vej helt frem i eliten, men i de 
hidtid ige hjemlige turneringer er 
det Kirsten Meier/Susanne Berg, 
der har stjålet billedet.

I finalen var Meier/Berg im id 
lertid ganske uden sejrschance. 
Dorte Kjær og Nettie Nielsen var 
ikke til at slå ud af stilen og de 
dominerede i en underholdende 
finale.

Dermed blev Dorte/Nettie, der 
er 1. års ynglinge-spillere, de 
yngste mestre nogen sinde.

Begge par havde haft svært 
ved at overbevise undervejs.

Højbjerg-parret Jane Peder- 
sen/Lise Kissmeyer gjorde såle
des en meget fin figu r mod K ir 
sten Meier/Susanne Berg, der 
dog vandt i to meget knebne sæt. 
I semifinalen vandt de ligeledes i 
to sæt over Annette Bernth/Pia 
Nielsen, der dog fik  vist, at det er 
par med mulighed fo r at opnå 
bedre resultater. Nettie og Dorte 
måtte bruge tre sæt i såvel kvart
som semifinale. I kvartfinalen 
havde de det held, at Esbjerg- 
parret Lone Bahl/Lisbeth 
Lauridsen ikke havde den nød
vendige fysik til en hård tre- 
sæts-kamp, og i semifinalen var 
Rikke V. Sørensen/Susanne Ej- 
lersen tæt på at overraske dem, 
18-16, i afgørende sæt. D o rte  K jæ r o g  N e ttie  N ie lsen  m e stre .
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Jan Hammergaards trium f

K e n n e th  L a rs e n  k o m  t il h jæ lp  
og  J a n  b le v  d o b b e ltm e s te r

Jan Hammergaard kunne ikke på 
forhånd have ventet at han skulle 
blive den eneste dobbeltmester i 
DM. Få dage før mesterskaberne 
var det endnu uvist om han over
hovedet kunne få en makker ef
te r at Jesper Helledie var ude af 
billedet med en sprængt achil- 
les-sene.

Kenneth Larsen, Triton, der 
oprindeligt ikke var anmeldt DM 
p.g.a. forberedelser til lærerek
samen, kom til -  spillede og 
sejrede sammen med Jan Ham
mergaard.

Dermed blev danmarksme
strene fra 1979 og sidste års fina 
lister, Mogens Neergaard/Ken- 
neth Larsen pludselig modparter 
i finalen.

Det lykkedes med nød og 
næppe Mogens Neergaard at nå 
til finalen sammen med Jens 
Peter Nierhoff. I semifinalen var 
det tæt på et uventet nederlag til 
H lllerød-parret Hans O. B irk- 
holm /C laus B. Andersen, der 
havde fire matchbolde ved 14-11 
i tredje sæt.

Hillerød-parret var nået til 
semifinalen efter sejr over den 
fynske overraskelse Anders An 
dersen, Odense/Karsten
Nielsen, Nr. Broby, som forinden 
havde sendt 3—4 seedede Bent 
Svennlngsen/Morten Svarrer ud.

Semifinalerne blev de mest 
spændende i herredouble-ræk- 
ken, Idet Jan Hammer- 
gaard/Kenneth Larsen havde 
store problemer med at besejre 
ynglinge-parret Mark Chrlstlan- 
sen/M ichael Kjeldsen, der havde

Jan H a m m e rg a a rd  og  H e lle  G u ld b o rg  i  kam p . P lu d s e lig  trå d te  H e lle  
G u ld b o rg  fo rk e rt, og  d e t n ye  m e s te rp a r f ik  n o g le  u ro lig e  m in u tte r, fø r 
d e t v is te  s ig  a t H e lle  e fte r  en  o p ta p n in g  a f  bene t, be tø d , a t h u n  ku n n e  

s p ille  ka m pen  fæ rd ig  -  og  fe jre  d e t u v e n te d e  m e sterskab.

store chancer fo r I det mindste at 
tage sæt, Idet de havde en række 
chancer i 2. sæt, hvor det dog 
blev til 17-18 nederlag.

S lap  m ed fo rsk ræ kke lse

Jan Hammergaard/Helle Guld 
borg har to gange i denne sæson 
lid t nederlag til Lars Chem- 
nltz/Hanne Adsbøl, og et nyt 
nederlag truede -  dog Ikke så 
meget på grund af spillet. Efterat 
have taget første sæt kom Jan 
Hammergaard/Helle Guldborg 
også bedst i gang i andet sæt. 
Ved 7-5 vred Helle om på den 
ene fod. De slap dog med skræk
ken, idet Helle kunne vende t i l 
bage til kampen efter at have fået 
tapet benet op, og det lykkedes 
at afgøre kampen i to sæt.

Hvidovre-parret havde uventet 
besejret favoritterne Mogens 
Neergaard/Charlotte Pilgård i tre 
sæt i semifinalen. I den anden 
semifinale var Herning-parret 
Kenn H. N ielsen/Liselotte Gott- 
sche også tæ t ved at overraske, 
men efter to sæt med omspil lod 
Hanne Adsbøl/Lars Chemnitz ik 
ke tvivl om udfaldet.

V and t e rfaring

De mange unge spillere vandt 
også i dette DM -  nemlig erfa 
ring.

F.eks. vil Mark Christiansen, 
Michael Kjeldsen, Dorte Kjær 
m.fl. have fundet ud af, at man i 
en hård seniorturnering ikke kan 
satse på at nå igennem i tre ræk
ker. Specielt ikke, når DM spilles 
over bare to ciage.
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D anm arks-
m esterskaber

1980-81

D a m e d o u b le

G e rt H e lsho lt, m e ste r.

H e r re s in g le

K vartfin a le r: Mark Christian 
sen, Triton-Torben Carlsen, 
Triton 15-4, 12-15, 12-15. Niels 
Nørgaard, Gentofte-Kim Bro- 
dersen, Odense 15-12, 4-15,
15-11. Jens Peter N ¡erhoff, 
T riton-G ert Helsholt, Søllerød 
Nærum 9-15, 10-15. Michael 
Kjeldsen, Gentofte-Bent Sven- 
ningsen, Greve 15-8, 15-9. 
S e m ifin a le r: Torben Carl- 
sen-N iels Nørgaard 15-12,
15-7. Gert Helsholt-M ichael 
Kjeldsen 6-15, 15-5, 17-14. 
F in ale: Torben Carlsen-Gert 
Helsholt 9-15, 1-15.

H e r re d o u b le

K vartfin a le r: Jan Hammer- 
gaard, Hvidovre/Kenneth Lar
sen, T riton-N ils  Hansen/Stig 
Due, Lillerød 15-9, 15-6. M i
chael Kjeldsen, Gentofte/Mark 
Christiansen, T riton-Poul Bør
ge Pedersen/Jesper Kunde, 
Højbjerg 15-10, 15-9. Claus B. 
Andersen/Hans O. Birkholm, 
H illerød-Anders Andersen, 
Odense/Karsten Nielsen, Nr. 
Broby 15-12, 15-8. Torben 
Kjær, Greve/Jesper Knudsen, 
Skovshoved-Jens Peter 
N ierhoff/Mogens Neergaard, 
Triton 2-15, 15-8, 9-15. 
S em ifin a le r: Jan Hammer- 
gaard/Kenneth Larsen-Michael 
Kjeldsen/Mark Christiansen 
15-8, 18-17. Claus B. Ander
sen/Hans Olaf B irkholm-Jens 
Peter Nierhoff/Mogens Neer
gaard 8-15, 15-8, 14-17.

F in ale: Jan Hammer- 
gaard/Kenneth Larsen-Jens P. 
N ierhoff/Mogens Neergaard 
15-12, 15-8.

K vartfin a le r: Kirsten Meier, 
Søllerød/Susanne Berg, Gen- 
to fte -L ise  Kissmeyer/Jane Pe
dersen, Højbjerg 15-10, 18-16. 
Annette Bernth, Hvldovre/Pia 
Nielsen, Køge-Gitte Nielsen, 
Værløse/Ulla Strand, KBK 15-1, 
15-5. Mette Myhre/B irthe Rath- 
sach, H illerød-R ikke V. Søren
sen, KBK/Susanne Ejlersen, 
Højbjerg 11-15, 9-15. Lone 
Bahl/Lisbeth Lauridsen, Es

b jerg-Dorte Kjær, Greve/Nettie 
Nielsen, Hvidovre 17-15, 4—15, 
9-15.
S em ifin a le r: Kirsten Meier/Su- 
sanne Berg-Annette Bernth/Pia 
Nielsen 15-11, 15-12. Rikke V. 
Sørensen/Susanne Ejler
sen—Dorte Kjæ r/Nettie Nielsen 
11-15, 15-10, 16-18.
F in ale: Kirsten Meier/Susanne 
Berg-Dorte Kjæ r/Nettle Nielsen 
6-15, 10-15.

K irs te n  Larsen, n r. 2.

D a m e s in g le

K vartfin a le r: Rikke V. Søren
sen, KBK-Nettie Nielsen, Hvid
ovre 11-0, 11-5. Susanne Berg, 
Gentofte-Dorte Kjær, Greve 
6-11, 12-10, 6-11. Pia Nielsen, 
Køge-Lonny Bostofte, Skovs
hoved 11-5, 12-11. Kirsten Lar
sen, Triton-M arianne Christen 
sen, Hvidovre 11-2, 11-5.

S em ifin a le r: Rikke V. Søren- 
sen-Dorte Kjær 5-11, 11-9, 
11-8. Pia Nielsen-Kirsten Lar
sen 6-11, 11-8, 5-11.

Finale: Rikke V. Sørensen-Kir- 
sten Larsen 0-11, 11-8, 11-8.

M ix e d d o u b le

K vartfin a le r: Kenn H. 
N ielsen/Liselotte Gottsche, 
Herning-M ichael Kjeldsen, 
Gentofte/Annette Bernth, Hvid
ovre 13-18, 15-12, 15-8. Lars 
Chemnitz/Hanne Adsbøl, Lyng- 
by-Hans O. Birkholm /M ette 
Myhre, Hillerød 15-6, 18-14. 
Mogens Nielsen/Lisbeth 
Lauridsen, Esbjerg^Jan Ham- 
mergaard/Helle Guldborg, 
Hvidovre 14-17, 8-15. Claus 
Due/Lene Noer, Køge-Mogens 
Neergaard, Triton/Charlotte 
Pilgaard, Højbjerg 0-15, 5-15.

S em ifin a le r: Kenn H. 
Nielsen/Liselotte Gottsche-Lars 
Chemnitz/Hanne Adsbøl 15-18, 
18-17, 6-15. Jan Hammer- 
gaard/Helle G uldborg-M ogens 
Neergaard/Charlotte Pilgaard 
12-15, 17-14, 15-6.

F in ale: Lars Chemnitz/Hanne 
Adsbøl-Jan Hammer- 
gaard/Helle Guldborg 11-15,
16-18.

K irs te n  M e ie r/S u s a n n e  B e rg  o g  m e s tre n e  D o rte  K jæ r/N e tt ie  N ie lsen  
på ska m m e le n  i  L ille rø d .

Jan H a m m e rg a a rd /K e n n e th  Larse n, m es tre .
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Danmark i Europa-finalen i Uber Cup

8 —1 o v e r S v e rig e  
m e d  tre  d e b u ta n te r

D a n sk  h o ld  m o d  S ve rig e , træ n e r N ie ls  F isch e r, S usanne  E jie rsen , A n n e  S ko vg a a rd , K irs te n  M e ie r, S usanne  B e rg  og  Lene  
K oppen, sam t h o ld le d e r, U K -c h e f E rik  Jø rg ense n . R ik ke  V. e r ikke  m e d  ved  in d m a rch e n , id e t h u n  g ø r k la r  t i l  s in  s in g le .

S usanne  E jie rs e n  -  d e b u ta n t-se jr.

Det var lidt synd for svensk bad
minton, at Uber Cup matchen i 
Helsingborg nærmest kom til at 
foregå i dølgsmål. Ikke fordi hal
len i Idrottens Hus ikke var stor 
nok. Af de 2000 siddepladser v ar 
de 109 besat på førstedagen og 
50 på andendagen. Til gengæld 
vrimlede det med mennesker i en 
tilstødende hal, hvor man spille 
de -  bingo.

Om det var vintervejret, 
manglende reklamering eller 
ulyst til at komme ud og se et 
svensk hold lide et stort neder
lag, der holdt publikum væk, skal 
vi lade være usagt, men resulta 
tet blev 8-1 til Danmark, der hav
de tre UC-debutanter på holdet, 
Susanne Ejiersen, Højbjerg, K ir 
sten Meier, Søllerød, og Rikke V. 
Sørensen, KBK.

K am p til d e t s idste

Sveriges enlige sejr kom i kam 
pen mellem den svenske første 
double, Anette Borjesson/Maria 
Bengtsson, og den danske an 
dendouble, Susanne Berg/K ir- 
sten Meier, da Danmark førte 7-0 
og forlæ ngst havde skaffet sig 
adgang til zonefinalen. Den blev 
uden sammenligning den mest 
spændende af de ni kampe, men 
også den der var mest nervøst 
spillet med ombolde i to af de tre 
sæt og 18-14 til svenskerne i 
tredje. Da andet sæt var fæ rdigt, 
smadrede Anette Borjesson sin 
ketsjer i irrita tion over at have sat 
en 17-14 føring overstyr, da 
Berg/Meier kæmpede og stred 
sig op på 18-17 efter at have tabt 
første sæt 6-15.

D eb u tan te rn e  i s ing le

Det faldt i Rikke V. Sørensens lod 
at vinde den endelige hold-sejr,

da hun vandt andendagens 
første kamp over Anette Borjes 
son efter en meget veldisponeret 
kamp. F.eks. løb hun i midten af 
første sæt ind i nogle netdueller, 
men opdagede, at svenskeren 
var bedst her. I resten af kampen 
blev Anette Borjesson holdt ved 
baglinien og udspillet af Rikkes 
cuttede slag og præcise drops. 
Det anfægtede ikke Rikke V., at 
hun kom bagud 0 -3  i andet sæt. 
Hun tog blot de næste otte point, 
og så var den kamp afgjort.

Susanne Ejiersen satte k riti 
kerne på plads. Flere mente, at

hun havde fået en fo r let udtagel
se til Uber Cup holdet, fordi hun 
ved Copenhagen Cup besejrede 
en ret ordinæ r engelsk spiller, 
som forinden havde haft held til 
at slå Lene Koppen.

Men Susanne Ejiersen retfær
diggjorde sin udtagelse i kam 
pen med den 16-årige Christina 
Magnusson, der har en svensk 
far og en kenyansk mor. Hun er 
en pige, som svensk badminton 
formentlig får megen glæde af. 
Hun har kræfter, hendes tekn i
ske kunnen er udmærket, og hun 
bevæger sig godt på en bane. Det

så da også længe ud til, at hun 
skulle vinde Sveriges første sejr, 
da hun efter et sæt til hver side 
førte 6-1 i tredje. Men Susanne 
Ejiersen fightede sig glim rende 
tilbage i kampen og tog en føring 
på 9-6. Hendes spil er måske ik 
ke altid Iige kønt, men smashene 
til modstanderens krop er yderst 
effektive, og i Helsingborg viste 
hun en fin bedømmelse af spillet 
på stregerne. Mange af de point, 
hun scorede, var på svenske bol
de, der lå m indre end en centi
meter uden for stregen. 
R esu lta te rn e

Lene Koppen gav nærmest op 
visning først alene i to singler og 
derefter sammen med Anne 
Skovgaard i to doubler. I singler
ne mod Anette Borjesson og Le
na Axelsson afleverede hun 
sammenlagt fem point, mens 
andendoublen, der vandt sin 
første kamp, kom ud i tresæt
skampe begge dage.

Resultaterne af de enkelte 
kampe blev:
Sing ler: Lene Koppen vinder 
over Anette Borjesson 11-2, 
11-0 og over Lena Axelsson 
11-1, 11-2. Rikke V. Sørensen 
vinder over Lena Axelsson 
11-8, 11-5 og over Anette 
Borjesson 12-9, 11-5. Susanne 
Ejiersen vinder over Christina 
Magnusson 11-7, 4-11, 11-8. 
D oubler: Lene Køppen/Anne 
Skovgaard vinder over Anette 
Borjesson/Maria Bengtsson
15-2, 15-13 og over Karin 
Lindquist/Christina Magnussen 
15-8, 15-6. Susanne Berg/K ir- 
sten Meier vinder over Karin 
L indquist/Christina Magnusson 
15-12, 12-15, 15-5 og taber til 
Anette Borjesson/Maria 
Bengtsson 6-15, 18-17, 14-18.
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Krise-stemning efter Copenhagen Cup, men...

D e t s tå r  ik k e  s å  d å rlig t 
t il m e d  d a n s k  b a d m in to n

Af Svend Erik Jacobsen

Ren indonesisk single-finale, ren 
engelsk damesingle-finale, ren 
engelsk damedouble-finale, 
indonesisk-svensk herredouble 
finale og engelsk-hollandsk 
mixeddouble-finale.

Altså ikke en dansk spiller i f i 
nalerne i Copenhagen Cup. Ikke 
den allerbedste situation fo r ar
rangørerne, Søllerød-Nærum 
Idrætsklub og Lyngby Badmin 
ton Klub, og heller ikke for dansk 
badminton som helhed.

Krise.
Sådan lød det for en halv snes 

år siden, da Danmark, fo r første 
gang så længe nogen kunne hu 
ske, var uden finale-deltagere i 
All England. Det kommer vi al
drig over, lød det dengang.

Den samme stemning be
gyndte at brede sig ovenpå tu r 
neringen i stadionhallen i Lyng 
by. Bedre blev det ikke, da den 
nye generation -  spillerne indtil 
23 år -  led nederlag i kampen 
mod England.

-  Nu skal der gøres noget al
vorlig t (læs: bevilges flere pen
ge) fo r at vore bedste spillere kan 
få bedre forudsæ tninger fo r at 
være med i den internationale 
elite.

Spilleudvalgsformand Erik 
Jørgensen slog til lyd for, at man i 
DBFs ledelse må lave et budget, 
der i højere grad tilgodeser SU’s 
ønsker.

C o p en h a g e n  C up

Forudsætningerne fo r dansk 
succes i Copenhagen Cup var 
dog ikke de allerbedste.

Lene Koppens nederlag til 
Sally Leadbeater var chockeren- 
de -  ikke mindst fo r Lene selv -  
og vel egentlig den eneste virke 
lige »svipser« i denne turnering.

Morten Frost satsede først på 
eksamen -  og forberedelser her
t i l - f o r  dernæst alligevel at prøve 
at slå igennem i badminton-se- 
m ifinale mod Lius Pongoh, uden 
held. Flemming Delfs gjorde sit 
bedste -  og næsten mere til -  
mod Hadiyanto i den anden 
semifinale.

Den lille Pongoh viste sig at 
være i strålende form -o g  endnu 
bedre end da han slog Morten i 
VM-turneringen, og han blev en 
populæ r vinder af den hel-ind- 
onesiske finale. Hadiyantos sejr 
over Prakash i VM blev ligesom 
Pongohs over Morten tilskrevet

L ene  K o p p e n  -  slåe t.

de særlige klimatiske forhold i 
Djakarta. Hadiyanto viste ved at 
slå Prakash og senere Delfs, at 
det ikke var så tilfæ ld ig t endda. 
Nederlaget var i øvrigt en helt 
enorm skuffelse fo r ny-professi- 
onelle Prakash, som dermed 
gjorde sin bedste figu r i herre 
double sammen med Flemming 
Delfs.

D ou b le rn e  m a n g led e

Der var ikke alvorlige danske bud 
på sejre i herre- og mixeddouble. 
Eksamens-»feber« hos Frost, 
Steen Fladberg og Steen Skov
gaard betød, at de bedste danske 
ikke var med i disse kategorier.

Stefan Karlsson/Thomas K ilh- 
ströms sejr i herredouble var så 
meget mere velkommen, ikke 
mindst ford i netop denne finale 
var særdeles seværdig. Den 
svenske topdouble slog det må
ske bedste par i VM -  to 'erne 
Kartono/Heriyanto i en m edri
vende tresætskamp.

Danske double-forhåbninger 
var der dog til Lene Køppen/An- 
ne Skovgaard, som fo r første 
gang i længe kunne komme i 
kamp efter Annes skade. Denne 
double gjorde vel det, der kunne 
forlanges ved at nå semifinalen, 
hvor meget dog gik skævt efter 
sejr i første sæt over verdens p.t. 
måske bedste damedouble, 
Paula K ilv ington/G illian Gilks.

Denne engelske double slog i 
finalen fo r anden gang indenfor 
en måned verdensmestrene, 
Webster/Perry, klart i to sæt!

To u ng e i sem ifin a le

Lene Køppens nederlag blev Su
sanne Ejlersens store chance. 
Den unge midtjyde, der nu spiller 
i Højbjerg, hvor hun er gået frem 
med stormskridt, gjorde det 
nemlig af med Sally Leadbeater i 
kvartfinalen -  og dermed spille 
de hun sig til en plads på Uber 
Cup holdet.

Rikke V. Sørensen gjorde det 
ligeledes strålende med sejr over 
bl.a. Paula Kilvington, der fo rin 
den havde slået europamesteren 
Liselotte Blumer, Schweiz. Altså 
to unge danske damer i 
semifinale i en international tu r 
nering i damesingle, der i hvert 
fald ifølge arrangørerne »aldrig 
er set bedre i Danmark«.

Ikke så dårlig t i et Uber Cup år. 
At de taber, dog a ltfo r  klart, til to 
internationalt enorm t rutinerede 
engelske damer, var ikke uven
tet.

International rutine viste sig 
nemlig også i landskampen for 
spillere uhnder 23 år at være 
»nøgleordet«.

Den har hovedparten af de en 
gelske U -23-landsholdsspillere- 
sammen med en fantastisk fig h 
ter-indstilling. De unge danske 
spillere er meget ukonstante, og 
flere af dem var absolut ikke på 
deres højeste stade den janu 
ar-dag i Solrød, da slaget skulle 
stå, mens englænderne -  på m i
nuttet -  var på toppen.

Englænderne er im idlertid go 
de, ingen tvivl om det, og de har 
g jort meget bemærkelsesværdi
ge frem skridt i forhold til deres 
jævnaldrende danske modstan 
dere blot på 1-2 år.

En af de unge -  Morten Knud 
sen -  beskæftiger sig andetsteds 
i bladet med dette og anviser

nogle muligheder for at komme 
fremad.

S avner m å lsæ tn ing

Der er ta lt om manglende øko
nomiske muligheder. Det kan 
være rigtigt, men tilfæ ldet er nok 
i lige så høj grad, at der savnes en 
målsætning både for den virkeli
ge elite i dansk baminton og ar
bejdet med den og talent-arbej
det.

Udviklingen af talenterne er 
ingen i tvivl om er helt rigtig lige 
fra minipuslinge-gruppen til ju- 
nior/ynglinge-gruppen.

Der savnes im idlertid en linje, 
når spillerne i 16-20 års alderen 
skal føres videre.

Man må vel i første række her 
efterlyse et samarbejde (vilje til 
samarbejde?) mellem de im pli 
cerede i ledergruppen (Ung
domsspilleudvalg og senior
spilleudvalg). Det må ikke være 
overladt til tilfæ ldighederne om 
spillerne bliver »opdaget«, når 
der skal udtages U-23-lands- 
hold, Uber-Cup-hold eller hold til 
turneringer i udlandet.

Problemet er vel først og 
fremmest, at spillerne bliver 
»seniorer« tidligere, end det no 
gensinde før har været tilfæ ldet, 
og at DBF p.t. ikke har en struk 
tur, der er fu lg t med på dette 
punkt. S v.e.

S a lly  L e a d b e a te r -  i  ce n tru m , 
m en d e t va re de  ik ke  læ nge.
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L ius  P o n g o h , m e s te r i  h e rre s in g le . Jane  W ebster, m e s te r i  d a m es in g le .

Resultaterne i Copenhagen Cup

H e r re s in g le
K vartfin a le r: Hadiyanto, Ind- 
onesien-Padukone Prakash, 
Indien 6-15, 15-10, 15-10. 
Flemming Delfs, Greve-Poul 
Børge Pedersen, Højbjerg 15-0, 
15-8. Llus Pongoh, Indonesi- 
en-N ick Yates, England 15-9, 
15-10. Morten Frost, Gentof- 
te-Thom as Kihlström, Sverige 
15-8, 15-4.
S em ifin a le r: Hadiyanto-Flem- 
ming Delfs 15-17, 15-6, 15-10. 
Llus Pongoh-Morten Frost 
11-15, 15-12, 15-9.
Finale: Lius Pongoh-Hadyanto 
15-10, 15-9.

M ix e d d o u b le
K vartfin a le r: MikeTred- 
gett/Nora Perry, England-Ste 
ven Baddeley/Jill Pringle, Eng
land 15-1, 15-3. Martin 
Dew/Sally Leadbeater, Eng- 
land-Andy Goode/Dian S im p 
son, England 15-12, 15-5. Rob 
R idder/Marjan Ridder, Hol- 
land-Eddie Sutton, Eng- 
land/Pia Nielsen, Køge 18-14, 
15-9. Claes Nordin/Lena Axels- 
son, Sverige-Oan Hammer- 
gaard/Helle Guldborg, Hvidovre 
15-9, 15-10.
S em ifin a le r: MikeTred- 
gett/Nora Perry-Martin 
Dew/Sally Leadbeater 15-5, 
15-6. Rob Ridder/Marjan Rid- 
der-Claes Nordin/Lena Axels- 
son 15-12, 15-6.
F inale: Mike Tredgett/Nora 
Perry-Marjan Ridder/Rob Rid 
der 15-2, 15-6.

D a m e s in g le
K vartfin a le r: Susanne Ejlersen, 
Højbjerg-Sally Leadbeater, 
England 11-8, 11-12, 11-6. Ja
ne Webster, England-Susanne 
Berg, Gentofte 11-3, 11-5. Rik 
ke V. Sørensen, KBK-Paula Kil- 
vington, England 11-8, 11-2. 
Gillian Gilks, England-Kirsten 
Meier, Søllerød 11-5, 5-11, 
11 - 2 .

S em ifin a le r: Susanne Ejler
sen—Jane Webster 1-11, 2-11. 
Rikke V. Sørensen-Gillian Gilks 
1- 1 1 , 2 - 1 1 .

F in ale: Jane W ebster-Gillian 
Gilks 11-7, 9-12, 11-9.

D a m e d o u b le
K vartfin a le r: Nora Perry/Jane 
Webster, England-Helle Hart- 
v ich/Lotte  Hartvich, Gentofte 
15-6, 15-8. Sally Leadbeater/ 
Helen Troke, England-Joke van 
Beusekom/Marjan Ridder, 
Holland 15—4, 15-3. Gillian 
G ilks/Paula Kilvington, Eng- 
land -L illi B. Pedersen, A B/L i- 
selotte Göttsche, Herning
10 - 15, 15—4, 15—4. Anne Skov
gaard, Gentofte/Lene Køppen, 
Gentofte-Jane Lord /J ill Pringle, 
England 15-9, 15-6. 
S em ifin a le r: Nora Perry/Jane 
W ebster-Sally Leadbeater/Hel- 
en Troke 15-7, 15-0. Gillian 
Gilks/Paula Kilvington—Lene 
Køppen/Anne Skovgaard 15-5,
11 - 15, 15-3.
F ina le : Nora Perry/Jane Web
ster-G illian Gilks/Paula Kil
vington 12-15, 8-15.

H e r r e d o u b le

K v artfin a le r: Hartono/Heryanto, 
Indonesien-Andy Goode/Nick 
Yates, England 15—4, 15-4. 
Claes Nordin/Lars Wengberg, 
Sverige-Flemming Delfs, Gre- 
ve/Padukone Prakash, Indien 
8-15, 15-9, 18-15. Eddie Sut- 
ton/M ike Tredgett, Eng- 
land-M orten Knudsen, Skovs- 
hoved/Steffen Lunde, Greve 
15-5, 15-7. Thomas Kihl- 
ström /Stefan Karlsson, Sveri-

ge-Doncan Bridge/M artin Dew, 
England 15-12, 15-4.

S e m ifin a le r: Kartono/Heriyan- 
to-C laes Nordin/Lars Weng
berg 17-15, 15-10. Thomas 
K ihlström /Stefan Karlsson-M i- 
ke Tredgett/Eddie Sutton 15-5, 
11-15, 15-3.

F ina le : Kartone/Heriyan- 
to-Thom as Kihlström/Stefan 
Karlsson 10-15, 15-12, 15-17.

G læ de  o v e r  s e jr  i  h e rre d o u b le , T hom as K ih ls trö m /S te fa n  K arlsson.
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Officielle meddelelser

G o d k e n d te

s p o n s o r k o n t r a k te r

Badmintonklubben ABC, Aal
borg -  Hesselbjerg Sportscenter 
ApS.
Udløber 1/11-1981.

Hadsund Badmintonklub -  
Sparekassen Hadsund.
Udløber 31/12-1982.

Jyderup SG & l’s badm intonaf
deling -  Hipp Sko, Jyderup. 
Udløber 31/3-1982.

Vanløse Badminton Klub -  
Statsanstalten fo r Livsforsikring, 
Hvidovre.
Udløber 31/12-1981, 

Badmintonklubben KBT, Kø
benhavn -  Statsanstalten for 
Livsforsikring, Hvidovre.
Udløber 1/7-1983. 

Sædding-Guldager Idrætsfor
ening -  Spareksssen SDS, Es
bjerg.

Udløber 31/5-1982.

Sakskøbing Badm intonklub -  
Herning Køkkenet, Sakskøbing. 
Udløber 1/9-1982.

Ikast Forenede Sportsklubber -  
Saxildhus Hotel, Kolding. 
Udløber 1/12-1981.

Set. Klemens Badm intonklub -  
Oceka Markes, Set. Klemens, 
Odense.
Udløber 31. august 1981. 

Aakirkeby Id ræ tsforen ing-»H os 
Nalle«, Østergade 10, Aakirkeby. 
Udløber 1, maj 1982.

Helsinge Skytte- og Idræ tsfor
ening -  Standard Electric Kirk 
A/S.
Udløber 30. ju li 1981.

Dansk Badminton Forbund har igen i år udsendt 
håndbogen til klubberne, og flere eksemplarer af 
bogen kan bestilles ved henvendelse til DBFs 
kontor, tlf. 02 - 45 77 45. Håndbogen rummer alle 
relevante oplysninger om adresser, holdturnering, 
reglementer og love, mesterskabsturneringer m.v. 
Den koster 20.- kr.

D B F s
m e s te r s k a b e r  fo r  

ju n io rk lu b h o ld  
p u s lin g e k lu b h o ld  

k lu b h o ld  fo r  s p ille re  u. 12  å r

afvikles 4.-5. april 1981.
Klubber, som ønsker at være vært for disse mesterskaber kan 
rette henvendelse herom til DBFs kontor senest 18. februar. 
K lubhold-mesterskaberne afvikles i.h.t. reglementet, beskre 
vet i DBFs håndbog, side 137-140.

L e je  a f  v id e o b å n d

Videobånd -  SONY BETAMAX -  kan nu udlejes fra DBFs kon 
tor: VM 1977 -  All England 1977/80 -  Randers Open 1979 -  
Danish Open 1980 -  Kina-Danmark 1980 -  Kina-lndonesien 
1980. Leje pr. bånd: 50 ,- kr. N æ rm ere  o p ly s n in g e r  på DBFs 
kontor, tlf. 02 - 45 77 45 (kl. 12-16).

DER INDBYDES

A L B E R T S L U N D  ID R Æ T S F O R E N IN G

INDBYDER TIL

E K S T R A  B L A D E T S  H O L D  C U P

(åben hold-cup fo r m inipuslinge). Turneringen afholdes lør
dag den 28. og søndag den 29. marts 1980.
Indskud kr. 400,- pr. hold.
Anmeldelse gennem klubberne senest 1. marts 1981 til 
AlF-badminton, Koglens Kvt. 7 A, 2620 Albertslund. 
Yderligere oplysninger på telefon 02-64 78 82.
Spillere vest for Storebæ lt kan indkvarteres privat.

TRÆNERE/INSTRUKTØRER

T r æ n e r  s ø g e s

fra sæson 1981-82 til Greve Strands Badmintonklub. Henven
delser til Leif Kjær, Håndværkerbyen 9, 2670 Greve Strand. 
Diskretion garanteres.
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Klar til Open-turneringer

DBF’s formand, Frede Kruse-Christiansen kunne overrække 
forbundets fortjensttegn til to spillere, der efter en række 
repræsentative opgaver fo r DBF har samlet points til udmæ r
kelsen. Det skete ved DM i Lillerød, og de to modtagere var 
Jesper Helledie og Pia Nielsen.

Præmierne sat  
ned i Danish Open

For et år siden blev der spillet om 
ialt 200.000 kr. i præmier i DBFs 
internationale turnering, »Da- 
nish Open«, men for turneringen 
i år er det besluttet at nedsætte 
præmierne med ialt 40.000 kr.

Dermed bliver den højeste 
præmie 12.000 kr., og i modsæt
ning til All England er første 
præmierne ens fo r alle rækker.

Alle 2. præmier er på 6.000 kr., 
mens tredjepræmierne er på
3.000 kr., og til de tabende kvart- 
fina lister er der 1.500 kr.

»Danish Open« spilles 12.-15. 
marts i Brøndbyhallen.

10.525 pund i A ll Eng land

All England Open Badminton 
Championships spilles 25.-29. 
marts, og der bliver heller ikke så 
mange penge at hente her som 
fo r et år siden, da der blev spillet 
om 15.000 engelske pund. Præ
mierne er i år på ialt 10.525 pund 
-  ca. 160.000 kr.

P.g.a. det engelske punds ha
stige stigning er krone-beløbene 
næsten uændrede.

Englænderne differentierer 
præmiebeløbene, så der i herre 
single er 1.000 pund til vinderen, 
halvdelen heraf til taberen, 200 
pund i tredjepræ mier og 100 
pund til hver af de tabende kvart
finalister.

I damesingle spilles der om 
750 pund til vinderen, 375 pund 
til den tabende finalist, mens der 
er 150 pund til de tabende 
semifinalister og 75 pund til ta 
bende kvartfinalister.

I herredouble spilles der om 
1000 pund til vinderne, 500 pund 
til tabende finalister (pr. par), 250 
pund i tredjepræ mier og 125 
pund til tabende kvartfinalister.

I dame- og m ixeddoublerne er 
præmier henholdsvis 800 pund, 
400 pund, 200 pund og 100 pund.

S w edish  O p en  i M a lm ø

De åbne svenske mesterskaber 
afvikles på VM-arenaen i Malmø 
den 17.-20. marts, altså lige efter 
»Danish Open«. Svenska Bad
m intonforbundet har udsat pen
gepræmier på ialt 100.000 sven
ske kroner -  ca. 135.000 danske 
kroner.

Her er det herredouble-vin- 
derne, der får den største samle
de præmie, nemlig 12.000 sv. kr., 
mens der er 10.000 sv. kr. til v in 
derne af heresingle, damedouble 
og mixeddouble. Vinderen af 
damesingle må nøjes med 8.000 
sv. kr.

Andenpræmierne er på halv
delen af første-prisen, mens de 
3-4 placerede får deres præmie 
halveret i forhold til de tabende 
finalister.

H vad  v a r  d e t n u , d e  h ed ?
Man vil muligvis betragte dette 
hjertesuk som et kværulantisk 
indslag fra en pedantisk jou rna 
list. Men det kan også være, a ten  
del mennesker her finder fo rk la 
ringen på, hvorfor de i avisernes 
referater fra Copenhagen Cup 
fandt så mange forkert stavede 
navne.

Et program er ikke b lot en 
service fo r publikum. Det er også 
arbejdsredskab for journalister. 
Disse mennesker har fra starten 
af deres karriere fået banket ind i 
hovedet, at når man f.eks. hedder 
Kruse-Christiansen, er det en

fornærmelse mod den pågæl
dende, hvis man kalder ham Kru- 
se-Kristiansen, Cruse-Christian- 
sen, Kruuse-Christensen eller 
springer bindestregen over. 
Navne skal være korrekte af hen
syn til deres indehavere.

Af indlysende grunde kan 
journalisterne ikke gå rundt og 
spørge hver enkelt deltager i et 
sportsarrangement om, hvordan 
de staver deres navn. Her kan 
man med rette forlange, at p ro 
grammet, der udarbejdes efter 
tilmeldingslisterne, er korrekt.

Efter alt at dømme, var det ikke 
svigtende korrekturlæsning, der 
var årsag til, at det ellers nydelige 
program til Copenhagen Cup ik 
ke levede op til de krav. Op imod 
en halv snes spillere optrådte 
med forkert stavede navne, og 
bedre blev det ikke af, at enkelte 
havde varierende navne i fo r 
skellige rækker.

Kald det en lille  detalje. Det er 
blot en af dem, der får store kon 
sekvenser, og som er med til at 
præge et arrangement.

M o rte n  S va rre  -  e lle r  M o rte n  
S v a rre r?
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Krisen -  hvilken krise?

M a n g e  ta le n te r  m e n  d e  
s a v n e r r ig tig e  b e tin g e ls e r

Af Morten Knudsen, Skovshoved IF.

Efter debatten i aviserne om 
dansk badmintons fremtid efter 
»fiaskoen« i Copenhagen Cup 
og U-23 holdets klare nederlag til 
England føler undertegnede, at 
det må være på tide, at én på 
samme alder, som de unge spil
lere i debatten drejer sig om, gi
ver sit syn på sagen, og jeg vil 
endvidere prøve at analysere kri
sen i dansk badminton -  hvis der 
da er nogen krise!

Jeg vil tage mit udgangspunkt i 
ungdomsrækkerne og specielt 
kigge på forholdet mellem de 
danske og de engelske præstati
oner de sidste fire år, hvor der jo 
som bekendt er blevet holdt to 
EM-turneringer og to 6-nati- 
oners turneringer. Sidste EM 
blev jo en stor dansk triumf med 
tre individuelle titler og holdme
sterskabet. De engelske spillere 
tog ved denne lejlighed en titel 
og Sverige den sidste. Ved forri 
ge EM var det til gengæld eng
lænderne, som havde sit store es 
i Kevin Jolly, som blev nødt til at 
scratche i tre finaler, som han 
temmelig sikkert alle havde vun
det. På spindesiden var Karen 
Bridge næsten lige så suveræn 
dette år. I de to mellemliggende 
6-nationers turneringer har in
gen af landene haft nogen spe
ciel overvægt. S lutfacitfordefire 
omtalte år må derfor rundt reg
net blive uafgjort.

Bevæger vi os nu frem til dags 
dato, og kigger på de implicere
de spilleres styrkeforhold, kom
mer man på baggrund af oven
nævnte forhold frem til et foruro 
ligende resultat.

K ev in  Jo lly  -  e t e ta b le re t navn

Først en kort gennemgang af de 
engelske spilleres styrke bedømt 
ud fra deres resultater. Kevin 
Jolly er allerede et etableret navn 
i international sammenhæng 
med flere gode resultater bag 
sig. Det var bl.a. ham, som sam
men med Eddie Sutton vandt den 
kamp, som sikrede England den 
endelige sejr i landskampen mod 
Danmark i Hundested. Kevin 
Jolly rangerer endvidere som 2-3 
på den engelske rangliste. Ikke 
langt efter følger Stephen Bad- 
deley og Nick Yates, som begge 
har klaret sig pænt i bl.a. 
All-England, men de har også

nået kvartfinalen i et par andre 
store internationale turneringer. 
Andy Goode har mest gjort sig på 
doublefronten, hvor han bl.a. 
gjorde det godt i såvel herre
som mixeddouble i Copenhagen 
Cup. På spindesiden finder vi 
Karen Bridge, der i Gillian Gilks’ 
fravær spillede første single på 
det engelske landshold mod 
Danmark. Sally Leadbetter slog 
som bekendt Lene Køppen i Co
penhagen Cup, men tabte senere 
til Susanne Ejlersen. Hun er dog 
også en god doublespiller med 
semifinaleplads i Copenhagen 
Cup i både dame- og mixeddou
ble. Endvidere gjorde en række 
engelske ungdomsspillere sig 
også godt gældende i Copenha
gen Cup.

Denne korte og måske noget 
mangelfulde karakteristik af de 
engelske spillere er foretaget for 
at have et sammenlignings
grundlag, inden jeg kommer ind 
på, hvordan de danske spillere 
har udviklet sig. De navne, som 
jeg nemlig nu vil beskæftige mig 
med, spillede i størstedelen af 
tilfældene lige op med de oven
nævnte engelske spillere, som 
ungdomsspillere og i mange 
tilfælde var danskerne endog 
også bedre. Det drejer sig om 
navne som Jens Peter Nierhoff, 
Bent Svenningsen, Morten 
Svarrer, Michael Kjeldsen, Jan 
Hammergaard, Jesper Knudsen, 
Torben Kjær, Mark Christensen, 
og pådamesiden Kirsten Larsen, 
Kirsten Meier, Rikke V. Søren
sen, Bettina Kristensen, Char
lotte Pilgård, Agnethe Juul og 
Jette Bach. Kendetegnende for 
de fleste af ovennævnte spillere 
er, at de på hjemligt plan har slå
et sig fast. Nogle har også gjort 
sig på den internationale arena. 
Jens Peter Nierhoff erene om dét 
på herresiden, men vel og mærke 
har Jens haft svært ved at leve op 
til sidste års lovende resultater. 
Det gælder også klubkammera
ten Kirsten Larsen, men her har 
Rikke V. Sørensen, og senest 
Kirsten Meier og Susanne Ejler
sen kunnet tage delvis delvis 
over, og endvidere bør man ikke 
glemme Dorte Kjærs gode ind 
sats ved EM sidste år, men endnu 
må man sige, at de unge spilleres

præstationer har været få og 
navnlig noget ujævne.

Foran e fte r 1 -2  å r

Det ser med andre ord ud som 
om, at englænderne på blot 1-2 
år allerede er et større eller min
dre stykke foran de danske spil
lere, som de som ungdomsspil
lere tit ikke engang var i stand til 
at slå. Der må altså være sket en 
brist et sted i arbejdet med de 
unge spillere, hvilket jeg har et 
par bud på.

Først og fremmest tror jeg, at 
de engelske spilleres mere sta
bile præstationer skal ses på 
baggrund af deres større in te r 

na tiona le  rutine. Det er mit ind
tryk, at unge engelske spillere 
kommer ud og spiller langt flere 
internationale turneringer, end 
tilfældet er med de danske. Et 
godt eksempel på dét kan man 
f.eks. finde i Copenhagen Cup, 
hvor der udover de etablerede 
engelske spillere også deltog et 
U-23 hold, som dels deltog i tu r 
neringen og senere på ugen 
spillede landskamp mod det 
danske U-23 hold. Nu skal det 
også med, at DBF sender nogle 
unge spillere af sted, men disse 
spillere bliver ikke sendt til en 
turnering på Copenhagen Cups 
plan. De bliver sendt til de åbne 
tjekkiske mesterskaber. Her kom 
vi så hjem med sejre i begge 
singlerækker ved Michael Kjeld
sen og Rikke V. Sørensen og en 
titel i herredouble ved Jan Ham- 
mergaard/Jens Peter Nierhoff, 
og jeg vil såtillade mig at spørge, 
hvor meget spillerne har fået ud 
af denne turnering. Det er ingen 
hemmelighed at standarden i 
østlandene er ret lav Internati
onalt set, i hvert fald på damesi- 
den. I de seneste år har russerne 
fostret nogle gode herrer, men 
det er endnu meget få. Det skal 
også lige med, at der fra engelsk 
side var sendt en række ung
domsspillere. Jeg mener, at vore 
unge spillere ville være bedre 
rjent med f.eks. at blive sendt til 
de svenske åbne og turneringer, 
hvor man kan sikre sig, at de 
bedste engelske og svenske 
spillere også deltager. Nu skal 
jeg selvfølgelig ikke forklejne de 
danske spilleres indsats i Tjek
koslovakiet, men jeg mener, at 
det er vigtigt for de unge spillere 
at blive fortrolig med stemningen

i de store sportshaller med man
ge tilskuere, små-larm, uvante 
spilleforhold og ikke mindst en 
stærk rutineret spiller på den an
den side, som de normalt ikke får 
lejlighed til.at møde.

D et ø m m e punk t
Her kommer vi så ind på et meget 
ømt punkt -  nemlig det økono
miske. Det virker umiddelbart 
klart, at der skal besparelser til et 
eller andet sted på budgettet. Nu 
må jeg blankt erkende, at jeg in 
tet kender til DBF's budget, men 
et sted jeg i hvert falt mener der 
kan spares penge, er på træ 
ningssamlinger i forbindelse 
med Thomas Cup, Uber Cup 
o.s.v. Hvor meget der kan spares 
beløbsmæssigt, er jeg som sagt 
ikke i stand til at sige, men under 
alle omstændigheder har jeg det 
indtryk, at det tilsyneladende er 
svært og dyrt, hvis man skal 
samle spillerne fra hele landet. 
Det var derfor, at jeg med glæde 
læste Erik Jørgensens udtalelse 
til et dagblad om at spare på ud
gifterne til Thomas Cup i 1982, 
og i stedet for udtage de spillere, 
som på det pågældende tids 
punkt er bedst. Men jeg går 
stærkt ud fra, at der også er an
dre poster der kan spares på, 
hvis det viser sig nødvendigt, og 
det tror jeg som nævnt, det er ved 
at være.

Disse tanker er naturligvis og 
så gjort med henblik på VM i Kø
benhavn i 1983, for det er ikke et 
sekund for tid lig t at begynde at 
tænke på dette. Hvilke spillere 
råder vi over nu, og hvilke skal vi 
satse på til den tid?

Jeg tror godt, at de fleste er 
klar over, at vi så småt står over 
for et generationsskifte i dansk 
badminton, men spørgsmålet er, 
om alle er klar over, hvor tæt vi i 
virkeligheden er på det, og det er 
vel at mærke de spillere, som 
dette indlæg handler om, der 
sammen med de etablerede skal 
hævde dansk badminton ved 
VM-83, og det må derfor være af 
største betydning, at der bliver 
gjort noget for at sætte skub i 
dette generationsskifte. Det er 
nemlig ikke talenter det skorter 
på i dansk badminton, det er bare 
et spørgsmål om at give dem de 
rigtige betingelser til at blomstre 
op i.
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Første U-23 landskamp

N ic k  Yates, E n g la n d , se jrede .

Englands hold var  
for rutineret

Danmark led et skuffende klart 
nederlag til England i den første 
landskamp for spillere under 23 
år. Med Solrød Idrætscentersom 
udmærket ramme -  og med Jer- 
sie Badminton Klub og Solrød 
Badminton Club som arrangører 
-  endte kampen med sejr på 8-3 
til englænderne.

Det var ventet, at de danske 
herrer kunne få svært ved at 
hamle op med deres mere in ter 
nationalt erfarne engelske mod
standere. Det kom til at holde 
stik, idet det kun lykkedes at v in 
de en af de fem rene herrekampe. 
Dertil kom at de danske damer -  
noget uventet -  kun kunne vinde 
to kampe.

Helen Troke, der er 2. års ju 
nior, stod fo r det mest bemær
kelsesværdige resultat ved at be 
sejre Rikke V. Sørensen klart i to 
sæt. Rikke havde ønsket at mel
de fra som følge af en fiberskade 
i det ene ben, men spillede a lli 
gevel, da det ikke med kort varsel 
var m uligt at finde en reserve.

Susanne Ejlersen var favorit 
mod Diane Simpson, men som 
alle øvrige engelske spillere var 
Diane, som i øvrigt spillede i tre 
rækker i landskampen, en strå 
lende fighter, og det blev ud 
slaggivende i den meget llge tre - 
sæts-kamp.

De to danske single-damer 
tabte derefter afsluttende 2. da- 
medouble, men først efter at ha
ve taget sæt fra englænderne.

Nettie Nielsen fik  to sejre -  i 3. 
single og damedouble efter en 
spændende kamp sammen med 
Dorte Kjær.

Dorte Kjær/Jan Hammergaard 
tabte den enlige mixeddouble 
uden at have budt det engelske 
par Martin Dew/Diane Simpson 
nogen hård kamp.

Michael Kjeldsen vandt tredje 
singlen over ungdoms-europa 
mesteren fra 1977, Andy Goode. 
Det var en sejr, Michael virkelig 
sled fo r og fortjente.

Bent Svenningsen gjorde det 
godt mod Steven Baddeley og 
havde virkelig sejrschance i 
første sæt, men han kunne ikke 
holde en 14-10 føring, ligesom 
en 6-0  føring i andet sæt smuld 
rede væk. Derimod var Morten 
Svarrer uden chance i 2. singlen 
mod Nick Yates.

Jens Peter N ierhoff kunne ikke 
få fri til denne landskamp, og

dermed kom Michael Kjeldsen 
med i herredouble sammen med 
Jan Hammergaard. Parret var 
uden chance, ligesom Morten 
Svarrer/Bent Svenningsen led 
nederlag.

De 11 kampe:
H e rres in g le : Bent Svennings- 
en-Steven Baddeley 14-17,
7-15. Morten Svarrer-N ick 
Yates 9-15, 2-15. Michael 
K jeldsen-Andy Goode 15-11,
9-15, 15-12.
D am es in g le : Rikke V. Søren- 
sen-Helen Troke 4-11, 3-11. 
Susanne E jlersen-Diane Sim p 
son 9-12, 11-8, 11-12. Nettie 
N ielsen-Catherine Troke 12-11,
11- 5.
H e rred o u b le : Duncan Brid- 
ge/M artin Dew-M ichael Kjeld- 
sen/Jan Hammergaard 15-2, 
15-3. Bent Svenningsen/Mor- 
ten Svarrer-Andy Goode/Nick 
Yates 11-15, 17-18. 
D am ed o u b le : Dorte Kjæ r/Nettie 
Nielsen-Jane Lord /J ill Pringle
12 - 15, 15-7, 17-15. Rikke V. 
Sørensen/Susanne Ejler
sen-Diane Sim pson/Helen Tro 
ke 15-6, 13-18, 6-16. 
M ixedd o u b le : Dorte Kjær/Jan 
Hammergaard-Diane Simp- 
son/M artin Dew 7-15, 14-18.

B e n t S ve n n in g se n .

D o rte  K jæ r o g  Ja n  H a m m e rg a a rd  i  kam p.

Sjæ lland slåe t  9—2
Englands U-23 landshold fik  og 
så en kamp mod et udvalgt 
Sjællands-hold, og englænder
ne vandt så sikkert som 9-2.

Torben Kjær, Greve, stod fo r 
den absolut bedste sjæ llandske 
præstation ved at besejre Steven 
Baddeley i to sæt, og lillesøster 
Dorte Kjær, sørgede fo r den an 
den sejr ved at besejre Diane 
Simpson efter tre sæt.

Kampen blev spillet i Ølstykke 
Badminton Clubs hal, og ØBC fik 
også en spiller med på Sjæl- 
lands-holdet, idet Thomas 
Nielsen, Værløse, ikke kunne nå 
frem til kampen. Per Frederik 
sen, der er førstemand på klub 
bens Sjællandsseriehold, kom 
dermed ind i herredouble sam 
men med Nils Hansen, Lillerød.

På Sjæ llands-holdet var det 
damerne, der bedst formåede at 
byde englænderne kamp. For
uden sejren til Dorte Kjær var det 
tæt på sejre i damesingle til Pia 
Nielsen og I damedouble, hvor 
Pia dannede par med Dorte Kjær.

Resultaterne i kampen: 
H e rre s in g le : Torben Kjaer-Ste- 
ven Baddeley 18-14, 15-12.
Nils Hansen-Nick Yates 4-15,
10 - 15. Steffen Lunde-Andy 
Goode 4-15, 7-15.

D a m e s in g le : Dorte Kjaer-Diane 
Simpson 12-11, 6-11, 11-8. Pia 
Nielsen-Helen Troke 9-12,
11- 6, 2-11. Jette Bach-Cathe 
rine Troke 5-11, 7-11.

H e rre d o u b le : Steffen Lun- 
de/Torben Kjaer-Duncan Brid- 
ge/M artin Dew 4-15, 7-15. Per 
Frederiksen/Nils Hansen-Andy 
Goode/Nick Yates 7-15, 7-15.

D a m e d o u b le : Pia Nielsen/Dorte 
Kjaer-Jane Lord/J ill Pringle 
15-6, 15-18, 13-15. Jette 
Bach/G itte Nielsen-Diane 
Simpson/Helen Troke 10-15, 
15-17.

M ix e d d o u b le : Steffen Lun- 
de/G itte N ielsen-Martin 
Dew/Diane Simpson 9-15,
3-15.
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Men han bevarer kontakten med 
sin idræt og kommer måske næ
ste gang til Danmark som hold 
leder.
En af de gamleengelske kæmper 
og en overordentlig god ven af 
dansk badminton, den 33-årige 
Derek Talbot, lægger ketsjeren 
på hylden. I hvert fald hvad angår 
konkurrencesport. Men heldig 
vis vender han ikke badm inton 
sporten ryggen.

Talbot har en helt enestående 
rekordliste. Ifølge det engelske 
»Badminton« har han spillet 83 
landskampe for England, siden 
han debuterede på landsholdet i 
1959.

Han har vundet over 100 title r i 
åbne turneringer, over 20 in ter 
nationale mesterskaber. Der
udover har han været engelsk 
mester ti gange og som den ene
ste præsteret at blive tredobbelt 
mester ved to lejligheder. Videre 
har han fire guldmedaljer fra 
Commonwealth-mesterskaber- 
ne, fire guldmedaljer fra euro 
pamesterskaberne, tre All Eng
land title r og som rosinen i pøl
seenden en olympisk guldm e 
dalje, som han erhvervede i 
München i 1972, da badminton 
var indlagt som opvisningssport, 
og hvor også Svend Pri og Ulla 
Strand deltog.

Og u den fo r b anen

Men Derek har badmintonmæs
sigt haft mange andrejern i ilden. 
I tre år har han været formand for

Badminton Player’s Association 
(licensspillernes sammenslut
ning), hvor Steen Skovgaard er 
næstformand. Nu er Talbot 
medlem af arbejdskomiteen for 
åben badminton under det inter
nationale forbund.

Han har ved adskillige le jlig 
heder optrådt som en fo rtrin lig  
medkommentator i TV ved store 
badmintonstævner, og inden 
længe udsender han en bog om 
avanceret badminton.

Derek Talbot er indehaver af et 
sportsfirma i Newcastle. Det ta 
ger stadig mere af hans tid. -  
Samtidig synes jeg, a tjeg  skylder 
min fam ilie at være noget mere 
fo r den. Min kone har i mange, 
mange år fundet sig i, at jeg har 
rejst verden rundt. Nu er det på 
tide at tage sig af fam iliens frem 
tid. H idtil er det den, der har bøjet 
af fo r mine ønsker, siger han.

Men som antydet vender han 
ikke badminton ryggen med a f
slutningen af sin aktive karriere. 
-  Jeg vil gerne være med til at 
træne de unge mennesker, og 
indtil en vis grad interesserer jeg 
mig også fo r det administrative, 
siger Talbot.

Der er næppe tvivl om, at det 
engelske forbund skriver sig d is 
se ord bag øret og benytter hans 
store viden og erfaring også i 
fremtiden. Hvem ved, måske vi 
inden længe får ham at se som 
leder for engelske hold, der be 
søger Danmark -  og måske også 
som medlem af det internati
onale forbund.

G ilk s  a n læ g g e r  
s a g  m o d  s it  

fo rb u n d

Den efterhånden meget omtalte 
strid mellem Gillian Gilks og det 
engelske badmintonforbund går 
støt og ro lig t videre. Nu skal der 
også blandes jura ind i den, idet 
G illian Gilks har anlagt sag mod 
forbundet.

Den ottedobbelte engelske 
mester siden 1969 har udtaget 
stævning mod forbundet for, 
som det hedder, en urimelig ind 
skræ nkning af hendes handels 
muligheder.

Ikke  indbudt

De mange gnidninger brød ud i 
lys lue fo r et par år siden, da den 
nu 30 årige Gilks blev licensspil
ler. Det førte til, at hun ikke var 
med i nogle internationale kam 
pe, og efter en kortvarig forso 
ning optrappedes situationen 
igen, så Gillian Gilks hverken var 
med til verdensmesterskaberne i 
Indonesien e ller inviteret til årets 
Masters turnering i Albert Hall i 
London, hvor der blev spillet om 
ca. 300.000 kr., ligesom hun i 
hvert fald i ø jeblikket ikke er 
medlem af den engelske Uber 
Cup trup.

400.000  i sp o n so rp eng e

Gillian Gilks modtager angiveligt 
et beløb på 30.000 pund svaren
de til omkring 400.000 kr. fra 
sponsorer, reklamekontrakter 
o.l., men nu har i hvert fald to 
sponsorer meddelt hende, at de 
er foruroligede over, at hun ikke 
er deltager i de store turneringer, 
hvor der er den kraftige presse- 
og TV-dækning, og hendes 
sagfører oplyser, at stævningen i 
første række bygger på påstan
den om inskrænkning i hendes 
muligheder til at overholde sine 
kontraktmæssige forp ligte lser 
over for sponsorerne.

Det engelske badm intonfor
bund bekræfter, at det har mod 
taget stævningen, med følgende 
korte kommentar:

Vi har modtaget stævningen 
og vil forsvare sagen.

K rigen  fo rlag t til O den se

Odense Badminton Klub blev 
temmelig u friv illig t partner i

»krigen« mellem Gillian Gilks og 
det engelske forbund ved klub 
bens internationale turnering i 
weekenden, der skilte januar fra 
februar.

Blandt mange andre af de 
stærke spillere havde det engel
ske forbund anmeldt verdens
mestrene i damedouble, Nora 
Perry og Jane Webster.

Men så' kom den mere eller 
m indre selvbestaltede manager 
M ikeGoodwin, der bl.a. har G illi 
an Gilks og Paula Kilvington i sin 
»stald«, ind i b illedet og an
meldte de to spillere til turnerin 
gen.

For at være på den sikre side 
tog OBK kontakt med BA of E, 
hvor man erklærede, at man ikke 
ville lægge hindringer i vejen for, 
at Goodwins to spillere kunne 
deltage.

Men næste udspil var, at der 
kom afbud fra verdensmestrene, 
og årsagen skulle være, at de er 
bange for at miste en topseeding 
ved All England.

Med i billedet hører nemlig, at 
Gilks/Kilvington slog Perry/ 
Webster i finalen i damedouble 
ved Copenhagen Cup, og genta 
ger det sig i Odense, står Good- 
w in-pigerne pludselig med de 
bedste indbyrdes resultater på 
tærskelen til seedingen ved All 
England, og gad vide om BA of E 
ikke er lige så uinteresseret i at 
lide dette moralske nederlag, 
som verdensmestrene er.

Men det er jo  unægtelig en no 
get bagvendt fremgangsmåde, at 
man kan bevare en topseeding 
ved ikke at spille.
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In g e n  b o ld e  
-  in g e n  f in a le  

i W u p p e r ta l

Vesttysk badminton er blevet en 
erfaring rigere. Ved en rangli
steturnering for doubler i Wup
pertal nægtede Roland May- 
wald/Karl-Heinz Zwiebler og 
Georg Simon/Olav Rosenow at 
stille op i finalen. Årsagen til væ
gringen har i hvert fald vi aldrig 
hørt om tidligere.

Arrangørerne nægtede nemlig 
at stille bolde til rådighed, men 
forlangte at finalisterne, ligesom 
tilføldet havde været i de indle 
dende kampe, selv skulle betale 
de bolde, de brugte.

Foreløbig har turneringen alt
så ikke fået nogen vinder i herre
double, men ifølge telegrambu
reauet SID går sagen videre til 
disciplinærkomiteen under det 
vesttyskeforbund.

Hos de kvindelige spillere 
fandt man sig åbenbart i det no
get besynderlige krav fra arran
gørernes side. I hvert fald vandt 
Gudrun Ziebold og Kirsten 
Schmieder damedouble med en 
finalesejr over Marieluise 
Schultz-Jansen og Ingrid 
Mörsch.

Han Jian, eneste genganger fra E uropa-cuppen.

P ra k a s h  
a n fø r e r  

fo r  In d ie n s  
h o ld  i E n g la n d

Vore topspillere må undvære 
deres nye træningspartner, Pra
kash, det meste af februar. Fra 
den 10. til den 22. skal han nem
lig være anfører for det indiske 
landshold, der spiller en række 
kampe i England.

Foruden Prakash består det 
mandlige indiske hold af Partho 
Ganguli, Syed Modi, Uday Pa- 
war, Vikram Singh og Sanjay 
Sharma, mens kvinderne er Ami 
Ghia, Amita Kulkami, Kaman 
Thakur Singh og Radhika Bose.

De fem kampe, inderne skal 
spille i England er en genvisit, 
efter at englænderne i slutnin 
gen af sidste år spillede fem så
kaldte testmatches i Indien og 
vandt 4-1. Prakash var ikke med 
på de indiske hold ved den lejlig 
hed.

K in a  v a n d t a lt L o v e n d e  u n g  
s p il le r  d ræ b t

N o r g e s  b e d s te  
u n g d o m s s p il le r e

Norges badminton forbund har 
udarbejdet ranglister for ung
domsspillere, og i de to sing
le-rækker er placeringerne 
blandt de fem bedste i single 
rækkerne således:
H e rres in g le : 1. Øivind Berntsen, 
Kristiansand, 2. Per Rose, Byg
dø, 3. Bjørn Nielsen, Haugerud, 
4. Geir Mordal, Skøyenåsen, 5. 
Thore Næss, Fjellhamar. 
D am es in g le : 1. Marianne Wik- 
dal, Fjellhamar, 2. Anne Kristian
sen, Moss, 3. Lise Westbye, Fjell
hamar, 4. Siri Skorge, Sande- 
fjord, 5. Gro Storvik, Grimstad.

Per Rose, Marianne Wikdal og 
Siri Skorge er alle juniorer, og 
Thore Næss er endnu kun pus
ling, men trods det er de altså 
med i top blandt ynglingene.

Det gik ikke spillerne fra ni andre 
asiatiske nationer bedre end det 
gik europæerne mod de kinesi
ske spillere. Ved en invitations
turnering i Bangkok i midten af 
december vandt kineserne sam
tlige fire rækker, der blev kon
kurreret i, og i singlerne var der 
kinesere på begge sider af nettet 
i finalerne.

Mixed double er den mindst 
populære form for badminton i 
Østen, så den række spillede 
man ikke. Men i både herre- og 
damedouble lykkedes det et 
thailandsk par at nå finalen, hvor 
begge pudsigt nok blev slået 
med nøjagtig de samme cifre.

Men mest bemærkelsesvær
digt er det nok, at kun én af de syv 
kinesiske finalister, der spillede i 
Bangkok, er genganger fra tur 
neen i Europa. Det var Han Jian. 
Samtlige seks andre er for os 
ukendte navne, medmindre der 
da er tale om en anderledes tran-

skribtion af de kinesiske navne 
end den engelske, som vi plejer 
at bruge.

På den anden side er det vel 
ikke urealistisk at mene, at et 
stort land med så mange spillere 
sagtens kan stille med et hold, 
der er lige så godt eller måske 
bedre end det hold, vi så i Kø
benhavn, Aabenraa, Randers og 
Helsingør.

I herresinglen vandt Han Jian 
overChen Changjie 15-11,15-8, 
mens Song Youpin i damesingle 
besejrede San Yanqin 11-6, 
11- 8 .

Damedoublegiktil San Yanqin 
og Li Lingwei, som slog det thai
landske par Suleeporn Jittriy- 
akul/Jutatip Bajongdee 15-10, 
15-6, og med de samme cifre be
sejrede Yang Kesen/Li Zhifeng 
vor gamle thailandske ven Ban
did Jaiyen og hans makker Pre- 
echa Sopajaree i herredouble.

Malaysisk -  og international -  
badminton led søndag den 23. 
november et stort tab, da Malay
sias damesingle, Chee Geok 
Whee, blev dræbt ved en trafik 
ulykke. Hun blev 20 år.

Som den all round sportskvin
de hun var, havde hun netop 
været med til at løbe sejren hjem 
for den bank, hvor hun var ansat, 
i et terrænløb. På hjemvejen sad 
hun på bagsædet af en motorcy
kel, der kolliderede med en bus. 
Hun blev dræbt på stedet.

I finalen ved de sidste malaysi
ske mesterslaber tabte Chee i tre 
sæt til Katherin Teh, og hun var 
placeret som nr. to på den ma
laysiske rangliste efter Teh.

Chee var med ved verdensme
sterskaberne i Djakarta, hvor hun 
i single tabte til Marjan Ridder, 
mens hun i double sammen med 
Leong Chai Lean blev slået af de 
senere verdensmestre, Nora 
Perry og Jane Webster.
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19  h o ld  til 
E M  fo r  

ju n io r e r

19 hold er anmeldt til de forestå
ende junior-europamesterska- 
ber for hold. Det er 4. gang der 
spilles om hold-EM, og Danmark 
og England har taget de hidtidi
ge mesterskaber, således at 
Danmark har to, og England et 
mesterskab.

EM-81 afvikles i april i Skot
land, og alt tyder på, at det igen i 
år bliver et dansk-engelsk opgør 
om titlen.

A n s v a r  fo r  
id r æ ts s k a d e r

Der er en risiko ved a lt-også  
ved idræt, og hvem har an
svaret og erstatningspligten, 
hvis uheldet er ude?

Det er et spørgsmål, der 
med jævne mellemrum er 
genstand for en livlig debat, 
som ofte er præget af stor 
usikkerhed. Det er baggrun
den fo r cand. jur. Jørgen Ver
ners bog »Ansvar for skader 
ved sport og friluftsliv«, der 
netop er udsendt af Schultz 
Forlag.

Bogen giversom den første 
herhjemme en samlet frem 
stilling af de gældende rets
regler. På en let og oversku
elig måde belyses ansvaret 
for skader på aktive idrætsu
døvere, på tilskuerne og på 
den helt udenforstående 
tredje person -  manden, der 
går forbi et stadion, og får en 
bold i hovedet.

Jørgen Verner, der til dag
lig er ansat i Undervisnings
ministeriet, behandler bl.a. 
spørgsmål som: Hvem har 
ansvaret for skader, opstået 
på golfstien, på kondituren 
og på fodboldbanen? Bogen 
er skrevet, så den kan fun 
gere som hånd- og opslags
bog for de mennesker, der i 
deres daglige arbejde kan 
blive stillet over for erstat
ningsspørgsmål f.eks. ledere 
af idrætsklubber, organisa
tioner, forsikringsselskaber 
og dommere m.m.

B a d m in to n s  M u h a m m a d  A li

Dette blad risikerer højst 
sandsynligt at komme til at 
snyde sine læsere for en ny
hed engang i fremtiden. 
Nemlig når Svnd Pri spiller 
sin absolut sidste kamp i en 
eliteturnering.

Vi har nu to gange taget 
højtideligt afsked med 
Svend, omtalt hans afskeds
kampe, ligesom Badminton 
Revy i år har spenderet hen 
ved seks sider på hans farvel.

Men næppe var det sket, 
før Svend meddeler, at han 
kommer igen, efter at han har 
indgået en aftale om samar
bejde med firmaet N. N. Inter
national Trading A/S om 
produktudvikling og testning

af Winner badmintonketsje
res program.

Dette har motiveret mig til i 
fremtiden at fortsætte med et 
seriøst træningsprogram for 
fortsat at have fingeren på 
pulsen med hensyn til udvik
lingen inden for badminton
sporten, skriver Svend Pri 
bl.a. i en pressemeddelelse.

At Svend hilses velkommen 
tilbage af os allesammen, 
skal der ikke herske tvivl om. 
En farverig spiller som netop 
Svend pynter altid op i en tur 
nering. Og det er da vældig 
sjovt, at dansk badminton nu 
har fået et svar på boksnin
gens Muhammad Ali, der jo 
også kommer igen og igen.

H.C.

F r im o d ts

h a s tv æ r k

Midt under ungdomslandskam
pen i Solrød mellem Danmark og 
England dukkede dommerlede
ren, luftkaptajn Paul Frimodt op 
som tilskuer. Et vittigt hoved 
fandt lynhurtigt ud af, at Frimodt 
kom fra Zürich og havde sat ma
skinen ned på Køge motorvej, 
fordi dens planmæssige an
komst til lufthavnen i Kastrup 
ville have forhindret Frimodt i at 
se badminton den dag.

SAS er dog ikke i stand til at 
bekræfte rigtigheden.

N y t b la d  
f r a  D D G U

De Danske Gymnastik- og Ung
domsforeninger (DDGU) har si
den 1965 udgivet bladet DANSK 
UNGDOM OG IDRÆT som en 
naturlig fortsættelse af de blade, 
der blev udgivet af DDGU’s mo
derorganisationer, De Danske 
Gymnastikforeninger og De 
Danske Ungdomsforeninger.

Bladet går ind i sin 84. årgang i 
en ny og mere nutidig skikkelse. 
Formatet er ændret, lay outet 
moderniseret og indholdet aktu
aliseret.

Indholdsmæssigt vil redakti
onen forsøge at kombinere en 
mere udadvendt og udfarende 
journalistisk virksomhed med 
det bedste i de folkelige traditi
oner, som har været bladets re
daktionelle grundlag i overens
stemmelse med DDGU's for
målsparagraf.

DANSK UNGDOM OG IDRÆT 
vil fremover udkomme ugentligt 
48 gange om året. Bladets ho
vedformål er, gennem artikler, 
interviews, reportager og ind
læg, at fokusere på organisati
onens vidtforgrenede aktiviteter, 
holdninger til idræt og samfund 
samt anden kulturel virksomhed.

Som redaktør af »det nye« blad 
har DDGU ansat Jens Kr. Thyge- 
sen, og desuden er Ole C. Ras
mussen heltidsansat journali
stisk medhjælp.

Det ugentlige sideantal vil 
være 16. Abonnement på baldet 
koster 175 kr. årligt.
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M is fo rs tå e t ta le n tp le je
Der er for øjeblikket skabt en 
katastrofestemning udfra en 
påstået mangel på efterføl
gere til de etablerede top 
spillere.

Der er grund til at nære 
betænkelighed for det dan
ske Uber-cup holds chancer i 
de forestående kampe, men 
den eneste mulighed for 
fremtidig styrke er en reel 
pleje af de unge talenter, der 
trods alt stadig findes rundt 
omkring.

Talenterne skal hærdes og 
indgives rutine, bl.a. ved 
deltagelse i vigtige nationale 
og internationale turnerin 
ger, men det er en misforstå
else at tro, at man hærder de 
unge mennesker ved at tilla 
de en sensationslysten pres
se en uhæmmet jagt på dem. 
Det er ydermere yderst be
klageligt, at TV-sporten hop
per på sensationsvognen og 
udnytteren pludselig opstået

opmærksomhed om enkelte, 
unge spillere.

Under DM i Lillerød formå
ede TV for 3. år i træk at spo
lere sejrschancerne for en af 
de unge talenter ved -  med 
turneringsledelsens, men 
uden spillernes billigelse -  at 
transmittere Susanne Ejler- 
sens kamp mod Dorte Kjær.
Der skal ikke pillesved Dortes 
sejr, hun var godt spillende, 
men Susannes indsats var 
langt under standard p.g.a. 
den kæmpeomtale, hun var 
udsat for ved fra næsten an
onymitet i løbet af kun 2 uger 
at blive den mest omtalte 
badmintonspiller i Danmark.

I den samme situation var 
Agnete Juul for 2 år siden og 
Kirsten Larsen i fjor. Begge 
har siden ikke kunnet leve op 
til de forventninger, der blev 
stillet til dem.

UK-formand Erik Jørgen
sen udtaler i Politiken under 
DM i Lillerød: »Det er ting, Susanne Ejlersen

som Susanne Ejlersen må 
vænne sig til. Vi har jo i de 
senere år oplevet akkurat det 
samme med Agnete Juul og 
Kirsten Larsen, der pludselig 
blev det store samtaleemne. 
Det drejer sig udelukkende 
om rutine.«

Det er ganske uforståeligt, 
at UK og DM-ledelse ikke ta 
ger ved lære af disse tre spil
leres nedture, men tvært 
imod giver grønt lys for 
sensationspressen som et 
middel for talentpleje.

Det er klubbernes opgave 
at skabe »efterfølgerne«, 
men det er DBF’s opgave at 
give dem de rigtige udvik
lingsbetingelser, bl.a. v.h.a. 
den objektive presse og ved 
at afgive betingede og mo
derate udtalelser, når en vis 
del af pressen vejrer 
sensationer.

O laf Fangel 
H øjb je rg-træ ner, JBK -  SU 

m edlem

Problemer for Danmarks Radio

P in lig t!
Badmintonfolk er almindeligt 
kendte for at være flinke og om 
gængelige mennesker, men en 
tekniker i Danmarks Radio deler 
ikke helt den opfattelse.

Under Copenhagen Cup blev 
han ufrivilligt indblandet i en 
pinlig episode, da TV midt under 
kampen mellem Morten Frost og 
Steven Baddeley tændte et af si
ne meget skarpe lys for at lave et 
direkte indslag.

Morgen Frost blev stærkt ge
neret af lyset og forlangte at få 
det slukket, uden at der i første 
omgang skete noget. Det foran 
ledigede en herre på tilskuer
pladserne til at blive aggressiv 
over for TV-folkene, og uheldig 
vis viste det sig, at samme herre 
havde en officiel funktion ved 
turneringen, dog ikke da episo
den indtraf.

Sagen blev ordnet, før det kom 
til egentlig håndgemæng og 
uden at overdommeren, som på 
dette tidspunkt ikke var til stede,

behøvede at skride ind. Men så
dan noget må ikke ske.

Det var Klaus Søndergaard, 
der lavede TV-indslaget, men 
Frank With påtog sig skylden for 
det uheldige lys. Flan havde lavet 
aftalen med arrangørerne om 
kameraets placering og ¡øvrigt 
tidligere på dagen brugt det 
samme lys fra samme sted, uden 
at spillerne havde reageret. Men 
heller ikke det kan undskylde 
den uheldige tilskuers optræden 
mod TV-manden.

Samme tekniker var også med 
ved optagelserne fra DM i Lille 
rød. Her opdagede man fem mi
nutter, før en udsendelse skulle 
starte, at en tosse havde klippet 
et kabel over med en bidetang -  
formentlig drengestreger.

Men det er måske lige før, man 
skulle anbefale Danmarks Radio 
iike at bruge den pågældende 
teknikertil badmintonoptagelser 
mere. Uheld synes at samle sig 
om ham, når det er fjerbolde, han 
skal fotografere. H.C.

3 K V A L IT E T E R  -  3  H A S T IG H E D E R
Endnu til gammel p ris  hos »BOLDPULJEN«

Kvalitet A. pr. dusin kr . 9 3 ,-  
Kvalitet B. pr. dusin kr. 7 3 ,-  
Kvalitet C. pr. dusin kr. 5 3 ,-
(Alle priser er eksklusiv moms og porto)

Ring til ARNE på te lefon 02 - 57 07 60 
e lle r til ERIK på te le fon 03 - 42 34 14
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Dommere til udlandet

D a n s k e  d o m m e re  e r  
e fte r tra g te t » v a re «

De bedste danske dommere er 
efterhånden en eftertragtet »va
re« ved store udenlandske ar 
rangementer.

Derfor kommer det heller ikke 
overraskende, at danske dom 
mere igen i denne sæson er ind 
budt til at medvirke ved forårets 
mange turneringer.

Foreløbig -  medio januar -  er 
der modtaget indbydelse til 
medvirken i HelvetiaCup i Norge, 
i Holland Open, Vesttyske Open, 
Swedish Open samt de europæ 
iske mesterskaber for ungdom.

Derudover ventes der på brev 
fra arrangørerne af All-England, 
idet der ligeledes er ved at være 
tradition for, at danske dommere 
også har en finger med i sp ille t i 
denne turnering.

Det kan im idlertid være en be 
kostelig affære fo r danskerne at 
deltage i ovennævnte arrange 
menter.

I hvert fald har det tid ligere 
været således, at danske dom 
mere selv har betalt alle udgifter 
ved deltagelse i udenlandske 
arrangementer, og det eneste 
minimale plaster, der nogen ste 
der har været på såret, har været

dommerhonoraret, som ikke er 
noget at råbe hurra for.

Im idlertid er der ved at komme 
lidt andre boller på suppen.

For de udenlandske arrangø 
rer gælder, at de alle -  bortset fra 
EM fo r ungdom -  uden undta 
gelse dækker udgifterne til fo r 
plejning samt ophold, en ny
tænkning, der kun kan hilses 
med stor glæde.

Derudover har DBF i år tils tille t 
dommerorganisationen et beløb, 
og ud af dette beløb håber man 
så på, der kan gives dommerne et 
væsentligt tilskud til rejserne.

Hvorom alting er, ligger det 
fast, at de danske dommeres rej
ser rent økonomisk bliver væ 
sentligt billigere end ventet i 
første omgang.

Det skyldes, at der fra dom 
merorganisationens side har

været arbejdet intents på at finde 
så billige, men samtidig så rime 
lige rejsevilkår som m uligt, og 
det er lykkedes.

Derudover er domm erorgani
sationen i øjeblikket ved at læg
ge sidste hånd på sæsonens fo r 
bundsdommerkursus, som skal 
finde sted i tilknytning til Danish 
Open. (Der henvises til indbydel
se andet steds på siden).

Til dette forbundsdommerkur
sus regner DU med at der melder 
sig 12-16 kandidater, men alle 
interesserede kan i øvrigt hen
vende sig til den lokale dom 
merleder, hos hvem alt materiale 
vedrørende forbundsdom m er
kursus findes.

PS: Skriveren af denne rubrik 
undrer sig stadig. Rører der sig 
virkelig ikke noget blandt dom 
mere nogen steder -  e ller sker 
der noget, som bør komme den 
brede masse til gode?

Det første synes at være tilfæ l
det, fo r bortset fra en enkelt skri
velse, har jeg ikke modtaget no 
get som helst i indeværende sæ
son. Det synes aldeles uforstå 
eligt.

SCANFJER tilb y d e r gode F J E R B O L D E

TIL BILLIGSTE PRISER PÅ MARKEDET

via den erfarne badmintonleder.

FIRST
Champion, Standard og Practical 
er bolde, der med succes bruges i 
DH- og Seriekampe, 
åbne turneringer og træ ning.

Leveres i FLERE HASTIGHEDER

Afta l leveringsterm in.

Poul Letholm Nielsen
H um lestien  19, Tune, 4000 R oskilde  . TH. 0 3 -1 3 8 3 9 9

F O R B U N D S 

D O M M E R K U R S U S

Dansk Badminton Forbund 
indbyder til at deltage i fo r 
bundsdommerkursus og ef
terfølgende eksamen.

Kursus gennemføres ons 
dag den 11. marts i Idrættens 
Hus, hvor der samme dag vil 
blive afholdt afsluttende te 
oretisk prøve.

Eksaminanterne fortsæ tter 
med praktisk prøve som 
dommer i forbindelse med 
Danish Open fra 12.-14. 
marts 1981 i Brøndbyhallen.

Kun kre d sd o m m ere  kan 
indstilles, og der kan kun ind 
stilles personer, som har er
hvervet DBFs kredsdommer- 
nål, og som har virket som 
kredsdommer i m indst 2 år.

Al anmeldelse til kursus 
skal ske gennem deltagernes 
lokale dommerleder, hvor 
øvrig information i øvrigt kan 
hentes.

Indstillingsfrist: 17. februar 
1981.
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1 2  s p i l le r e  
u d ta g e t  
t il N M

De nordiske mesterskaber for 
juniorer -  indtil 18 år -  spilles 
6.-8. marts i Helsingfors i Fin
land, og DBFs ungdomsspille 
udvalg har udtaget 12 spillere, 
seks herrer og seks damer, til 
mesterskaberne.

Holdet: Dorte Kjær, Greve 
Strand, Nettie Nielsen, Hvidovre, 
Annette Bernth, Hvidovre, Helle 
Hartvich, Gentofte, Lotte Hart- 
vich, Gentofte, Lise Kissmeyer, 
Højbjerg, Michael Kjeldsen, 
Gentofte, Mogens Nielsen, Es
bjerg, Claus Thomsen, Esbjerg, 
Ib Frederiksen, Resen, Kim Bro- 
dersen, Odense, og Mark Chri
stiansen, Triton.

Der spilles for første gang om 
officielt nordisk mesterskab for 
hold, og Danmark er favorit til at 
tage sig af denne titel, ligesom 
spillerne i den individuelle tur 
nering står med gode chancer 
for at gøre rent bord.

Det fik man indtryk af ved den 
pool-turnering, DBF arrangere
de i Horsens med henblik på ud
tagelsen af NM-holdet, idet flere 
af de bedste svenske spillere var 
med. I damesingle deltog såle
des Sveriges bedste, Christine 
Magnusson, som også var med i 
damedouble sammen med Marie 
Bengtsson, og i begge tilfælde 
kunne det ikke blive til nogen fi 
naleplads.

I herre-rækkerne deltog Ulf 
Persson og Stellan Østerberg, og 
de kunne heller ikke gøre sig 
gældende blandt de bedste i tu r 
neringen. Manfred Mellquist, der 
er Sveriges bedste var ikke med i 
Horsens, men han kan sædvan
ligvis ikke måle sig med de bed
ste danske spillere.

Ib Frederiksen, Resen, samt 
Lotte og Helle Hartvich, Gentofte 
meldte fra til Horsens. Ib var ska
det, mens sygdom tvang tv illin 
gerne til afbud!

Resultaterne i Horsens: 
Herresingle, semifinalen Mi
chael Kjeldsen, Géntofte-Claus 
Thomsen, Esbjerg 15-1, 15-2. 
Mark Christiansen, Triton- 
Steen Buch, Odense 18-13, 
15-0.
Finale: Michael Kjeldsen-Mark 
Christiansen 15-7, 15-1. 
Dam esingle, semifinale: Nettie 
Nielsen, Hvidovre-Christine 
Magnusson, Sverige 11-1,
3-11, 11-6. Dorte Kjær-Annette 
Bernth, Hvidovre W.O.

i

M ichae l K jeldsen og  M ark Christiansen.

Finale: Nettie Nielsen-Dorte 
Kjær 11-12, 11-8, 11-4. 
H erredouble , fina lepu ljen : Mark 
Christiansen, Triton/Michael 
Kjeldsen, Gentofte-Mogens 
Nielsen/Nils Skeby, Esbjerg 
15-10, 15-7. Jørgen Christen
sen, Triton/Henrik Borggaard, 
Herning-Steen Buch/Ulrik Jen
sen, Odense 17-5, 15-2. Mark 
Christiansen/Michael Kjeld
sen—Jørgen Christensen/Henrik 
Borgaard 18-14, 18-14. Mo
gens Nielsen/Nils Skeby-Steen 
Buch/Ulrik Jensen 15-10,
13-15, 15-11. Mark Christian- 
sen/Michale Kjeldsen-Steen 
Buch/Ulrik Jensen 15-2, 15-8. 
Mogens Nielsen/Nils Ske- 
by-Jørgen Christensen/Henrik 
Borgaard 9-15, 5-15. 
S lu tp lace ring : 1. Mark/Michael. 
2. Jørgen/Henrik. 3. Mo- 
gens/Nils. 4. Steen/Ulrik. 
D am edoub le , fina lepu ljen : Net
tie Nielsen/Dorte Kjær-Annette 
Bernth/Lise Kissmeyer 17-18, 
15-12, 15-8. Nettie Nielsen/ 
Dorte Kjær-Christine Magnus- 
son/Marie Bengtsson 15-10, 
18-14. Annette Bernth/Lise 
Kissmeyer-Lisbeth Laurid- 
sen/Lone Bahl 15-7, 15-7. Lis
beth Lauridsen/Lone

Bahl-Christine Magnus- 
son/Maria Bengtsson 15-9,
10- 15, 9-15. Nettie 
Nielsen/Dorte Kjær-Llsbeth 
Lauridsen/Lone Bahl 15-10, 
15-9. Annette Bernth/Lise 
Kissmeyer/Christine Magnus- 
son/Maria Bengtsson 17-14, 
15-11.
S lu tp la cerin g : 1. Nettie/Dorte.
2. Annette/Lise. 3. Christi- 
ne/Maria. 4. Lisbeth/Lone.

M ixeddoub le , fina lepu ljen : Mo
gens Nielsen/Lisbeth Laurid- 
sen-Claus Overbeck/Birgitte 
Hindse 15-9, 15-9. Claus 
Thomsen/Lise Kissmeyer-Ole 
Svendsen/Mette Quist 15-8,
11- 15 (Bedst af to sæt). Mo
gens Nielsen/Lisbeth Laurid- 
sen-Ole Svendsen/Mette Quist 
15-3, 15-5. Claus Thomsen/Li
se Kissmeyer-Claus Over
beck/Birgitte Hindse 13-15, 
15-9, 18-15. Claus Over
beck/Birgitte Hindse-Ole 
Svendsen/Mette Quist 5-15,
14-17. Mogens Nielsen/Lisbeth 
Lauridsen-Claus Thomsen/Lise 
Kissmeyer 15-6, 15-11. 
S lu tp la cerin g : 1. Mogens/Lis- 
beth. 2. Claus/Lise. 3. 
Ole/Mette. 4. Claus/Birgitte.

J u n io r 

la n d s k a m p  
m o d  J a p a n

Danmark spiller landskamp for 
juniorer mod Japan den 10. 
marts i Tåstrup. Juniorer er i in 
ternational sammenhæng spil
lere indtil 18 år, og det er første 
gang, der spilles landskamp for 
denne kategori af spillere mod et 
ikke europæisk hold.

Japanerne kommer med et 
hold bestående af seks herrer og 
seks damer, og vi foreslår japa
nerne, at der spilles ialt 16 kam
pe, så hver spiller får to kampe. 
Der vil blive spillet fire herre
singler, fire damesingler, tre 
herredoubler, tre damedoubler 
og to mixeddoubler, oplyser 
formanden for DBFs Ungdoms
spilleudvalg, Poul Rasmussen.

Kampen mod Japan ligger lige 
efter de nordiske juniormester
skaber i Finland, og det bliver de 
samme 12 spillere, der repræ
senterer DBF på denne opgave.

Danske junior-hold har hidtil 
kun spillet mod ialt fem nationer, 
nemlig England, Vesttyskland, 
Skotland, Norge og Sverige. Det 
er dels sket ved de nordiske me
sterskaber og dels ved Europa
mesterskaber for juniorer og
6-natloners turneringer.

-  Det er alle tiders, at vi som de 
første i Europa kommer til at 
spille mod japanske ungdoms
spillere, siger Poul Rasmussen.

A L - S Ø - N E T
B a d m in to n -s æ s o n e n  
er i fu ld  g a n g

V i  t i l b y d e r  v o r e  b a d m i n t o n 

n e t  i n y l o n  i f i n e s t e  u d f ø 

r e l s e  o g  f a r v e  

P å  b e s t i l l i n g  l e v e r e s  f ø l 

g e n d e :

B a d m i n t o n n e t s t ø t t e r  i l e t t e  

h v i d l a k e r e d e  s t å l r ø r ,  d o m 

m e r s t i g e r  f o r  b a d m i n t o n  o g  

t e n n i s  s a m t  t æ l l e k a s s e r  o g  

k u g l e r a m m e r .

F o r h a n d l e r e  o v e r a l t .

A L - S Ø
Sportsnetfabrik

B j e r r i n g b r o v e j  1 2 2 .

2 6 1 0  R ø d o v r e ,  

t l f  0 1 - 9 4  9 7  5 6
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F in a le - r u n d e  
d e n  1 . m a r ts

Mange spørgsmål står endnu 
åbne, fo r Danmarksturneringens 
1. division og 2. division kan 
»gøres op«. Det sker søndag den 
1. marts, hvor sidste spillerunde i 
de to divisioner afvikles. Der 
spilles således i de to rækker:

1. d iv is ion

G entofte-T  riton 
H vi d o v re-H ø j b j e rg 
Skovshoved-Værløse 
KBK-Lyngby

2. d ivis ion

Køge-Greve 
Odense-Esbjerg 
Lillerød—Hillerød 
Søllerød-Næ rum-Herning

C la us  A n d e rs e n , H ille rø d , kan  m å ske  vende  t ilb a g e  t i l  1. d iv is io n .

T å s tr u p  IK  
e k s k lu d e r e t

Dansk Badminton Forbunds tu r 
neringsudvalg har måttet skride 
til at ekskludere Tåstrup IK- 
Badminton fra Danmarks-seri- 
ens pulje 1.

Man havde i Tåstrup overset, at 
man skulle spille kamp mod Hil- 
lerød-2 den 14. december sidste 
år.

Formanden, Peter Jensen, 
kontaktede DBFs turneringsle 
der, John Hansen, telefonisk, og 
man blev enige om, at klubben 
omgående skulle sende tu rne 
ringsudvalget en skriftlig  rede
gørelse, oplyser John Hansen.

Im idlertid havde turnerings 
udvalget ikke hørt noget til næ 
ste møde den 3. januar i år, 
hvorimod John Hansen den 5. 
januar modtog det ønskede brev, 
som var dateret den 17. decem 
ber, men poststemplet den 31. 
december.

Det eneste, der synes at kunne 
redde Tåstrup ud af kniben, er, at 
man virkelig kan føre bevis for, at 
postvæsenet har forsinket brevet 
først 14 dage og derefter fem 
dage.

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

1

■ m en  . . .
vi e r  o g så  le v e rin g s d y g tig e  i an d re  k v a lite ts b o ld e , 
so m  fx . k in e s is k e  træ 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 rise r.
B es til id ag , e lle r  rekv ire r b o ld e  t il  a fp rø v n in g .

Vi lev 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 sd ag  fra  16 .00 -18 .00 .

*) »e lite« -tu rne ringsfje rbo ld  
has tighed  77 og 78 
»play«-turnerings- 
og træ n in g s fje rb o ld  
has tighed  77

V ieb jergvej 5, 3310 M ø ls te d  l u t . (03) 34 90 14
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DH-TURNERINGEN -  1. DIVISION

T rito n  s ik k e r  
p å  m e s te rs k a b

Badmintonklubben Triton 14. d e c e m b e r

Aalborg synes sikker på at KBK-Skovshoved...........11-2
kunne blive den første pro- Triton-Hvidovre ............ 9-4
vinsklub, der sikrer et dansk G en to fte -H ø jb je rg ........  8-5
hold mesterskab. Med sejren Lyngby-Væ rløse.............12-1
på 7-6  i Højbjerg i næstsidste 
turneringsrunde er Triton 18. ja n u a r

eneste ubesejrede hold, og Højbjerg-Triton ............  6-7
det kan tåle et 5-8 nederlag i H vidovre-G entofte........  8-5
den sidste kamp på udebane Værløse-KBK ...............  8-5
mod Gentofte. Skovshoved-Lyngby . . .  7-6

Gentofte havde ikke »tur« i 
udekampen mod Hvidovre, S tillingen

der sikrede muligheden for 1. Triton .............. 6 6 55-23
medalje ved at vinde 8-5. 2. G e n to fte ............6 5 50-28

Resultaterne i femte og 3. H vidovre........ 6 5 48-30
sjette turneringsrunde: 4. H ø jb je rg ........ 6 4 56-22

5. L y n g b y ............6 1 33—45
6. K B K ................. 6 1 26-52
7. Værløse ......... 6 1 23-55
8. S IF ...................6 1 21-57

M a rk  C h ris tia n se n  o g  Jens P e te r N ie rh o ff, T riton .

K B K -S k o vs h o ve d  1 1 -2
M D : Gert Petersen/Ulla 
S trand-Mogens Nolsøe/Ann 
Hessel 15-3, 15-8. Thomas 
Mosfeldt/Bettina Kristen- 
sen-Klaus Kaagaard/Pernille 
Kaagaard 15-3, 15-10.

DS: Rikke V. Sørensen-Lonny 
Bostofte 10-12, 11-8, 11-4. Le
ne Christiansen-Jette Føge
11-5, 11-1.

HS: Kim Levin-Jesper Knudsen
8-15, 18-16, 12-15. Jakob Dyn- 
nes Hansen-Morten Knudsen
13-15, 17-15, 15-8. Søren W in- 
ge-M ichael Lund Petersen
15-3, 15-11. Anders Vil- 
mann-Bo Elvers 15-10, 15-8.

DS: Ulla Strand/Bettina Kri
stensen—Lonny Bostofte/Ann 
Hessel 15-2, 15-3. Rikke V. 
Sørensen/Lene Christian 
sen-Kirsten Grandahl/Pernille 
Kaagaard 15-10, 15-6.

HD: Kim Levin/Gert Peter- 
sen-Jesper Knudsen/Klaus 
Kaagaard 15-2, 18-14. Jakob 
Dynnes Hansen/Thomas Mos- 
fe ld t-B o  Elvers/Morten Knud 
sen 15-12, 12-15, 15-12. Søren 
W inge/Anders V ilm ann-M o- 
gens Nolsøe/M ichael Lund 
Petersen 7-15, 13-15.

T rito n -H v id o v re  9 -4

M D : Lars Nikolajsen/Kirsten 
Søe Pedersen-Jan Hammer- 
gaard/Annette Bernth 4-15,
3-15. Torben Carlsen/Lotte 
N ielsen-W illy Nielsson/Helle 
Guldborg 15-7, 15-12.

DS: Kirsten Larsen-Nettie 
Nielsen 5-11, 11-0, 11-8. Annie 
Bøgh Jørgensen-Marianne 
Christensen 11-4, 8-11, 11-8.

HS: Mogens Neergaard^Jesper 
Helledie 15-12, 15-17, 1-5 w.o. 
Jens Peter N ierhoff-Henrik 
Fahrenholz 15-1, 15-9. Mark 
Christiansen-Elo Hansen 15-5, 
15-9. Erik Kristensen-Claus 
Eggert Hansen 15-8, 15-11.

DD: Kirsten Larsen/Annie 
Bøgh-Marianne Christen- 
sen/Nettie Nielsen 12-15,
11-15. Kirsten Søe Peder- 
sen/Lotte N ielsen-Helle Guld- 
borg/Annette Bernth 16-18, 
15-18.

HD: Mogens Neergaard/Erik 
Kristensen-Elo Hansen/Allan 
Pedersen 15-1, 15-5. Jens P. 
N ierhoff/M ark Christian- 
sen-W illy Nielsson/Henrik 
Fahrenholz 15-17, 15-2, 15-1. 
Torben Carlsen/Lars Nikolaj- 
sen-C laus Eggert/Jan Ham- 
mergaard 18-17, 10-15, 6-15.

L y n g b y -V æ rlø s e  12 -1
MD:Hanne Adsbøl/Lars Chem- 
n itz-G itte Nielsen/Peter Holm 
15-9, 15-10. Anette Bertel- 
sen/Henrik Madsen-Hanne 
Ernst/Thomas Nielsen 10-15, 
15-3, 15-9.

DS: Pia Korsner-Else Thoresen
11-6, 11-5. Bente Hessel An- 
dersen-Pernille Skjødt 2-11,
4-11.

HS: Torben Nielsen-Petter 
Thoresen 15-10, 5-15, 15-10. 
Gert Hansen-Lars Simesen 
15-5, 15-2. Preben Bo- 
esen-Troels Diekmann 15-2, 
15-3. Niels Ahrengot-M ichael 
Larsen 15-9, 15-6.

DD: Bente Hessel Andersen/Pia 
Korsner-Hanne Ernst/Gitte 
Nielsen 13-18, 15-5, 18-14. 
Hanne Adsbøl/Anette Bertel- 
sen-Pernille Skjødt/E lse Tho 
resen 11-15, 18-15, 15-11.

HD: Preben Boesen/Torben 
Nielsen-Peter Holm /Thomas 
Nielsen 14-17, 15-11, 18-17. 
Lars Chemnitz/Gert Han- 
sen-Troels D iekmann/Lars Si
mesen 15-4, 15-4. Niels Ahren- 
got/Henrik Madsen-Michael 
Larsen/Petter Thoresen 15-13, 
15-11.

G e n to fte -H ø jb je rg  8 -5

M D : Bo Kjærgaard/Susanne 
Mølgaard-Poul Nielsen/Char- 
lotte Pilgaard 8-15, 9-15. Arne 
Petersen/Helle Hartvich-Morten 
Mogensen/Jane Pedersen
11-15, 8-15.

DS: Susanne Berg-Susanne 
Ejlersen 11-9, 8-11, 11-6. Lotte 
Hartvich-Lise Kissmeyer 11-2, 
11^ 1.

HS: Michael K jeldsen-Per M ik 
kelsen 15-4, 15-6. Hans Røp- 
ke-Poul Børge Pedersen 8-15, 
15-8, 7-15. Niels Nørgaard^Je- 
sper Kunde 14-18, 9-15. Jesper 
Kolm os-Franz Harboe 11-15, 
15-2, 15-10.

DD: Susanne Berg/Susanne 
M ølgaard-Charlotte Pil- 
gaard/Lise Kissmeyer 18-14, 
15-6. Helle H artvich/Lotte Hart- 
vich^Jane Pedersen/Susanne 
Ejlersen 12-15, 15-6, 15-8.

HD: Bo Kjæ rgaard/Arne Peter- 
sen-Morten Mogensen/Poul 
Børge Pedersen 4-15, 15-12, 
15-12. Michael Kjeldsen/Jesper 
Kolm os-Poul Nielsen/Jesper 
Kunde 15-8, 15-12. Hans Røp- 
ke/Niels Nørgaard-Per Mikkel- 
sen/Franz Harboe 15-3, 12-15,
14-18.
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DH-TURNERINGEN -  2. DIVISION

S p æ n d in g  til 
s id s te  ru n d e

Greve Strand bevarede et lille  
forspring til Hillerød, idet 
begge hold vandt med bare 
7-6 i 6. turneringsrunde. 
Dermed afgøres opryknings 
spørgsmålene i sidste runde 
den 1. marts.

14. d e c e m b e r  
H ille rø d -O d e n s e  
G re v e -E s b je rg  . .  
K ø g e -S ø lle ro d  . .  
L ille rø d -H e rn in g

18. ja n u a r

O dense-K øge............. 5-8
H ern in g -G re ve ........... 7-6
S ø lle rød-H ille rød .......  6-7
E sb je rg -L ille rød .........  10-3

S tillin gen

1. G reve....... 6 5 47-31
2. Hillerød . . . 6 5 45-33
3. Køge ....... 6 4 50-28
4. Lillerød . . . 6 4 45-33
5. Esbjerg . . . 6 3 42-36
6. Herning . . . 6 2 34-44
7. Odense . . . 6 1 26-52
8. Søllerød .. 6 0 23-55

8 -  5
9 -  4 

1 3 -0
9 -4

K enn H. N ie ls e n  o g  L is e lo tte  G ø ttsche , H e rn in g .

H ille rø d -O d e n s e  8 -5
M D : Søren B irkholm /B irthe 
Rathsach-Anders Andersen/Li- 
selotte Thomsen 13-15, 15-7,
15-8. Karsten Tanghøj/Mette 
Myhre-K im  Brodersen/Kirsten 
Førlev Hansen 9-15, 9-15.
DS: Lis Rathsach-Helle Berg
10- 12, 9-12. Mette Ludvig- 
sen-Dorte Hvilshøj 7-11, 11-9,
12-9.
HS: Claus B. Andersen-John 
Thrane 15-10, 15-9. Hans Olaf 
B irkho lm -K im  Hansen 15-6, 
15-3. Søren Villandsen-Steen 
Buch 15-11, 10-15, 15-7. Jan 
Høyrup-U lrik Jensen 15-9,
11 - 15, 3-15.
DD: Birthe Rathsach/Mette 
Myhre-Helle Berg/Dorte Hvils 
høj 15-5, 15-7. Lis Rath
sach/Mette Ludvigsen-Kirsten
F. Hansen/Liselotte Thomsen
11-15, 9-15.
HD: Claus B. Andersen/Karsten 
Tanghøj-K im  Brodersen/An- 
ders Andersen 15-6, 10-15,
11-15. Søren Villandsen/Søren 
B irkho lm -K im  Hansen/Steen 
Buch 15-11, 15-4. Hans O. 
B irkholm /Jan Høyrup-John 
Thrane/U lrik Jensen 15-7,
15-9.

G re v e -E s b je rg  9 -4

M D : Erland Kops/Jette Chri
stensen—Mogens N ielsen/Lis- 
beth Lauridsen 8-15, 15-6,
11-15. Tom Bacher/Anette 
Fuglholt-N iels Bech/Lone Bahl 
15-4, 15-9.

DS: Dorte K jæ r-Bente Terkel- 
sen 11-8, 5-11, 12-9. Tina V. 
N ielsen-Gertrud Kirk 7-11,
7-11.

HS: Bent Svenningsen-Per Ny- 
gaard 15-12, 7-15, 15-11. 
Morten Svarrer-Claus Thomsen 
15-11, 15-6. Torben Kjæ r-Niels 
Skeby 15-10, 15-7. Steffen 
Lunde-lb  Hansen 18-13, 15-8.

HD: Bent Svenningsen/Morten 
Svarrer-Per Nygaard/Mogens 
Nielsen 3-15. 10-15. Torben 
Kjæ r/Steffen Lunde-Claus 
Thomsen/N ils Skeby 15-12, 
15-9. Erland Kops/Tom Ba- 
cher-lb  Hansen/Niels Bech 
15-12, 15-6.

DD: Dorte Kjæ r/Tina V. 
N ielsen-Lisbeth Lauridsen/Lo- 
ne Bahl 15-11, 15-11. Jette 
Christensen/Anette Fugl- 
holt-Bente Terkelsen/Gertrud 
Kirk 15-4, 7-15, 6-15.

K ø ge  -S ø lle rø d  1 3 -0

M D : Poul Petersen/Lene Noer 
Jensen-Frank H. Andersen/Su- 
sanne Pilegaard 15-13, 15-2. 
Bjørn Madsen/Lonni Sølv- 
to ft-H ans H julmand/Tina Kob- 
berø 15—4, 15-8.

DS: Pia N ielsen-Kirsten Meier
11-6, 11-8. Gitte Højlund-An- 
nelis Helsholt 11-0, 11-3.

HS: Steen F ladberg-Gert Hels
holt 15-12, 13-15, 18-15. Ole 
Petersen-Georg Hoffmann 
15-0, 15-4. Henrik Svarrer-Pe- 
ter Kjær 15-3, 15-2. Preben 
Homøe-Steen Bondum 15-4, 
15-7.

DD: Pia N ielsen/Lonni Sølv- 
to ft-K irs ten  Meier/Annelis 
Helsholt 15-12, 15-18, 15-11. 
Lene Noer Jensen/G ltte Høj
lu n d - Tina Kobberø/Susanne 
Pilegaard 15-11, 15-5.

HD: Steen Fladberg/Poul Pe- 
tersen-Hans H julmand/Frank 
Holst Andersen 15-5, 15-3. Ole 
Petersen/Henrik Svarrer-Georg 
Hoffm ann/Gert Helsholt 15-10, 
15-9. Bjørn Madsen/Preben 
Homøe-Peter Kjær/Steen Bon 
dum 15-2, 15-6.

L ille rø d -H ern in g  9 -4

MD: Torben Kjæ rulff/Marianne 
Nyegaard-Henrik Borgaard/Li- 
selotte Gøttsche 15-11, 6-15, 
15-12. Asger Bonnichsen/Anne 
Charlotte Christiansen-Erik 
Linneberg/Rita Laumann 
15-12, 15-9.

DS: Jette Boyer-Else Lund 
11-5, 12-10. Helle Buch-Lone 
Knudsen 11-12, 12-10, 6-11.

HS: Henrik Skårup-Kenn H. 
Nielsen 7-15, 8-15. Nils L. Han- 
sen-Poul Hansen 15-8, 15-12. 
Ole Laustsen-Kurt Larsen 2-15, 
15-7, 11-15. Finn Schmidt Jen- 
sen-Stig Iversen 15-11, 17-15.

DD: Jette Boyer/Helle B uch-L i- 
selotte Gøttsche/Rita Laumann
7-15, 15-5, 15-10. Marianne 
Nyegaard/Anne Charlotte Chri- 
stiansen-Lone Knudsen/Else 
Lund 11-15, 15-6.

HD: Henrik Skårup/Torben 
Kjæ rulff-Kenn H. Nielsen/Hen- 
rik Borgaard 12-15, 10-15. Nils
L. Hansen/Finn S. Jensen-Poul 
Hansen/Kurt Larsen 15-13, 
15-9. Asger Bonnichsen/Ole 
Laustsen-Stig Iversen/Erik Lin- 
neberg 15-12, 15-7.
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DH-TURNERINGEN -  3. DIVISION PULJE 1

A B  to g  a fs ta n d

Aarhus Badmintonklub kan 
nu næppe fravristes første 
pladsen, idet topkampen 
mod KBK blev vundet så sik 
kert som 11-2. Derimod er 
der stor spænding i bunden.

Lyngby-Hvidovre . 9—4
Karlslunde-Triton 8-5
K BK -G ento fte . . . . 7 -6
KBT-Brabrand . . . 7-6
Holte-AB ............ 1-12

18. ja n u a r

Karlslunde-Holte . 11-2
Hvidovre-Triton .. 7-6
L yn g b y -K B T ....... 9 -4
Gentoft e-Brabrand 8-5
AB-KBK .............. 11-2

S tillin gen

1. AB Aarhus 6 6 58-20
2. Lyngby . . .  6 4 46-32
3. Hvidovre .. 6 4 38-40
4. K B K .........6 4 37-41
5. Brabrand . 6 3 44-34
6. Triton __ 6 3 42-36
7. Gentofte .. 6 2 37-41
8. Karlslunde 6 2 37—41
9. K B T .........6 1 30-48

10. H o lte .......  6 1 21-57 L o tte  O lsen, K a rls lu n d e .

L yn g b y -H v id o vre  9 -4

MD: Lone Sørensen/Bo Cra- 
m er-B irg itte  Werge/Lars Nøies
6-15, 7-15. Birte Skov- 
gaard/Erik Forum-Lene Jør- 
gensen/Jørgen Jensen 18-15, 
15-11.

DS: Lisbeth Jensen^Jette Mo- 
berg 5-11, 4-11. Lisbeth Koch 
Sørensen-Annette Westborg 
11- 8 , 11- 6 .

HS: Torben Hasfeldt-René 
Drewsen 15-2, 15-5. Kim Bu- 
sted-Svend Ussing 15-10,
10-15, 18-15. Poul Le- 
ster-Knud F. Ullerichs 15-5, 
15-6. Hans Henrik Holst-Hans 
Rasmussen 15-5, 9-15, 17-14. 

DD: Lisbeth Jensen/Birte 
Skovgaard-Jette Moberg/An- 
nette Westborg 15-3, 15-8. 
Lisbeth Koch Sørensen/Lone 
Sørensen-Lene Jørgensen/Bir- 
gitte Werge 10-15, 15-3, 15-2. 

HD: Bo Cramer/Torben Has- 
feldt-Jørgen Jensen/Lars Nøies
8-15, 14-17. Kim Busted/Poul 
Lester-René Drewsen/Hans 
Rasmussen 18-17, 6-1'5, 15-4. 
Erik Forum/Hans Henrik 
Holst-Knud F. Ullerichs/Svend 
Ussing 4-15, 11-15.

K a rls lu n d e -T rito n  8 -5

M D : Mogens Hartington/Lene 
Holm Hansen-Erik Sax- 
to rff/H e lle  Larsen 15-13, 15-7. 
Robert Kristiansen/Jette Møl- 
gaard Kaas-Søren Thom- 
sen/Hanne S. Nielsen 7-15,
10 - 15.
DS:Jette Bach-Dorte Lynge
11- 2, 11-4. Lotte Olsen-Hanne 
Nielsen 11-4, 11-2.
HS: Preben Nørgaard^Jørgen 
Christensen 3-15, 6-15. Lars 
Olsen-Tom R. Nielsen 15-5, 
18-16. Jesper Bach-Henrik 
Grøn 17-16, 7-15, 7-15. Henrik 
Petersen-Lars H. Dahlberg
12 - 15, 15-17.
DD: Jette Bach/Lotte Ol
sen-Hanne S. Nielsen/Helle 
Larsen 15-10, 15-13. Jette 
Mølgaard Kaas/Lene Holm 
Hansen-Dorte Lynge/Hanne 
Nielsen 15-5, 15-8.
HD: Mogens H artington/Henrik 
Petersen^Jørgen Christen- 
sen/Erik Saxtorff 15-11, 15-18, 
15-13. Preben Nørgaard/Lars 
O lsen-Tom R. N ielsen/Henrik 
Grøn 15-6, 12-15, 15-12. Je 
sper Bach/Robert Kristian- 
sen-Søren Thomsen/Lars H. 
Dahlberg 15-6, 8-15, 9-15.

K B K -G e n to fte  7 -6

M D : Svend Andersen/Anette 
Holm -Henrik Jensen/U lla Britt 
Christensen 9-15, 1-15. Henrik 
Krogsgaard/Susanne Skå- 
rup-Carsten Jensen/Anne Ma
rie Sørensen 10-15, 7-15.
DS: Marianne Holm -Charlotte 
Hattens 11-8, 0-11, 1-11. Mette 
V. Sørensen-lnge Christensen
11- 8 , 11- 8 .
HS: Allan W allys-M ichael Tol- 
boe 15-9, 15-6. Søren Høj- 
lyng-Torben Klug 12-15, 15-3, 
15-7. Arne G jelstrup-Arne Hel
ver 15-12, 15-8. Troels 
Garth-Axel Rasmussen 11-15, 
15-12, 18-14.
DD: Marianne Holm /Anette 
Holm-Anne Marie Søren- 
sen/U lla B ritt Christensen 
15-12, 8-15, 15-3. Susanne 
Skårup/M ette V. Sørensen-lnge 
Christensen/Charlotte Hattens
17-16, 15-3.
HD: Henrik Krogsgaard/Arne 
G jelstrup-M ichael Tolboe/Tor- 
ben Klug 15-6, 15-8. Søren 
Højlyng/Allan W allys-Henrik 
Jensen/Arne Helver 11-15,
10-15. Troels Garth/Svend An- 
dersen-Axel Rasmussen/Car- 
sten Jensen 15-8, 15-5.

K B T -B ra b ra n d  7 -6

M D: Peter Conradsen/Annie 
Maribo-Jørgen Bo Ander- 
sen/Karen Kiil 15-10, 6-15, 
15-13. Freddy Hersild/B irthe 
Conradsen-Karsten Baltzer- 
sen/Charlotte Frølich 15-11, 
15-3.

DS: Marianne Larsen-Mette 
Quist 5-11, 11-5, 8-11. Nina 
Christensen-U lla Steen 11-5,
10-12, 3-11.

HS: Per Bendix-Flemming Da
lum 11-15, 15-3, 15-4. Ivan Ja- 
nell—Niels E. Holmstrøm 13-18, 
15-8, 15-6. Carsten Dahl-M ar- 
tin Quist 14-17, 1-15. John 
Larsen-Torben Quist 15-5, 
15-11.
DD: Birthe Conradsen/Annie 
Maribo-Karen K iil/M ette Quist
8-15, 1-15. Nina Christen- 
sen/Marianne Larsen-Ulla Ste- 
en/Charlotte Frølich 17-16,
12-15, 11-15.

HD: John Larsen/Peter Con- 
radsen-Torben Quist/Karsten 
Baltzersen 15-4, 8-15, 15-7. 
Per Bendix/Carsten DahW ør- 
gen Bo Andersen/Flemming 
Dalum 15-6, 15-7. Freddy Her- 
sild/lvan Janell-N iels E. Holm- 
strøm /Martin Quist 10-15,
6-15.

H o lte -A B  A arh us  1 -1 2

M D : Vibeke Brisson/Henrik 
Krag—Lilli B. Pedersen/Jesper 
Toftlund 15-9, 10-15, 16-18. 
Helle Kjærbye/Anders Christen- 
sen-Corte Hald/Steen Thomsen 
15-11, 3-15, 8-15.

DS: Bdnte Hansen-Merte Gang
7-11, 2-11. Helle S. Jensen-ln- 
ge Lise Mortensen 7-11, 2-11. 

HS: Niels Lund-C laus Bertelsen
12-15, 7-15. Mark Thor- 
sen-Niels Christensen 7-15,
6-15. Jens Møller Madsen-Kent 
Madsen 4-15, 15-10, 12-15. 
Martin Skovgaard-Lars Brauner
12-15, 5-15.

DD: Vibeke Brisson/Bente Han- 
sen—Lill i B. Pedersen/Merete 
Gang 15-5, 17-18, 3-15. Helle 
Kjærbye/Helle S. Jensen-Dort- 
he Hald/lnge Lise Mortensen
1-15, 7-15.

HD: Mark Thorsen/Anders 
Christensen-Jesper Toft- 
lund/N iels Christensen 6-15, 
15-12, 5-15. Niels Lund/Jens 
Møller Madsen-Kent Mad- 
sen/Claus Bertelsen 14-18,
3-15. Henrik Krag/Martin 
Skovgaard-Lars Bråuner/Steen 
Thomsen 15-1, 17-16.
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DH-TURNERINGEN -  3. DIVISION PULJE 2

H jæ lp  til R e s e n

Resen fik  hjælp fra Viby, der
slog ubesejrede Højbjerg, så
det nu alene er vestjyderne, 
der er uden nederlag.

14. d e c e m b e r

C B K -V ib y .................. . 4-9
Nr. Broby-G lostrup . . 8-5
Resen-Nykøbing . . . . . 13-0
Vejle-Højbjerg ......... . 5-8
Kastrup-Amager __ . 10-3

18. ja n u a r

Nr. B ro b y -R e se n__ . 4-9
ABC-Vejle ................ . 8-5
N ykøb ing-C B K ......... . 4-9
V ib y -H ø jb je rg ........... . 9—4
G lostrup-Kastrup . . . .  

S tillin gen

. 8-5

1. Resen . . . .  6 6 57-21
2. Viby J . . . .  6 5 51-27
3. Højbjerg .. 6 5 48-30
4. Glostrup .. 6 4 44-34
5. Kastrup-M. 6 3 45-33
6. Nr. Broby . 6 3 38-40
7. A B C .........  6 2 33-45
8. C B K .........  6 1 32-46
9. Vejle .......  6 1 26-52

10. Nyk. F. . . .  6 0 16-62

C B K -V ib y  4 -9
M D : Claus C hristensen/B irgit 
Jørgensen-Peter Søren- 
sen/Helle Carlsen 11-15, 11-15. 
Henrik Palm/KIrsten Corneli- 
us-Jess V ingløw/G itte Solberg 
17-15, 8-15, 10-15.
DS: Sally G rice-lnge B. Gavn- 
holt 11-3, 2-11, 5-11. Lille Jen- 
sen-Sushma Hørlyck 9-12, 
6-11.
HS: Jørgen Thau-Lars Merrild
12-15, 2-15. Michael Christen- 
sen-Frank Just 7-15, 4-15. Ole 
Ethelberg-Asbjørn Carlsson 
6-15, 13-18. Bent Kramer-Ole 
Bech Jensen 9-15, 3-15.
DD: B irg it Jørgensen/Kirsten 
Cornellus-lnge B. Gavn- 
holt/H elle Carlsson 15-13,
15-9. Sally Grlce/LIIle Jen- 
sen-G itte Solberg/Sushma 
Hørlyck 2-15, 5-15.

HD: Jørgen Thau/Michael Chri- 
stensen-Frank Just/Jess Ving- 
løw 15-7, 9-15, 15-5. Ole Et- 
helberg/Bent Kramer-Peter 
Sørensen/Lars Merrild 15-11,
14—17, 15-10. Claus Christen- 
sen/Henrik Palm-Asbjørn Karl- 
sson/O le Bech Jensen 15— 10, 
17-16.

HEMAKI TRADING A-S

N r. B ro b y -G lo s tru p  8 -5

M D : Vivi Snedevind/Jergen 
K irketerp-B lrg it Nielsen/Bent 
Lund 4-15, 6-15. Hanne Kirke- 
terp/Karsten Nielsen-Kirsten 
Mathieasen/Steen Nielsen
15-9, 15-5.

DS: Birgitte H indse-Hanne Le
vendahl 11-7, 11-6. Margit 
Jensen-Pia Westerberg 6-11,
7-11.

HS: Claus Overbeck-Kim  An
dersen 15-7, 15-3. Johannes 
Andersen-Sandro Rossl 15-11,
12-15, 15-7. Steen Peter- 
sen-Lars Rødbroe 12-11 w.o. 
Glostrup. Jens Lund-Peter 
Rødbroe 15-9, 15-12.

DD: Birgitte Hindse/Hanne Kir- 
ke terp-B irg lt Nielsen/Hanne 
Løvendahl 15-4, 9-15, 15-6. V i
vi Snedevind/Margit Jen- 
sen-P la Westerberg/Kirsten 
Mathiesen 4-15, 8-15.

HD: Jørgen Kirketerp/Karsten 
N ielsen-Kim  Andersen/Sandro 
Rossi 15-12, 15-7. Claus Over- 
beck/Steffen Hansen-Bent 
Lund/Peter Rødbroe 15-10,
10-15, 11-15. Johannes Ander- 
sen/Jens Lund-Steen 
Nielsen/Lars Rødbroe 6-15, 
15-11, 15-9.

R e s e n -N y k ø b in g  1 3 -0

M D : Vibeke Dahl/Gert Peder- 
sen-Ellen B ille/M ichael Gylling 
15-2, 15-8. Vibeke 
Baagøe/Morten Christen- 
sen-Anne K. Jørgensen/Chr. 
Synnestved 15-3, 15-5.
DS: Grete Mogensen-Liselotte 
Bille 11-2, 11-3. Lone Mogen- 
sen-N ina Vedsø 11-8, 11-5.
HS: Ib Frederiksen-Niels Ole 
Rasmussen 17-14, 15-2. Claus 
W orm-Svend Åge Hansen
14- 17, 15-8 15-0. Jens Thøger- 
sen-Per Skjoldner 15-9, 17-14. 
Carsten M ark-Kristian Husted
15- 5, 15-7.
DD: Vibeke Baagøe/Grete Mo- 
gensen-Ellen B ille/Liselotte 
Bille 15-13, 18-15. Lone Mo- 
gensen/Vibeke Dahl-N ina Ved- 
sø/Anne K. Jørgensen 15-4, 
15-1.
HD: Ib Frederiksen/Klaus 
W orm -Niels Ole Rasmus- 
sen/Svend Åge Hansen 15-0, 
15-9. Gert Pedersen/Morten 
Christensen-Per Skjo ldner/K ri- 
stian Husted 15-3, 15-6. Jens 
Thøgersen/Carsten M ark-M i- 
chael Gylling/Chr. Synnestved 
15-3, 15-5.

K a s tru p -A m a g e r 1 0 -3

M D: Ole Valbjørn/Dorthe Jen- 
sen-Niels Bang Ebbe- 
strup/Helle Thorndahl 15-9, 
15-13. Steen Andersen/Britt 
Hansson-Palle N ierhoff/An- 
nette Hoff man n 15-5, 15-9.
DS: Nina Lolk-Tony Holst Holst 
Christensen 11—4, 6-11, 9-12. 
Betina Lund Nielsen-Annelise 
Saaby Nørgaard 11-2, 11-1.
HS: Dan N ielsen-Per Kjeldsen
10-15, 15-11, 12-15. Henning 
Borch-Per Bonnichsen 15-7, 
15-1. Keld Mogensen-Lars 
Gundorph 15-14, 15—4. Theis 
Larsen-Peter Højland 15-12, 
15-5.
DD: Nina Lolk/Dorthe Jen- 
sen-Helle Thorndahl/Annette 
Hoffmann 13-15, 13-15. Britt 
Hansson/Betina Lund 
Nielsen-Annelise Saaby Nør- 
gaard/Tony Holst Christensen 
15-10, 11-15, 15-6.
HD: Henning Borch/O le Val- 
bjørn-Per Kjeldsen/Niels Bang 
Ebbestrup 15-9, 15-10. Dan 
Nielsen/Theis Larsen-Per Bon- 
nichsen/Lars Gundorph 15—4, 
15-11. Steen Andersen/Keld 
Mogensen-Palle N ierhoff/Peter 
Højland 15-6, 15-9.

V e jle -H ø jb je rg  5 -8

MD: Anne Marie Bagger/Vagn 
Rye-Dorte Søndergård/Allan 
Pagh 15-13, 15-2. Kirsten 
Østergård/Henrik Gund- 
toft-M ona Nielsen/Kurt Eester- 
gård 15-10, 15-7.

DS: Birthe Bach-Jane Schelde
7-11,6-11. Kirsten Holst-An- 
ette Sørensen 11-3, 11-4.

HS: Finn Trærup Han- 
sen-Flemming Kretzschmar 
15-9, 3-15, 11-15. Jørgen 
Holst-Lars K. Andersen 14-18,
13-18. Ole Ø s te rg å rd e n s  Pe
dersen 13-18, 14—17. Kim Jen- 
sen-Michael Just 12-15, 15-11,
13-18.

DD: Anne Marie Bagger/Kirsten 
Østergård-Jane Schelde/Anette 
Sørensen 12-15, 11-15. Kirsten 
Holst/Birthe Bach-Mona 
Nlelsen/Dorte Søndergård 
15-4, 15-1.

HD: Finn Trærup Hansen/Hen- 
rik G undtoft-Kurt Wester- 
gård/Flemming Kretzschmar
4—15, 16-17. Jørgen Holst/Kim 
Jensen-Lars K. Andersen/M i- 
chael Just 5-15, 11-15. Ole 
Østergård/Vagn Rye—Allan 
Pagh/Jens Pedersen 15-13,
13-15, 15-12.
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DANMARKSSERIEN -  PULJE 1

R a n d e rs  fa ld t  fra

Randers rolle i topstriden 
blev udspillet med 3-10 ne
derlaget til Roskilde, som 
dermed holder tr it med 
Skovshoved.

14. d e cem b er

S IF -K B T ...................... 10-3
Roskilde-Randers . . . .  10-3
Herning-Tarup P.........10-3
B a lle rup-A llinge .........  10-3

18. jan u ar

Roskilde-Hillerød ___ 11-2
A llinge-R anders.........  4-9
B a lle ru p -S IF ................. 5-8
T arup-P .-K B T ...............  8-5

Stillingen
1. Roskilde . . .  5 5 46-19
2. Skovshoved 5 5 42-23
3. H ern ing__  5 3 42-23
4. Ballerup . . .  5 3 39-26
5. Randers . . .  5 3 35-30
6. TarupPårup 5 2 39-26
7. H ille rø d__  5 2 24—41
8. KBT Kbh. .. 5 1 30-35
9. A llin g e -S ... 5 0 15-50 M o rte n  S ø re n s e n /L is e lo tte  S tra n g e  i  ka m p  fo r  Ftanders.

S ko v sh o v ed -K B T  1 0 -3

M D : Hans Henrik Svend- 
sen/B irg itte N ielsen-Christian 
Chabert/Marianne Clausen 
15-6, 8-15, 11-15. Lennart 
Hansen/Pia Fritzbøger-Kim Jo- 
nassen/Helle Rasmussen 
17-14, 6-15, 8-15.
DS: Anne Dorte Jessen-Lotte 
Chabert 11-8, 12-10. Gitte 
Schou Nielsen-Ulla Justesen
9-11, 11-7, 5-11.
HS: Henrik Bo Mathiesen-Sø- 
ren Meinertz 15-5, 15-7. Bendt 
Rose-Erik Sonne 5-15, 15-8, 
15-4. Lars Kruse-Jan Andersen 
15-4, 15-7. Jesper Rathje-Ebbe 
Borchersen 15-3, 15-8.
DD: Anne Dorte Jessen/Pia 
Fritzbøger-Lotte Chabert/U lla 
Justesen 18-15, 7-15, 15-4. 
Gitte Schou N ielsen/Birgitte 
N ielsen-Marianne 
Clausen/Helle Rasmussen 
15-5, 15-4.
HD: Bendt Rose/Henrik Bo 
Mathiesen-Erik Sonne/Jan An
dersen 15-5, 15-5. Hans Henrik 
Svendsen/Lennart Hansen-Eb- 
be Borchersen/Søren Meinertz 
15-7, 15-11. Lars Kruse/Jesper 
Rathje-Christian Chabert/Kim 
Jonassen 15-10, 15-10.

R o s k ild e -R a n d e rs  1 0 -3

M D : Dorthe Larsen/Carsten B. 
N ielsen-lnge Ødum/Niels 
Thorup 15-10, 9-15, 7-15. Ka
rin Steffensen/Lars W agner-Li- 
selotte Strange/Morten Søren
sen 15-10, 16-18, 13-15.

DS: Ulla Schneller-Dorthe J. 
Rasmussen 11-7, 11-4. Hanne 
W ojtaszewski-Pia Pedersen
11- 8 , 11- 1.

HS: Bo Ømosegård-Per Amdi 
Christensen 15-9, 15-10. Kar
sten Schiøtz-Jesper Thomsen 
15-8, 15-18, 15-11. Henrik 
Hansen-Karsten Schulz 11-15,
5-15. Jan Boje-4esper Hansen 
15-1, 17-14.

DD: Ulla Schneller/Dorthe Lar- 
sen-lnge Ødum/Liselotte 
Strange 15-11, 12-15, 15-8. 
Hanne Wojtaszewski/Dorthe J. 
Rasmussen 15-8, 15-3.

HD: Bo Ømosegård/Carsten B. 
N ielsen-Per Amdi/Morten Sø
rensen 15-4, 15-4. Karsten 
Shiøtz/Henrik Hansen-Jesper 
Thomsen/Karsten Schulz 15-8,
12-15, 15—4. Jan Boje/Lars 
W agner-Niels Thorup/Jesper 
Hansen 15-9, 15-7.

H e rn in g -T a ru p  P åru p  1 0 -3

M D : Anne B jerregård/Harry 
Bertelsen-lnge Skalshøj/M i- 
chael Jacobsen 15-6, 15-7. 
Gurli Kror/Kaj D uch-Lise Toft- 
lund/Arne Larsen 15-9, 15-9.

DS: Helle Jensen-Anette Fre
deriksen 6-11, 9-11. Susanne 
Degn-Annelise Rasmussen
8-11, 11-5, 11-6.

HS: Erik Qvist-Per Jørgensen 
15-12, 15-4. Hans Jørgen Jo- 
nassen-Torben Kristensen
5-15, 15-8, 15-12. Ole Ander
se n-E  ri k Kolmos 15-5, 15-1. 
Kim Pedersen-Søren Boysen 
15-2, 15-3.

DD: Anne Bjerregård/G urli 
K ror-L ise Toftlund/Anette Fre
deriksen 15-3, 8-15, 16-17. Su
sanne Degn/Helle Jensen-An- 
nelise Rasmussen/lnge Skals
høj 15-18, 15—4, 12-15.

HD: Kim Pedersen/Harry Ber- 
te lsen-M ichael Jacobsen/Per 
Jørgensen 7-15, 15-2, 15-2. 
Hans Jørgen Jonassen/Kaj 
Duch-Arne Larsen/Erik Kolmos 
15-6, 15-6. Erik Qvlst/Ole An- 
dersen-Søren Boysen/Torben 
Kristensen 15-9, 15-7.

B a lle ru p -A llin g e  10 -3

M D : Palle Hasenfuss/Maria 
W olff-O le Hansen/Birthe Mad
sen 7-15, 15-3, 15-0. Ivan Jen- 
sen/Joan Jørgensen-Tommy 
Hansen/Anne Marie Munch 
15-3, 15-4.
DS: Bettina W olff-G itte Hansen
11- 6, 11-7. Nina Lund-Nina 
Jørgensen 12-10, 11-2.
HS: Birger Steenberg-Søren 
Hansen 13-18, 6-15. Gert 
N ielsen-Poul Erik Johansen 
15-12, 15-11. Lars Bruns- 
gaard-Henrlk Marker 14-17,
6 -  15. Gert Rasmussen-Knud 
Holm Petersen 11-15, 15-9,
12- 15.
DD: Bettina W olff/M aria 
W olff-N ina Jørgensen/G itte 
Hansen 15-13, 15-12. Nina 
Lund/Joan Jørgensen-Birthe 
Madsen/Anne Marie Munch 
15-5, 15-1.
HD: Gert N ielsen/Palle Hasen- 
fuss-Søren Hansen/Ole Mad
sen 18-15, 15-12. Gert Ras- 
mussen/Birger Steenberg-Poul 
Erik Johansen/Tommy Hansen 
15-3, 15-2. Lars Bruns- 
gaard/lvan Jensen-Knud Holm 
Petersen/Henrik Marker 15-12,
7 -  15, 15-9.
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DANMARKSSERIEN -  PULJE 2

V ib o rg  o p p e

Ubesejrede Birkerøc var
heller ikke i stand til at stoppe
suveræne Viborg, der på
udebane vandt med 10-3 og
nu næppe kan indhentes.

14. d e c e m b e r

Viborg-Esbjerg ....... 13-0
N yb o rg -H e rle v ......... 4 -9
B irke rø d -L yn g b y__ 8-5
USG -Skagen............ 6-7
Horsens-Fanefjord .. 11-2

18. ja n u a r

Horsens-Nyborg __ 10-3
Lyngby-Fanefjord . . . 11-2
B irkerød-V iborg __ 3-10
S kagen-E sb jerg ....... 10-3
H erlev-U S G .............. 9 -4

Stillingen

1. Viborg . . . .  6 6 67-11
2. H e rle v__ 6 5 51-27
3. Skagen . . .  6 5 49-29
4. Birkerød .. 6 5 43-35
5. Horsens .. 6 3 42-36
6. Lyngby . . .  6 2 35—43
7. U S G .........  6 2 32-46
8. Esbjerg . . .  6 2 31-47
9. Nyborg . . .  6 0 27-51

10. Fanefjord . 6 0 13-65

V ib o rg -E s b je rg  13 -0

M D : Gitte Paulsen/Erik Bertel- 
sen-Carsten Johansen/Gitte 
Thomsen 15-6, 15-17, 15-4. 
Ann-Britt Laigaard/Torben Sø- 
gaard-Egon Nielsen/Lene Lar
sen 15-11, 15-3.
DS: Jane B. N ielsen-Charlotte 
Thomsen 11-4, 11-8. Gitte Sø
gaard Jensen-U lla Pedersen
11-5, 11-4.
HS: Arne B. Nielsen-Poul R. 
Jensen 15-11, 5-15, 15-6. Kim 
V istisen-B jarne Hjulstad 14-17, 
15-9, 15-9. Keld Søgaard Jen- 
sen-M ogens Nielsen 15-7,
15-2. Henrik Ejlersen-Claus 
Nielsen 15-7, 15-8.
DD: Gitte Søgaard/Gitte 
Paulsen-G itte Thomsen/Lene 
Larsen 15-10, 15-6. Jane B. 
Nielsen/Ann Britt Laigaard-U lla 
Pedersen/Charlotte Thomsen 
15-8, 15-10.
HD: Kim Vistisen/Arne B. 
N ielsen-Poul R. Jensen/Mo- 
gens Nielsen 15-9, 15-0. Henrik 
Ejlersen/Keld Søgaard-Bjarne 
Hjulstad/Claus Nielsen 15-4, 
15-6. Erik Bertelsen/Torben 
Søgaard-Egon Nielsen/Carsten 
Jensen 15-9, 15-17, 15-5.

N y b o rg -H e r le v  4—9

MD: Kenneth Schødt/Else M il
sø—Lis Dysseholm/Ole Hørvid 
17-14, 11-15, 11-15. Steffen 
Rasch/Birthe Espinosa-Susan 
Borello/Jens Hinrichsen 17-14,
4-15, 12-15.

DS: Jette Hansen-Dorte Jør
gensen 11-1, 11-3. Vibeke 
Hansen-Hanne Jørgensen
11-7, 11-6.

HS: Klaus Nicolajsen^Jens 
Krogh 15-10, 7-15, 8-15. Keld 
Hansen-René Dysseholm 6-15, 
11-15. Tormod Sørensen-Finn 
Rasmussen 2-15, 17-15, 17-15. 
Flemming Rasmussen-Ole 
Mlndsal 4-15, 6-15.

DD: Jette Hansen/Vibeke Han- 
sen-L is Dysseholm/Hanne Jør
gensen 15-2, 15-3. Else M il- 
sø/B irte Espinosa-Susan Bo- 
re llo /Dorte Jørgensen 12-15,
13 - 15.

HD: Kenneth Schødt/Steffen 
Rasch-Ole Hørvid/Jens Krogh
8 -  15, 12-15. Klaus Nicolai- 
sen/Flemming Rasmus- 
sen-Jens Hinrichsen/René 
Dysseholm 9-15, 12-15. Keld 
Hansen/Tormod Sørensen-Ole 
M indsal/F inn Rasmussen
14- 17, 15-1, 2-15.

B irk e rø d -L y n g b y  8 -5

M D : Anne Grete Nielsen/Ole 
Jelby-Claus Madsen/Lone 
Nielsen 15-5, 14-18, 11-15. Li
se Andersen/Morten Christen- 
sen-Lars Kure/Britta Nielsen
14- 17, 15-8, 6-15.
DS: Gitte Dalgaard-Lisbeth Ja
kobsen 11-4, 11-0. Liselotte 
N ielsen-Mette Nielsen 11-8, 
11-^4.
HS: Torben Evald-Steen Kiør- 
boe 18-13, 18-15. Peter Win- 
ge-H enrik Jessen 15-10, 9-15,
15- 6. Glenn Bennigsen-Jakob 
Thygesen 15-7, 17-18, 15-7.
Ole V ilm ann-M ikkel Østergård
9 -  15, 14-18.
DD: Lise Andersen/G itte Dal- 
gaard-B ritta  N ielsen/Lone 
Nielsen 15-4, 15-6. Liselotte 
Nielsen/Anne Grete 
Nielsen-Lisbeth Jakob- 
sen/M ette Nielsen 15-8, 15-7. 
HD: Ole Jelby/Morten Christen- 
sen-C laus Madsen/Henrik Jes
sen 10-15, 15-10, 13-15. Glenn 
Bennigsen/Torben Evald-Steen 
Kiørboe/Jakob Thygesen
15-11, 18-14. Peter W inge/Ole 
V ilm ann-Lars Kure/M ikkel 
Østergård 6-15, 6-15.

U S G -S k a g e n  6 -7

M D : Jan Thlng/lrene Ster- 
lie-M ogens Jensen/Susanne 
Jensen 15-7, 15-6. B irger Møl- 
ler/Tove Baldvinsson-Leif Lyk- 
ke/Vibeke Danielsen 15-7,
15-7.
DS: Pia Holm -Vlbeke Poulsen 
11-6, 11-1. Jette Hansen-Gitte 
Sandkvist 11-9, 10-12, 11-6. 
HS: Milton W inckler-O le Sand
kvist 15-9, 10-15, 9-15. Ole 
Holm -Bjarne Nielsen 6-15, 
15-12, 2-15. Ole M unster-O le 
Juul Sørensen 8-15, 10-15. 
Holger Hautopp-O le Johansen 
7-15, 16-17.
DD: Pia Holm /lrene Sterlie-V i- 
beke Poulsen/Gitte Sandkvist
13-18, 12-15. Tove Baldvins- 
son/Jette Hansen-Susanne 
Jensen/Vibeke Danielsen 9-15, 
11-15.

HD: Ole H olm /M ilton W inck 
ler-O le Sandkvist/B jarne 
Nielsen 11-15, 11-15. Holger 
Hautopp/Ole M unster-M ogens 
Jensen/Leif Lykke 15-7, 15-7. 
B irger Møller/Jan Thing-O le 
Juul Sørensen/Ole Johansen 
15-10, 17-14.

H o rs e n s -F a n e fjo rd  1 1 -2

M D : Bent Thuesen/Hanne Pe- 
tersen-Jesper Hansen/Lone 
Jensen 15-1, 10-15, 11-15.
Niels Ruhne/Marianne Jakob- 
sen-Benny N ielsen/Bodil Pe
tersen 15-11, 15-11.
DS: Kirsten Lauritzen-Marlene 
Larsen 11-0, 11-5. Liselotte 
Bøje-Susanne Poulsen 11-3. 
12-9.
HS: Jens Winther-^Jan Lundbøll 
15-6, 15-6. Torben Mel- 
drup-B jarne Marcussen 15-3, 
15-1. Hans Jakobsen-Birger 
Petersen 15-10, 12-15, 15-6. 
Henrik Petersen-Allan Jensen 
15-6, 15-1.
DD: Kirsten Lauritzen/Liselotte 
Bøje-Lone Jensen/Marlene 
Larsen 8-15, 15-10, 15-18. 
Hanne Petersen/Marianne Ja- 
kobsen-Susanne Poulsen/Bodil 
Petersen 15-3, 15-0.
HD: Jens W inther/Henrik Peter- 
sen^Jan Lundbøll/B jarne Mar
cussen 15-1, 11-15, 15-8. Bent 
Thuesen/Hans Jakobsen-Je- 
sper Hansen/Benny Nielsen 
15-8, 15-4. Niels Ruhne/Tor- 
ben Meldrup-Allan Jensen/Bir- 
ger Petersen 15-6, 15-7.
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H jæ lp  ti l H e ls in g e
Helsinge fik hjælp fra Slagel
se, der besejrede nordsjæ l
lændernes hårdeste kon 
kurrent i topen, Holbæk, med 
hele 10-3, mens Helsinge 
selv sejrede med samme cifre 
i Hvidovre.

14. d e c e m b e r

Holbæk-Odense . 10-3
ABC-Hvidovre . . . 9 -4
Brønshøj-H jørring 10-3
Middelfart-S lagelse . 1-12
Helsinge-Fr.havn . 11-2

18. ja n u a r
Fr.havn-Brønshøj 8-5
Hjørring-Odense . 7-6
Hvidovre-Helsinge 3-10
Slagelse-Holbæk . 10-3
M iddelfart-ABC .. 4 -9

S tillingen

1. Helsinge .. 6 6 61-17
2. Holbæk . . .  6 5 48-30
3. Slagelse .. 6 3 44-34
4. Fr.havn . . .  6 3 40-38
5. ABC Aalb. 6 3 40-38
6. H jørring .. 6 3 34-44
7. Hvidovre .. 6 3 32—46
8. Odense . . .  6 2 39-39
9. Brønshøj . 6 2 37-41

10. M iddelfart 6 0 15-63

H olbaek -O d en se  1 0 -3
MD: Karin Rasmussen/Beda 
Pauli-Helle Hansen/Lars Jor 
gen Andersen 12-15, 15-7, 
15-12. Mette Storkfelt/Dan Ter 
Borch-Susanne Poulsen/Poul 
Erik Petersen 15-8, 15-12.
DS: Pia Svoldgaard-Lone C hri
stensen 12-11, 12-9. Pia Lar- 
sen-Charlotte Schou 12-10,
8- 1 1 , 6 - 1 1 .
HS: Claus Andersen-Claus 
W ittenborg 15-6, 15-2. Tom 
Nielsen^Jorn Jensen 15-3,
15-6. Henrik K jeldgaard-Henrik 
Knudsen 17-15, 8-15, 15-8.
Chr. O lesen-Jorgen Krebs 
15-13, 15-18, 15-9.
DD: Pia Svoldgaard/Pia Lar- 
sen-Helle Hansen/Susanne 
Poulsen 6-15, 10-15. Mette 
Storkfelt/Karin Rasmussen-Lo- 
ne Christensen/Charlotte 
Schou 15-4, 5-15, 9-15.
HD: Claus Andersen/Tom 
Nielsen-Lars J. Andersen/Poul 
Erik Petersen 15-8, 15-2. Beda 
Pauli/Chr. Olesen-4orn Jen- 
sen/Claus W ittenborg 15-5, 
15-12. Henrik Kjeldgaard/Dan 
Ter Borch-H enrik Knud- 
sen/Jorgen Krebs 15-4, 15-1.

A B C -H v id o v re  9 -4
M D : Niels P. Jacobsen/Jonna 
M ikkelsen-Peter Mikkel- 
sen/Anni Strøe 15-5, 11-15, 
15-10. Otto Hansen/Joan B. 
Thomsen-Torben Jørgen- 
sen/Janne Henriksen 15-4, 
15-7.
DS: Tove Larsen-B irg it Jacob 
sen 11-15, 11-6. B irgitte Fut- 
trup-Karin Bentsen 4-11, 8-11. 
HS: Leif Bo Knudsen-Carsten 
Werge 6-15, 11-15. Erik Lok- 
lint—Allan Riisberg 15-8, 15-12. 
Jess Houmøller-Kenneth Ewald 
15-5, 15-3. John Peder- 
sen-Jørgen Groth 18-13,
10-15, 15-9.
DD: Tove Larsen/Joan B. 
Thom sen-B irg it Jacobsen/Anni 
Strøe 18-16, 10-15, 15-8. B ir 
g itte Futtrup/Jonna Mikkel- 
sen-Karin Bentsen/Janne Hen
riksen 15-5, 15-5.
HD: Jess Houmøller/O tto Han- 
sen-Torben Jørgensen/Peter 
Mikkelsen 8-15, 11-15. Niels P. 
Jacobsen/Leif Bo Knud
sen-Carsten Werge/Jørgen 
Groth 15-10, 15-11. John Pe- 
dersen/Erik Lokllnt-Kenneth 
Ewald/Allan Riisberg 15-17, 
15-2, 13-15.

B ra n s h o j-H je rrin g  1 0 -3

M D : Poul Harder Mikkel- 
sen/Tove Rekkov D ige-Lis 
Brandt/O tto D. Jensen 15-9, 
15-12. Gert Lazarotti/Inger 
Trolle M ikkelsen-Helle Christi- 
ansen/Torben Hansen 17-18, 
15-6, 18-16.
DS: Lise Sorensen-Bente Sand
I -  11, 1-11. Randi Sloth Jor- 
gensen-Dorthe Bonlokke 11-7,
I I -  3.
HS: Per Dabelsteen-Carsten 
Bruun 5-15, 3-15. Ivan 
Nielsen-Carsten Bregnhoj 
15-6, 7-15, 15-10. Niels Oie 
Andersen-Keld Axelsen 18-14, 
15-4. Jesper Tolm an-M ichael 
Bruun 15-11, 15-8.
DD: Tove Rekkov Dige/Inger 
Trolle Mikkelsen-Bente 
Sand/Lis Brandt 10-15, 15-8, 
15-10. Lise Sorensen/Randi 
Sloth Jorgensen-Dorthe Bon- 
lokke/Helle Christiansen 15-3,
12-15, 15-7.
HD: Poul Harder M ikkelsen/Per 
Dabelsteen-Carsten Bru- 
un/Keld Axelsen 10-15, 3-15. 
Gert Lazarotti/Ivan Nielsen- 
Torben Hansen/Carsten Bregn 
hoj 15-11, 9-15, 15-6. Jesper 
Tolm an/N iels Oie Ander
sen-M ichael B ruun/O tto D. 
Jensen 15-4, 11-15, 15-8.

M id d e lfa r t-S la g e ls e  1 -1 2
M D: Helle Pedersen/Finn 
Juhl-Anne Grethe Stig- 
ler/Flemming Jørgensen 10-15,
6-15. Karin Jensen/Per 
D ali-Lotte  R iberholdt/O tto 
Rasmussen 11-15, 0-15.
DS: Marianne Bruhn-Lisbeth 
Jørgensen 11-8, 12-11. Jette 
Dall-Lisbeth Kolding 4-11,
3-11.
HS: Bjørn Aagaard-Allan An
dersen 1-15, 7-15. Reiff Han- 
sen-M ichael Sørensen 1-15,
6 -  15. Steen Schultz-Ib Larsen
8-15, 15-10, 13-15. Kurt Mul- 
vad-Jørgen Overgaard 1-15,
10-15.
DD: Karin Jensen/Marianne 
B ruhn-Lotte  Riberholdt/Anne 
Grethe S tig ler 7-15, 18-13,
7 -  15. Helle Pedersen/Jette 
D all-Lisbeth Jørgensen/Lisbeth 
Kolding 11-15, 11-15.
HD: Bjørn Aagaard/Steen 
Schultz-Flem ming Jørgen- 
sen/Otto Rasmussen 8-15,
10-15. Finn Juhl/Per Dall-A llan 
Andersen/M ichael Sørensen
5-15, 12-15. Kurt Mulvad/Reiff 
Hansen-lb Larsen/Jørgen 
Overgaard 4—15, 11-15.

H e ls in g e -F re d e rik s h a v n  1 1 -2

M D : Marianne Kreiner/Asger 
Madsen-Dorte Jensen/Bjarne 
Nielsen 7-15, 15-6, 15-10.
Helle Wøidemann/Palle 
N ielsen-Helle Jørgensen/Hans
J. Jensen 12-15, 15-3, 15-4.
DS: Elvi Høyer-4ytte Nielsen
11- 7, 7-11, 2-11. Lene Frilund 
Jacobsen-Lise J. Jensen 11-8,
12- 9.
HS: Allan Petersen-Ove Chri
stensen 15-0, 15-11. Ole 
Svendsen-Kim Enevoldsen 
15-5, 15-5. Jan Petersen-Frank 
Andersen 15-12, 15-7. Kim 
Lassen-Ejnar Jørgensen 17-16, 
15-5.
DD: Lene Frilund Jacob- 
sen/Helle Wøidemann^Jytte 
N ielsen/Lisa J. Jensen 12-15,
14 - 18. Elvi Høyer/Marianne 
Kreiner-Dorte Jensen/Helle 
Jørgensen 15-10, 15-5.
HD: Ole Svendsen/Asger Mad- 
sen-B jarne Nielsen/Hans J. 
Jensen 15-10, 15-3. Jan Peter- 
sen/Kim Lassen-Ove Christen- 
sen/Kim Enevoldsen 15-5,
15 - 10. Allan Petersen/Palle 
N ielsen-E jnar Jørgensen/Frank 
Andersen 15-7, 15-5.

Bestil abonnement og læs om:

★  DBFs arrangementer
★  International badminton
★  Debat
★  Artikler for instruktører
★  Turneringsresultater
★  Indbydelser til turneringer
★  O fficielle meddelelser fra DBF
★  Sæsonprogrammer
★  Danmarksturneringen 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 .

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

Bladet bedes tilsendt:

Navn

Adresse

Postnr. by I
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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 flexlbilitet. 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,-
ægte tarmstreng ...........kr. 120,-

TRANSOCEAN
BADMINTON

Lathyrusvej 13 . DK-2970 Hørsholm 
Arne: Tlf. 02 - 57 07 60 
Erik: Tlf. 03 - 42 34 14

L i l le rø d  o p p e

Lillerød har tilsyneladende 
sat sig på oprykningspladsen 
med en sejr på 7-6  over Over 
Jerstal, der vel næppe kan 
trues på andenpladsen, der 
giver adgang til opryknings-
kampe.

14. d e c e m b e r

Lillerød-O. Jerstal . . . . 7-6
Ø B K -G ladsaxe ......... . 6-7
C BK -P ou lsker........... . 9-4
Smash-Albertslund .. . 10-3
Helsingør-Højbjerg .. . 11-2

18. jan u ar

C BK -Ø BK .................. . 8-5
O. Jersta l-P ou lsker.. . 13-0
L ille rød-H e ls ingø r. . . . 11-2
A lb.lund-Højbjerg . . . . 12-1
Gladsaxe-Smash . . . . . 8-5

S tillingen

1. Lillerød . . .  6 6 66-12
2. O. Jerstal . 6 5 60-18
3. Helsingør . 6 4 45-33
4. Smash . . . .  6 4 42-36
5. Gladsaxe . 6 4 42-36
6. Albertslund 6 2 39-39
7. Østerbro .. 6 2 36-42
8. Char.lund . 6 2 31—47
9. Højbjerg .. 6 1 19-59

10. P ou lske r.. 6 0 10-68

L ille rø d -O . J e rs ta l 7 -6
M D : Henrik Andersen/Lotte 
Meilstrup-René Toft/Susanne 
Lassen 9-15, 15-8, 15-11. Ger
ner Ablldtrup/E lise Ger- 
strøm -Peter Nlelsen/Bente 
Petersen 15-9, 10-15, 15-7.
DS: Kirsten Kjæ rbye-Mette 
Højby 4-11, 7-11. Joan 
Klem-Henny Toft 11-0, 11-5. 
HS: Frank R iget-Frank Lassen 
15-13, 14-18, 10-15. Stig 
Due-Asmus Skourup 6-15,
15-7, 0-15. Niels B. Han- 
sen-Stefan Knutzen 15-2, 15-9. 
Jørn Jensen-Jørn Jacobsen
18-15, 17-18, 15-5.
DD: Kirsten Kjærbye/Joan 
Klem-Henny Toft/Susanne Las
sen 15-12, 5-15, 13-18. Lotte 
Meilstrup/Elise Ger- 
strøm -Bente Petersen/Mette 
Højbye 15-5, 7-15, 11-15.
HD: Henrik Andersen/Gerner 
Abildtrup-René Toft/Asmus 
Skourup 15-9, 7-15, 11-15.
Stig Due/Frank Riget-Frank 
Lassen/Stefan Knutzen 15-2, 
15-9. Jørn Jensen/Niels Bryde 
Hansen-Jørn Jacobsen/Peter 
Nielsen 15—4, 17-16.

Ø B K -G la d s a x e  S. 6 -7

M D : Ingelise B langshøj/Benny 
Petersen-Helle Raastrup/Jør- 
gen Raastrup 14-18, 5-15. V i
beke Hansen/Jesper Jørgen- 
sen-Susanne Hansen/Leif V. 
Hansen 8-15, 4-15.

DS: Bente Schjoldager-G itte 
Heiner 6-11, 9-12. Anne Hen- 
riksen-Lisbeth Kofoed 2-11,
11- 7, 11-1.

HS: Søren Christensen-Leif 
Hansen 15-10, 3-15, 15-7.
John Hansen-Poul Lindschouw 
15-1, 15-6. Leif Morten- 
sen-Palle Stevnsvig 7-15, 8-15. 
Martin O lsen-Bent H. Andersen 
15-12, 6-15, 18-17.

DD: Ingelise Blangshøj/Anne 
Henriksen-Susanne Han- 
sen/Helle Raastrup 6-15, 5-15. 
Vibeke Hansen/Bente Schjold- 
gare-G itte Heiner/Lisbeth Ko
foed 15-7, 16-17, 15-11.

HD: Søren Christensen/Benny 
Petersen-Jørgen Raastrup/Leif 
V. Hansen 4-15, 10-15. Leif 
Mortensen/Jesper Jørgen- 
sen-Le if Hansen/Bent Lind- 
schouw 9-15, 7-15. John Han- 
sen/M artin Olsen/Palle Stevns- 
v ig/Bent H. Andersen 15-6,
12 - 15, 18-17.

C B K -P o u ls k e r 9 -4

MD: Karen Schur/Peer Nør- 
gaard-lnge Johansen/Lars Vibe
2-15, 4-15. Claus Roe/Marian- 
ne Pretzsch-Gitte Møller/Ove 
Hansen 15-1, 15-7.
DS: Lise Andreasen-Rita Lar
sen 11-12, 1-11. Illa Øhlen- 
schläger-T ina Anker 5-11,
2-11.
HS: Steen Andersen-Svend 
Åge Hansen 15-5, 15-7. Jesper 
Schramm-Claus Møller 15-5, 
15-9. Ole Steen Hansen-Allan 
Andersen 15-2, 15-7. Finn Bo 
Jørgensen-Claus Hansen 15-5, 
15-6.
DD: Marianne Pretzsch/Ulla 
Øhlenschlåger-R ita Larsen/ln- 
ge Johansen 9-15, 15-5, 3-15. 
Lise Andreasen/Karen 
Schur-G itte Møller/Tina Anker 
15-10, 12-15, 15-11.

HD: Ole Steen Hansen/Claus 
Roe Eriksen-Sv. Â. Han- 
sen/Lars Vibe 15-1, 15-6. Peer 
Nørgaard/Steen Andersen-AI- 
lan Andersen/Claus Møller 
15-1, 15-1. Finn Boe Jørgen- 
sen/Jesper Schramm-Ove Han
sen/Claus Hansen 15-13,
13-15, 15—4.

S m a s h -A lb e rts lu n d  10 -3

M D : Jan Kogut/lngelise Jen- 
sen-Jens Erik Larsen/Hanne 
Saugmann 3-15, 15-8, 15-8. 
Ove Krogh Rants/Annette Jør- 
gensen-Christian Casmo- 
se/Hanne Vagner 14—18, 15-10, 
15-10.

DS: Connie Andersen-Charlotte 
Frimodt 11-4, 2-11, 11-5. Con
ny Kjæ r-Marianne Busk 8-11,
4-11.

HS: Per Juul Jensen-Nlels Pe
dersen 14-17, 15-7, 15-2. René 
Johansen-Henrik Rud Petersen 
15-8, 15-10. Kim Juul Jen- 
sen-Niels Larsen 7-15, 15-8,
13 - 15. Lars Haahr-Anders 
Nielsen 6-15, 14-17.

DD: Connie Andersen/lngelise 
Jensen-Hanne
Saugmann/Charlotte Frimodt
10 - 15, 15-6, 15-3. Conny 
Kjæ r/Annette Jørgensen-Hanne 
Vagner/Marianne Busk 15-8, 
15-10.

HD: Per Juul Jensen/René Jo- 
hansen-Nlels Pedersen/Henrik 
Rud 15-7, 15-9. Jan Kogut/Kim 
Juul Jensen-Jens Erik Lar- 
sen/Christian Casmose 18-16, 
15-5. Ove Krog Rants/Lars 
Haahr-Niels Larsen/Anders 
Nielsen 15-4, 15-0.

H e ls in g ø r-H ø jb je rg  1 1 -2

M D : Birgitte Jacobsen/John 
Madsen-Anne Strandorff/Peter 
Arberg 15-12, 15-9. Lis Gar- 
høj/Torben Bo Larsen-Helle 
Rasmussen/Jan Eskesen 15—4, 
17-14.
DS: Merete Jacobsen-Kirsten 
Molbeck 9-11, 11-3, 11-7. Jan 
nie N ie lsen-B irgitte Eriksen
11- 3, 11—4.
HS: Jesper Andersen-Henrik 
Hesselberg 15-18, 15-8, 11-15. 
Leif Nissen-Jens Deding 5-15, 
15-11, 15-8. Jørn Søren- 
sen-M ichael Locht 7-15, 17-15,
8-15. John Andersen-Henrik 
Christensen 15-10, 15-4.
DD: Birgitte Jacobsen/Merete 
Jacobsen-Anne Stran- 
dorff/Helle Rasmussen 15-4, 
15-2. Lis Garhøj/Jannie 
Nielsen-Kirsten M olbeck/B ir- 
gltte Eriksen 15-3, 15-9.
HD: Leif Nissen/John Mad- 
sen-^Jens Deding/Henrik Hes
selberg 17-14, 15-12. Jørn 
Sørensen/Jesper Andersen-M i
chael Locht/Henrik Christensen
14- 18, 15-5, 15-11. John An- 
dersen/Torben Bo Larsen-Jan 
Eskesen/Peter Arberg 15-4,
15 - 13.
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Postbesørget avis

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.


