




m ed  u n d ta g e ls e  
a f S y d a frik a

A f H . C . M ø lle r

Dansk Badminton Forbund 
udpegede én deltager til den 
nordiske ungdomslejr i Søn
derborg. Det er Birgitte Hind
se, Nr. Broby, der her ses (i 
midten) sammen med én 
deltager fra hver af de øvrige 
nordiske lande. (Foto: Jørgen 
Hjort).

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

Udgiver: Svend Erik Jacob
sen, Vestergade 23,3200 Hel
singe, for Dansk Badminton 
Forbund.

Redaktion: Sv. E. Jacobsen 
29 69 55. H. C. Møller, Søren 
Chr. Jensen, Preben Søborg. 
(Foto), Jørgen Hjort (Foto).

Abonnement på Badminton’ 
koster 60,- kr. årligt (10 
numre) og bestilles hos Sv E. 
Jacobsen eller via DBF’s 
kontor.
Tryk: Frederiksberg Bog
trykkeri.

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

Næste nr. af »Badminton« 
udkommer i ugen, der be
gynder med den 14. septem
ber. Stof, der ønskes i dette 
nr. skal indsendes til bladets 
adresse senest den 24. 
august.

Den26. maj 1981 bleven mærke
dag i badmintonsportens histo 
rie. Da beseglede det internatio 
nale forbund (IBF) og udbryder
forbundet (WBF) den sam
mensmeltning, der længe har 
været arbejdet på, og slettede 
alle officielle divergenser.

Badminton er atter samlet un 
der ét verdensforbund, hvilket 
blandt mange andre ting bety
der, at Den Internationale Olym
piske Komite atter anerkender 
badminton som en værdig fo r 
handlingspartner i IBFs bestræ
belser på at blive optaget på det 
olympiske program.

Det betyder også, at Danmark 
nu for første gang kan spille o ffi 
cielle landskampe med Kina 
samt igen pleje omgang med 
lande som Iran, Nordkorea, Phi- 
lippinerne, Zambia m.fl., men 
åbenbart ikke med Sydafrika, 
som hele tiden har været medlem 
af IBF.

Dansk Idræt gør gældende at 
være upolitisk (underforstået ik 

ke blander sig i udenrigspolitik) 
og at tage afstand fra enhver 
form for diskrimination. En af 
DBFs motiveringer for at modta
ge en invitation fra Sydafrika var, 
at hvis man sagde nej, diskrim i
nerede man politisk.

Det hele endte med, at holdet 
ikke kom afsted, da spillerne selv 
meldte afbud og derved undgik 
at blive blacklistet af FN, og når 
alt kommer til alt, skal man næp
pe beklage, at det gik, som det 
gjorde. Besøget kunne måske 
have bragt DBF ud i et indenrigs
politisk stormvejr, foruden at det 
på mere privat plan kunne have 
givet konsekvenser for deltager
ne, som de ikke var i stand til at 
overse i starten.

Det startede med, at uden
rigsminister Kjeld Olesen dels i et 
brev til DBF, dels offentligt an
befalede forbundet at holde sig 
væk fra Sydafrika. Kjeld Olesen 
har både ret og pligt til at gøre 
DBF opmærksom på nationens 
officielle standpunkt, som i dette 
tilfælde er sammenfaldende bå

de med FNs og i overensstem
melse med det såkaldte nordiske 
handlingsprogram. Men man 
forstår også de ledere, der føler, 
at idrætten (in casu badminton) 
er taget som en slags gidsel. 
Boycotten af Sydafrika omfatter 
jo ikke blot sportsligt samkvem, 
men i lige så høj grad kulturelt, 
undervisningsmæssigt, viden
skabeligt og handelsmæssigt.

Som følge af sammensmelt
ningen i maj kan det i hvert fald 
teoretisk ikke udelades, at DBF 
modtager en invitation fra Iran, 
der landets andre besværlighe
der ufortalt ikke ligefrem kan si
ges at respektere anderledes 
tænkende. Vil man i det tilfælde 
indtage samme holdning, eller 
stiller denne sag sig anderledes? 
Vil det i så fald igen blive uden
rigsministeren, der lægger ryg 
til, eller bliver det mon sportens 
egen minister, Lise Østergaard, 
der efter vor opfattelse forholdt 
sig bemærkelsesværdigt passivt 
under DBFs Sydafrika-sag.

R e tte ls e r

Rettelser af adresser og nye 
modtagere af klubbernes 
abonnementer kan foretages 
fra nr. til nr. Ændringer, der 
ønskes foretaget til nr. 6 be
des indsendt senest den 25. 
august til »Badminton«, 
Postbox 133, 3200 Helsinge.

» B a d m in to n «

er planlagt til at udkomme 
seks gange i 2. halvår, idet 
der som følge af den grafiske 
konflikt kun udkom fire nr. i 1. 
halvår, 1981. Foruden nær
værende udgave kommer 
»Badminton« således:
Nr. 6 14. september.
Nr. 7 5. oktober 
Nr. 8 9. november.
Nr. 9 7. december.
Nr. 10 14. december.

Nordisk lejr 
i Sønderborg

Juli og august har igen i år 
budt på en lang række som
mertræningslejre, landet 
over. »Badminton«s forside 
motiv er imidlertid fra en lejr, 
hvor det kun sporadisk dre 
jede sig om »Badminton«, og 
hvor der kun var en enkelt 
dansk badminton-spiller 
med. Det var Birgitte Hindse, 
Nr. Broby, der af DBFs ung
domsspilleudvalg var udpe
get som deltager på Dansk 
Idræts Forbunds nordiske 
ungdomslejr på Idrætshøj
skolen i Sønderborg.

Her var unge idrætsudø
vere fra Danmark, Norge, 
Sverige, Island og Finland

samlet i en uge. Der var et 
halvt hundrede 16-18 årige 
med fra de fem lande.

De beskæftigede sig med 
forskellig idræts-udøvelse og 
andre aktiviteter. Desuden 
var der foredrag om »Fysisk 
træning af børn og unge« ved 
den svenske professor Bengt 
Saltin, om »Idrætsskader« 
ved lektor Karen Inge Halkier, 
ligesom de unge bl.a. blev 
orienteret om strækøvelser 
og kropsmassage ved fysio 
terapeut Bent Sonne.

I nr. 6 vil »Badminton« ven
de tilbage til de mange »ordi
nære« sommerlejre, hvorfra 
der vises billed-»glimt«.
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Scandinavian masters

V e rd e n s e lite n  m ø d es  
i C irku s-b yg n in g en

Cirkusbygningen i Københavns centrum bliver badminton-skue
plads. Den kan rumme knap 2.000 tilskuere. (Foto: Søren Holmberg).

Verdens bedste badmintonspil
lere samles 26.-29. november I 
Cirkus-bygningen i København, 
og på trods af det lidt usædvanli
ge spillested er det for at spille 
badminton om ialt 103.000 kr.

Turneringen »Scandinavian 
Masters« bliver med de absolut 
bedste fra Danmark, Indonesien, 
Indien, Kina, Korea, England og 
Sverige, og den afvikles efter 
model af Masters-turneringen i 
Albert Hall i London, hvor der 
ganske vist er to baner, mens der 
i Cirkus-bygningen kun bliver 
plads til én bane.

Det begrænser naturligvis 
deltager-antallet ganske væ
sentligt, og der inviteres otte 
spillere til de to single-rækker, 
mens der i de rene doubler bliver 
seks deltagende par. I mixed- 
double bliver der fire par.

Der bliver plads til to danske 
spillere i herresingle, Morten 
Frost og Flemming Delfs, mens 
Lene Koppen er eneste danske 
deltager i damesingle.

I herredouble kommer Flem
ming Delfs/Steen Skovgaard og 
Morten Frost/Steen Fladberg 
med, og i damedouble stiller Le
ne Køppen/Anne Skovgaard op. I 
mixeddouble er Steen Skov- 
gaard/Anne Skovgaard og Steen 
Fladberg/Pia Nielsen med, og 
her bliver de to øvrige par Mike 
Tredgett/Nora Perry og indone
serne Christian/Damayantl.

Fem indonesiske spillere Invi
teres, nemlig Rudy Hartono, 
Liem Swle King, Christian Hadi- 
nate, Verawaty og Ruth Damay- 
anti.

Der er ikke sat navn på de kine
siske spillere, DBF ønsker til Kø
benhavn, men det bliverto herrer 
og to damer, så der også kan 
dannes en herredouble og en 
damedouble.

Østens nye stjerne, verdens 
bedste i 1980-81, Sun Ai Hwang, 
Korea er naturligvis næsten 
øverst på kransekagen.

Prakash Padukone, Indien og 
Hvidovre, inviteres for at spille 
herresingle.

Fra Japan vil man gerne se Sa- 
ori Kondo og Yunekura, mens 
fire engelske spillere inviteres. 
Det er Mike Tredgett, Nora Perry, 
Ray Stevens og Jane Webster. 
Dertil kommer svenskerne Tho
mas Klhlstrom/Stefan Karlsson.

Deltagerne i de enkelte rækker 
skulle således blive: 
Herresingle: Morten Frost,
Flemming Delfs, Liem Swie King, 
Rudy Hartono, Prakash Paduko
ne, de to kinesiske spillere samt 
Thomas Kihlstrom eller Ray Ste
vens.
Damesingle: Lene Køppen, Sun 
Ai Hwang, Yonekura, Kondo, 
Verawaty, de to kinesiske spillere 
og Jane Webster.
Herredouble: Flemming
Delfs/Steen Skovgaard, Morten 
Frost/Steen Fladberg, Thomas

Kihlstrom/Stefan Karlsson, 
Christlan/King, den kinesiske 
herredouble og Ray Stevens/Mi- 
ke Tredgett.

Damedouble: Lene Køppen/An
ne Skovgaard, Nora Perry/Jane 
Webster, Kondo/Yonekura, Ve- 
rawaty/Damayanti og den kine
siske double, mens den sidste 
plads endnu er åben. 
Mixeddouble: Skovgaard/Skov- 
gaard, Fladberg/Pia Nielsen, 
Tredgett/Perry og Christi- 
an/Damayanti.

På nær mixeddoublen afvikles 
alle rækker som pool-turnering, 
idet der i de to single-rækker bli 
ver puljer å fire deltagere, og i de 
rene doubler puljer å tre delta
gere.

Det er tanken, at der skal spil
les i to runder torsdag den 26. 
november, fredag samt lørdag. 
Søndag bliver der finaler. Der 
spilles kl. 13.00-17.30 og igen kl. 
19.00-23.30. Finalerne søndag 
spilles fra kl. 13.30.

Hver runde kommer til at om 
fatte 6-7 kampe, og der bliver så
vel singler som rene doubler. 
Mixeddoublen afvikles først fra 
lørdag med semifinaler.

Førstepræmierne i single 
rækkerne bliver på 12.000 kr., 
mens der i double-rækkerne er
10.000 kr. i første-præmier.

Det er SAS, der er hovedspon
sor for arrangementet.

Der bliver TV fra stævnet såvel 
lørdag som søndag, lørdag I for
bindelse med sports-lørdag ud
sendelserne og søndag fra fina 
lestævnets kampe.

A L - S Ø - N E T

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

net i ny lon  i f in e s te  u d fø 

re ls e  og fa rv e  

På b e s tillin g  le v e re s  fø l 

ge nd e:

B a d m in to n n e ts tø tte r  i le tte  

h v id la k e re d e  s tå lrø r, d o m 

m e rs tig e r  fo r ba dm in to n  og  

te n n is  sam t tæ lle k a s s e r  og  

k u g le ra m m e r.

F o rh a n d le re  o v era lt.

A L - S Ø
Sportsnetfabrik

B je rr in g b ro v e j 122, 

2 6 1 0  R ø d o vre, 

t lf  0 1 -9 4  97  56
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F æ lles træ n in g  fo r 2 4  
s p ille re  m ed  Jø rg en  ’M o ’

Jørgen Mortensen (t.v.)og Martin Andersen, medlem af uddannelses
udvalget, som medvirker ved samlingen i Karlslunde.

(Foto: Jørgen Hjort).

24 spillere er udtaget af DBF 
seniorspilleudvalg til regelmæs
sig fællestræning med den nye 
landstræner, Jørgen Mortensen. 
Heraf er de 19 med i træningen i 
Brøndbyhallen, mens fem jyske 
spillere også er inde i kredsen til 
fællestræning.

De 19 spillere i Brøndby-træ- 
ningen er: Lene Køppen, Pia 
Nielsen, Rikke V. Sørensen, 
Dorte Kjær, Nettie Nielsen, An 
nette Bernth, Lise Kissmeyer, 
Susanne Berg, Anne Skovgaard 
og Kirsten Larsen, Morten Frost, 
Flemming Delfs, Steen Fladberg, 
Steen Skovgaard, Gert Helsholt, 
Claus B. Andersen, Bent Sven- 
ningsen, Morten Svarrer og Mi
chael Kjeldsen.

Fællestræningen foregår på 
onsdage i Brøndbyhallen, hvor 
der er fire timer til rådighed -  kl. 
17-21. Træningen begynder i 
midten af denne måned.

Kenneth Larsen, Mark Christi 
ansen og Jens Peter Nierhoff er 
udtaget til træning i Ålborg, hvor 
de får bolde og spilleplads til rå
dighed. Det er meningen, at Jør

gen Mortensen med mellemrum 
skal tage til Ålborg for også at 
tage sig af denne træning. Det 
samme gør sig gældende for Ag
nete Juul og Susanne Ejlersen, 
der skal træne i Århus.

Når Lise Kissmeyer er med på 
træningen i Brøndby hænger det 
sammen med, at hun fra den nye 
sæson skifter klub -  fra Højbjerg 
til Hvidovre.

Med ansættelsen af Jørgen

Mortensen som landstræner er 
træningen igen underlagt én 
person, mens træningen jo i 
1980-81 blev ledet af Niels Fi
scher i København samt af Car
sten Morild og Hans Jakobsen i 
henholdsvis Ålborg og Århus.

Foruden den egentlige fælles
træning, skal Jørgen »Mo« tage 
sig af spillerne ved større inter
nationale arrangementer, her
under landskampe.
Samling 5 .-6 . sept.
Den første weekend i september 
-  5.-6. -  bliver de 24 spillere 
samlet i Karlslunde til en træ 
ningssamling under Jørgen 
Mortensens ledelse. Desuden 
medvirker uddannelsesudvalget 
ved denne træningssamling, 
oplyser UK-formand Erik Jør
gensen.

Der kommer ialt 26 spillere 
med, hvilket altså indebærer, at 
to spillere, foruden de 24 på fæl
lestræningen, kan få chancen for 
at være med.

Det er de første »Team Dan
mark« penge, DBF udnytter på 
denne måde.

G e n e r a t io n s 

s k ifte  i 
S v e r ig e

Sveriges forbunds-kaptajn Ulf 
Borgstrom har gennemført en 
kraftig foryngelse af det svenske 
landshold, Det står klart efter 
sæsonens første træningssam
ling for landsholds-truppen på 
Boson udenfor Stockholm.

Blandt de spillere, som ikke 
længere findes i truppen er bl.a. 
Sture Johnsson og Bengt Fro- 
mann. Her ses størsteparten af 
de spillere, der vil være med på 
Sveriges hold i 1981-82.

F.v. Christine Magnusson, 
Maria Bengtsson og Lena Axels- 
son. Stående: Christian Lund- 
berg, Claes Nordin, Thomas 
Kihlstrom, Klas-Gunnar Jons
son, Ulf Johansson, Stefan 
Karlsson, Jan-Erik Antonsson, 
Torbjörn Petterson, Goran 
Carlsson og Tor Sundberg. Lars 
Wengberg, Anette Borjesson, 
Carina Andersson og Ann-Sofie 
Bergman indgår også i truppen,

Den svenske landsholdstrup skal bl.a. stræbe efter at følge EM-resultaterne fra 1980 op. Ved det seneste men de var ikke med i samlingen.
EM vandt Sverige en guldmedalje (Nordin/Karlsson i herredouble) og tre sølvmedaljer. (Foto: Anders Mårtensson).
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Dorte Kjær og Nettie Nielsen. 
(Foto: Louis Ross).

Kenneth Larsen, Triton Aalborg. 
(Foto: P. Søborg).

Rikke V. Sørensen, KBK.
(Foto: P. Søborg).

Michael Kjeldsen og Mark Chri
stiansen. (Foto: J. Hjort).

S y d a fr ik a -tu re n , d e r  a ld rig  b le v  t i l  n o g e t
Af A. C. Møller

De seks danske badmintonspil
lere, der skulle have været til 
Sydafrika, kom aldrig af sted. De 
meldte for hovedpartens ved
kommende selv fra, men forud 
var gået adskillige debatter og 
diskussioner.

Det var meningen, at spillerne i 
juli-august skulle spille seks op 
visningskampe i fire-fem for 
skellige byer, og alt var fra sydaf
rikansk side klar til at modtage 
de seks spillere Dorte Kjær, Gre
ve, Nettie Nielsen, Hvidovre, Rik
ke V. Sørensen, KBK, Michael 
Kjeldsen, Gentofte, og de to Tri
ton-spillere Kenneth Larsen og 
Mark Christiansen.

Poul-Erik Nielsen og Erik Jør
gensen skulle være ledere på 
turen, og af flere grunde bekla
ger Poul-Erik Nielsen, at man 
måtte aflyse. -Jeg er ikke mindst 
ked af det på det sydafrikanske 
badmintonforbunds vegne, siger 
han. Alle de mange forberedel
ser, der er i forbindelse med så
dant et arrangement er nu gjort 
forgæves, fordi vi blev nødt til at 
melde fra meget sent.

Gidsel
I de medier, der udkom -  herun 
der TV og radio -  gjorde uden
rigsminister Kjeld Olesen op 
mærksom på, at det officielle 
Danmark er imod apartheid poli 
tikken, og i et brev til DBF fore 
holdt han forbundet, at et besøg 
af et badmintonhold af den syd
afrikanske regering ville blive 
udlagt som en anerkendelse. 
Derfor beder jeg DBF omgøre sin 
beslutning, skrev udenrigsmini
steren.

Men det gjorde DBF ikke. -  Vi 
følger DIFs og IBFs linie, svarede 
formand Frede Kruse-Christian- 
sen. Sydafrika opfylder alle be
tingelser for at være medlem af

IBF, og dansk idræt tager afstand 
fra diskrimination i enhver hen
seende.

Selvfølgelig er vi solidariske 
med regeringen i overordnede 
politiske spørgsmål. Men vi for 
langer lige behandling. Vi kan ik 
ke godtage, at regeringen risi
kofrit bruger idrætten i sin sank
tionspolitik og samtidig godken
der køb af f.eks. kul i Sydafrika. 
Vi føler, at vi er belvet udtaget 
som gidsel.

SANROC
De seks spillere blev ved et møde 
orienteret om såvel positive som 
negative sider ved hele proble 
matikken, og vi fortalte dem og 
så, at de kunne risikere at blive 
blacklistet af FN, der fører et re
gister over idrætsfolk, som har 
deltaget i stævner i Sydafrika, 
eller har været i konkurrence 
med sydafrikanere andre steder i 
verden. Det gælder såvel spillere 
som ledere, siger Poul-Erik 
Nielsen.

Men efter at spillernes tilsagn 
forelå, bragte Jørgen Beyerholm 
i B.T. et interview med den i Lon
don bosatte Mr. Sam Ramsamy, 
der er leder af The South African 
Non-racial Olympic Comittee, 
SANROCs, europæiske kontor.

Artiklen fortalte bl.a., at de 
seks spillere og to ledere ville b li 
ve optaget på SANROCs næste 
liste, der ville gå videre til FNs 
apartheidkomité. Konsekvensen 
ville blive, at danskerne ville blive 
nægtet adgang til de øvrige afri
kanske lande, og at der lægges 
pres på en del asiatiske regerin- 
gerfora t indtage samme stilling.

»Fra vor side gives ingen par
don. Vi er imod enhver, der sæt
ter foden på sydafrikansk jord«, 
sagde Sam Ramsamy til Beyer
holm.

Om Jørgen Beyerholm nu har 
udtrykt sig i andre vendinger end 
DBFs ledere, skal vi lade være 
usagt, men artiklen forårsagede i 
hvert fald, at de tre kvindelige 
spillere snakkede sammen om 
tingene og meldte fra til turen.

Det samme gjorde Kenneth 
Larsen. -  Jeg har principielt ikke 
noget imod mine medmenne
sker, hvor i verden de så kommer 
fra, og jeg var af den opfattelse, 
at de øvrige badmintonspillere 
havde det på samme måde. Men 
efter at jeg var blevet udtaget, 
opdagede jeg, at der blandt de 
danske spillere er meget delte 
meninger om Sydafrika-proble- 
met, og jeg har ikke i sinde at 
være med til at skabe splittelse 
blandt de aktive ved at foretage 
mig noget, som en del af mine 
kammerater synes er forkert. 
Derfor valgte jeg at melde fra, 
sagde Kenneth Larsen.

Poul-Erik Nielsen er bekendt 
med FNs apartheidliste. Den 
sidst udkomne er udarbejdet for 
perioden 1/9 1980-31/3 1981, og 
det er hævet over enhver tvivl, at 
SANROC har et nært samarbejde 
med FNs specialkomite, samt at 
organisationen støttes af de øv
rige afrikanske stater.

FN-listen har form af en hen
vendelse til regeringerne. Man 
henstiller heri til et land, at folk, 
der har haft samarbejde med 
sydafrikanerne, nægtes adgang 
til det pågældende land.

Det kan betyde, at hvis f.eks. 
Indonesien retter sig efter 
FN-henstillingen, kan regerin
gen nægte at give indrejsetilla
delse til de seks spillere samt 
Erik Jørgensen og mig, hvis det 
indonesiske forbund invitereros. 
Er der derimod tale om, at IBF er 
arrangør -  som f.eks. verdens
mesterskaberne eller Thomas

eller Uber Cup -  skal spillerne 
have adgang til turneringerne, 
fordi IBF officielt tager afstand 
fra blacklisting, oplyser Poul- 
Erik Nielsen.

Personligt er jeg imidlertid me
get betænkelig ved disse lister, 
som FN udsender. Jeg finder, at 
det er en krænkelse af den per
sonlige frihed, og hvad angår 
vort badmintonmæssige forhold 
til Sydafrika vil jeg gerne gøre 
opmærksom på, at netop det 
land har givet sit store bidrag til, 
at genforeningen mellem IBF og 
WBF kunne føres ud i livet, idet 
Sydafrika friv illig t har afstået fra 
at deltage i Thomas Cup, og et 
forslag om at ekskludere Sydaf
rika fra IBF blev da også ned
stemt med stor majoritet, slutter 
den danske vicepræsident i det 
internationale badmintonfor
bund.

Poul Erik Nielsen.
(Foto: P. Søborg).
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Et  v irk e lig t  gennem brud !

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

Den første nylon badmintonbold, 
der kan stå mål med fjer - 1 udseende, 
fart, akkuratesse, holdbarhed og lyd.

C a r lto n  C h a m p io n s h ip

U o v e rtru ffe n  k v a lite t

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

C a rlto n  fø rs t igen
Den mest sensationelle fornyelse i badminton 

siden Carlton’s stålketcher 
introduceredes med enestående succes.

<s>
osrltan
Badminton med verdens bedste

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



IB F -p ræ s id e n te n  ta k k e d e  
a f e fte r  v e l u d fø rt a rb e jd e

Stellan M ohlin sluttede efter fem år i præsidentens stol og erstattes 
af den skotske jurist, Craig Reedie

En af de sidste handlinger, sven
skeren Stellan Mohlin foretog sig 
i egenskab af præsident for det 
internationale badmintonfor
bund var at veksle håndtryk med 
WBF-præsidenten, thailænde
ren Dawee Chullasapya, som et 
synligttegn på, at genforeningen 
mellem IBF og WBF var en reali
tet.

Stellan Mohlin afløstes kort 
efter på præsidentposten af »den 
flerårige kronprins« Craig 
Reedie fra Skotland.

Hvert et håndklap og hvert et 
anerkendende ord, der lød til den 
afgående præsident, har Stellan 
Mohlin fuldtud fortjent. Han 
overtog posten i 1976 efter 
englændren Stuart Wyatt på et 
tidspunkt, da forbundet var i no 
get, der lignede en krigsmæssig 
tilstand. Asiaterne gjorde oprør 
fortrinsvis mod en ledelse, der 
efter deres mening lignede fo rt 
sættelsen af et engelsk koloni
herredømme.

De brugte Kina, der forlangte 
Taiwan ekskluderet for at melde 
sig ind i IBF, som pressionsmid
del, og selv en diplomatisk 
svensk forretningsmand med 
stor international erfaring var ik 
ke på det tidspunkt i stand til at 
forhindre, at udbryderorganisa
tionen WBF kort efter så dagens 
lys.

Men kunne Mohlin ikke fo r 
hindre udviklingen, kunne han 
sætte sig som mål at skabe en 
genforening. Han var måske un
dervejs ikke altid lige så d ip lo 
matisk, som man fra første færd 
havde troet. Men om hans mål 
var der ingen tvivl i de 1825 dage, 
han beklædte præsidentposten.

Stellan Mohlin indså meget 
hurtigt -  eller vel rettere, vidste i 
forvejen -  at vejen til en genfor
ening gik over Kina. Man fristes 
til at sige, at endnu inden kine
serne selv var klar over det, hav
de Mohlin indset, at Kina i WBF 
ikke ville kunne finde den spille 
mæssige modstand, der er de ki
nesiske spillere værdig. Derfor 
var forholdet Kina-Taiwan-IBF, 
der havde første prioritet. De øv
rige WBF-problemer som f.eks. 
et-land-en-stemme var af 
sekundær karakter på det tids 
punkt.

Stormfulde møder, retssager, 
nye taktiske foretag osv. osv. 
hørte til dagens orden. Men 
Mohlin var utrættelig. Og han 
forstod at knytte de rigtige kon
takter. En, der har problematik 
ken lidt på afstand, kunne efter
hånden få det indtryk, at det 
mere og mere udviklede sig i ret
ning af et parløb mellem Kinas 
præsident, Zhu Zhuze og Stellan 
Mohlin uden dermed at under
kende det arbejde og de initia ti 
ver, der blev foretaget af mange 
andre mennesker i begge lejre.

Hvor mange møder og for 
handlinger, Mohlin har brugt tid 
på for at nå sit og badminton
sportens mål, tør vi slet Ikke 
gætte på, men han fik i hvert fald

et ekstra år som IBF-præsident, 
idet han ved udløbet af sin anden 
to-årige periode blev overtalt til 
at tage endnu et år fo ra t fulden 
de, hvad han havde påbegyndt.

Og sikkert gled sagen i den 
rigtige retning frem til håndtryk
ket i Tokyo den 26. maj. Et godt 
stykke arbejde var fuldendt, og 
Mohlin kunne aflevere et samlet 
verdensforbund til Craig Reedie.

Reedie er også et godt og 
anerkendt navn i international 
bedminton. Den 40-årige jurist 
bor i Glasgow og driver et mæg
lerfirma sammen med et andet 
stort bedmintonnavn David 
Bloomer. Craig Reedie er lige så 
godt inde i IBFs problematik som

sin forgænger. Som vicepræsi
dent var det Reedie, der sammen 
med Mohlin og Poul-Erik Nielsen 
udgjorde det arbejdsudvalg, der 
udarbejdede IBF-sidens tilnæ r
melse til WBF.

Reedie har ¡øvrigt også sin del 
af æren for, at den skotske bad
minton union fik pustet nyt liv i 
IBFs medlemsblad World Bad
minton.

Sammenslutningen mellem 
IBF og WBF havde bl.a. til følge, 
at IBFs bestyrelse blev udvidet. 
Zhu Zuhze, Kina, og lan Palmer, 
New Zealand, blev valgt til vi
cepræsidenter, mens T. T. Tsui 
fra Hongkong og Dapo Tejuoso 
fra Nigeria belv nye bestyrelses
medlemmer.

hc

D e  v e d , a t  vi 
v e d , a t  d e  . . .

For vist nok femte gang frem 
satte Sovjetunionen på IBF ge
neralforsamling i Tokyo forslag 
om eksklusion af Sydafrika, og 
lig de tidligere forslag blev også 
dette års nedstemt med stor 
majoritet.

Man spørger, hvorfordeså bli 
ver ved. Det forklarede en delta 
ger i IBF-mødet en gang på føl
gende letforståelige måde:

Vi ved, at de har besked på 
hjemmefra at fremsætte det for 
slag, og de ved lige så godt, at vi 
stemmer det ned. Så har alle 
parter gjort deres pligt, og vi fo rt 
sætter til næste punkt på dags
ordenen.

Sådan er demokrati også.
Der var, ifølge de oplysninger 

vi har, 12 stemmer for at udeluk
ke Sydafrika og 21 stemmer 
imod. Forden, derfø lger lidt med 
i IBF-anliggender, forekommer 
deta l bemærkelsesværdigt lave, 
men det skyldes, at man i Tokyo 
for første gang anvendte de nye 
regler om »et forbund -  en 
stemme« i forbindelse med bl.a. 
medlemsskab.

Der kræves imidlertid tre fjer 
dedels majoritet for at udelukke 
et medlem, så der var en bid vej 
endnu.

Men forslaget kommer nok 
igen på generalforsamlingen i 
England i 1982 og i Danmark i 
1983.

Craig Reedie, ny IBF-præsident, i aktion som referee i Uber Cup 
kampen England-Danmark. (Foto: Louis Ross).
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6 3 0 .0 0 0  kr. t il 
licens- sp ille rn e

Nora Perry, Lene Koppen, Jane Webster 
og G illian G ilks vandt alene 275.000 kr.

Fire kvindelige spillere sikrede sig flere præmie-penge end 
mændene i den forløbne sæson. Det viser en oversigt over 
fordelingen af præmie-penge blandt licens-spillerne. De har 
tilsammen vundet knap 630.000 kr. -  eller ca. halvdelen af 
samtlige penge-præmier. Den resterende del er vundet af 
»amatører«, hvis p ræ m ie r-i hvert fald i første om gang-går til 
de respektive forbund. Det gælder alle østens spillere.

27 spillere har fået del i penge-præmierne, og listerne ser
således ud:
Herrer:
Morten Frost, D anm ark......................................... 51.720 kr.
Mike Tredgett, England........................................  47.025 kr.
Ray Stevens, England ..........................................  40.745 kr.
Thomas Kihlstrom, Sverige ..................................  38.346 kr.
Stefan Karlsson, Sverige.......................................  29.878 kr.
Prakash Padukone, In d ie n ...................................  25.792 kr.
Billy Gilliland, Skotland........................................  25.400 kr.
Flemming Delfs, Danmark ...................................  16.723 kr.
Steen Skovgaard, D anm ark..................................  8.952 kr.
Dan Travers, S ko tland ..........................................  8.085 kr.
Rob Ridder, Holland ............................................  5.910 kr.
Kevin Jolly, England.............................................  5.909 kr.
Eddy Sutton, England ..........................................  3.746 kr.
David Eddy, England ............................................  2.719 kr.
Herman Leidelmeier, Holland ..............................  773 kr.
Guus van der Vlugt, H o lland ................................  375 kr.

Damer:
Nora Perry, England.............................................. 76.614 kr.
Lene Køppen, Danmark .......................................  75.202 kr.
Jane Webster, E ng land ......................................... 62.895 kr.
Gillian Gilks, England ..........................................  59.108 kr.
Paula Kilvington, England ...................................  26.246 kr.
Marjan Ridder, H o lland ......................................... 4.943 kr.
Barbara Sutton, England .....................................  4.402 kr.
Anne Skovgaard, Danmark ..................................  4.260 kr.
Barbara Becket, Irland/England...........................  1.913 kr.
Joanna Flockhart, Sko tland .................................. 1.050 kr.
Joke van Beusekom, Holland ..............................  473 kr.

T ræ n e r  s ø g e s  
til S y d ty s k la n d

Til det sydtyske område søges en kvalificeret badminton-træ 
ner for 3-5 år. Der er tale om en fuldtids-stilling.

Der tilbydes aflønning, der er over gennemsnittet, og spillere 
fraden tyske elite er også en del af udfordringen foren interes
seret træner, foruden et smukt område.

Grundlæggene kendskab til tysk er en betingelse. Tiltrædel
se fra efteråret 1981.

Henvendelse igennem DBFs kontor, Idrættens Hus, Brøndby 
Stadion 20, 2600 Glostrup, eller til Bernd Kübler, Gellerstrasse 
44, D-7500 Karlsruhe 21.

Lene Køppen igen »på scenen« i 
de store internationale turnerin

ger. (Foto: P. Søborg).

Morten Frost takker »for neder
laget« i All England til Liem Swie 
King. Den nye sæson giver rig 
mulighed for revancher. (Foto: 

P. Søborg).

W orld  C up  
i s in g le  i 
M a la y s ia

Lene Køppen, Morten Frost og 
Flemming Delfs er blandt de 12 
damer og 16 herrer, som er invi
teret til den første World Cup 
single-invitations-turnering, der 
holdes i Kuala Lumpur, Malaysia, 
7.-11. oktober.

Der spilles om i alt 300.000 kr.
»Alba Quartz« turneringen får 

fem kinesiske spillere blandt 
deltagerne, nemlig Luan Jin, Han 
Jan, Chen Chang Jie, Chen Ruiz- 
hen, og Zhang Ailing.

De 16 deltagende herrer: Rudy 
Hartono, Liem Swie King, Lius 
Pongoh og Hadiyanto, alle Ind
onesien, Luan Jin, Han Jan og 
Chen Chang Jie, alle Kina, Mis
bun Sidek, Malaysia, Ray Ste
vens og Kevin Jolly, England, 
Prakash Padukone, Indien, Syed 
Modi, Indien, Flemming Delfs og 
Morten Frost, Danmark, Thomas 
Kihlstrom, Sverige samt Masao 
Tuschida, Japan.

I damesingle deltager: Sun Ai 
Hwang, Korea, Yoshiko Yone- 
kura, Saori Kondo, Japan, Gillian 
Gilks, Sally Leadbeater, Eng
land, Chen Ruizhen, Kina, Zhang 
Ai Ling, Kina, Verawaty og Ivana, 
begge Indonesien, Lene Køppen, 
Danmark og Wendy Carter, Ca
nada.

Steen Fladberg er sammen 
med Nick Yates, England og 
Stefan Karlsson, Sverige, euro
pæiske reserver til turneringen.

M a s te rs  i A lb e r t  H a ll 
fo r  t r e d je  å r  i træ k

For tredje år i træk bliver der 
Masters turnering i Royal Albert 
Hall i London, og med kinesisk 
deltagelse, foruden verdenseli
tens øvrige spillere, er der lagt op 
til en endnu stærkere turnering 
end de to foregående.

Præmiesummen ligger på om 
kring de 300.000 kr., og sammen 
med de øvrige store turneringer i 
efteråret og vinter-månederne er 
der alene ca. en miil. kr. at hente 
for licensspillerne inden nytår.

Masters afvikles 22.-26. 
september.

I forhold til mammut-præ-

mierne i Albert-Hall turneringen 
og i de øvrige store invita 
tions-turneringer, er det jo gan
ske beskedent, når en belgisk 
klub indbyder til den 6. »North- 
sea Badminton Tournament« 
den 19.-20. september. Her er en 
samlet præmiesum på 50.000 
Belg.fr. -  ca. 10.000 kr., fordelt 
med 2.000 kr. i hver række.

Mens de store penge-turne 
ringer er forbeholdt en indbudt 
kreds af spillere, appellerer den 
lille turnering i Oostende mere til 
talent-massen, også i dansk 
badminton.
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Store  pris-penge  i 
I ndonesien  og I ndien

Sun Ai Hwang, Korea. Der er rift 
om at få hende med i de store 
turneringer verden over. (Foto: 
Preben Søborg).

»The Champion og Champoins 
International Tournament« 
17.-21. november i Djakarta bli 
ver den hidtil højst præmierede 
turnering. Indoneserne medde
ler, at prispengene bliver på
60.000 US-$ -  p.t. ca. 450.000 kr.

Det bliver tilmed en turnering 
af formentlig hidtil uset høj klas
se, idet indoneserne foruden 
verdenselite-spillerne fra Europa 
og Asien også har inviteret de ki
nesiske verdens-stjerner.

I dette selskab har Danmark 
fået inviteret tre spillere med: 
Lene Køppen, Morten Frost og 
Flemming Delfs. Fra Sverige 
deltager Thomas Kihlstron og 
Stefan Karlsson, og fra England 
Nora Perry, Jane Webster, Ray 
Stevens, Mike Tredgett og Kevin 
Jolly.

De øvrige deltagere: Prakash 
Padukone, Indien, Han Jian, Lu

an Jin, Yao Xi Ming, Sun Zhian, 
Lui Xia og Chang Ai Ling, alle 
Kina, Sun Ai Hwang, Korea, At- 
suko Tokuda, Yoshiko Yoneku- 
ra, Saori Kondo, Michico Taka- 
da, alle Japan, Misbun Sidek, 
Malaysia samt 13 spillere fra 
værtslandet: Liem Swie King, Li
us Pongoh, Rudy Hartono, Ha- 
diyanto, Kartono, Rudy Heryan- 
to, Christian, Ade Chandra, Ve- 
rawaty, Ivana, Imelda, Ruth Da- 
mayanti og Theresia Widiastuty.

In d e rn e  v il 
s a m le  e lite n

Pengeturneringerne kommer 
med ganske korte mellemrum i 
september, oktober og novem
ber, og Indiens badminton for 
bund inviterer til turnering i Po
ona den 10.-14. november, hvor

præmiesummen er på ialt
210.000 kr.

Inderne inviterer bl.a. også de 
stærkeste danske spillere -  
Morten Frost, Flemming Delfs, 
Steen Skovgaard og Lene Køp
pen. De skal kæmpe med hjem
landets stærkeste med Prakash 
Padukone i spidsen, foruden 
stjerner fra Indonesien (Hartono, 
Liem Swie King, Christian, 
Chandra, Tjun Tjun, Wahjudi, 
Verawaty, Ivana, Imelda Wigo- 
eno), Japan (Yonekura og Toku 
da), Korea (Sun Ai Hwang og Yun 
Ja Kim), England (Ray Stevens, 
Kevin Jolly, Mike Tredgett, Karen 
Chapman, Sally Leadbeater, 
Nora Perry), Skotland (Billy Gil- 
liland), Sverige (Thomas Kihl- 
strom og Stefan Karlsson) samt 
de bedste kinesiske spillere med 
Han Jian i spidsen.

M K tt

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

— men vi er også leveringsdygtige i andre kvalitetsbolde 
i hastighed 48 - 49 - 50, som fx.

Aeroplane - G 1130 - G 1136 - Swallow - Rabbit, 
samt billigere træningsbolde.

Bestil i dag, eller rekvirer bolde til afprøvning.
Vi leverer omgående fra lager!

Ekspeditionstider: mandag, tirsdag, torsdag og fredag k l. lo .o o  —15.oo 
sam t onsdag fra kl. 16 .oo-18 .oo .

’ ) »e lite«-turneringsfjerbold 
hastighed 77 og 78 
»play«-turnerings- 
og træ n ingsfje rbo ld  
hastighed 77

Viebjergvej 5, 3310 M ø ls te d  ■ T l f . (02) 34 90 14
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Det kinesiske hold klarede sig også igennem den anden lange tur i Europa uden at lide nederlag. (Foto: Jørgen Hjort).

K in a  o g så  u b e s e jre t p å  
d en  an d en  E u ro p a -tu m é

Efter at have sluttet den første 
Europa-tumé med kampe i Hol
land. Sverige og Danmark uden 
nederlag, gjorde kineserne rent 
bord i den anden Europa-runde 
med kampe i England og Vest
tyskland.

Englænderne tabte samlet 
med 11-31 i de seks kampe, der 
var på programmet, og det tætte
ste englænderne kom på sejr var
3-4 nederlag I Birmlngham. Her 
blev det dog til en gratis sejr til 
Kevin Jolly I herresingle over 
Chen Changjie, der måtte opgive 
efter at have vundet første sæt.

Mike Tredgett og Nora Perry 
sørgede for fem af de engelske 
sejre i mlxeddouble, mens en 
sjette mlxeddouble blev vundet 
af Mike Tredgett/Karen Chap- 
man.

I åbningskampen i Royal Al
bert Hall vandt Kina med 5-2, 
mens det blev 1-6 i Sunderland,
2-5 i Preston, 3-4 I Birmlngham,
2 -5 1 Portsmouth og 1 -6 1 Cardlff.

Resultaterne fra de enkelte 
spillesteder:

2 -  5 i Albert Hall
HS: Kevin Jolly-Chen Changjie
3 -  15, 2-15. Ray Stevens-Han 
Jian 7-15, 2-15. DS: Sally 
Leadbeater-Xu Rong 7-11,
11-8, 9-12. HD: Kevin Jol- 
ly/Martin Dew-Yao Ximing/Sun 
Zhian 7-15, 11-15. Ray Ste- 
vens/MIke Tredgett-Luan 
Jin/Lin Jlangli 15-11, 15-18, 
17-14. DD: Nora Perry/Jane 
Webster-Llu Xla/Zhang Ai Ling 
15-5, 11-5, 9-15. MD: Mike 
Tredgett/Nora Perry-Luan 
Jln/Liu Xia 15-11, 15-5.

1-6 i Sunderland
HS: Ray Stevens-Chen Chang
jie 15-9, 2-15, 11-15. Nick 
Yates-Han Jian 11-15, 9-15. 
DS: Jane Webster-Li Lingwei
4—11, 8-11. HD: Duncan Brid- 
ge/Martin Dew-Luan Jin/Lin 
Jiangli 15-8, 12-15, 13-15.
Mike Tredgett/Ray Ste- 
vens-Yao Ximing/Sun Zhian
9-15, 1-15. DD: Sally Lead- 
beater/Barbara Sutton-Xu 
Rong/Chen Ruizhen 11-15,
13-15. MD: Mike Tredgett/Nora 
Perry-Sun Zhian/Zhang Ailing 
15-11, 17-15.

2-5 I Preston
HS: Ray Stevens-Luan Jin 
15-6, 13-15 w.o. (Luan Jin). 
Kevin Jolly-Han Jian 12-15, 
8-15. DS: Sally Leadbeat- 
er-Chen Ruizhen 10-12, 7-11. 
HD: Gary Scott/Andy 
Goode-Lin Jiangli/Chen 
Changjie 11-15, 15-9, 4-15. 
Mike Tredgett/Martin Dew-Yao 
Ximing/Sun Zhian 8-15, 15-8, 
15-18. DD: Nora Perry/Jane 
Webster-Liu Xia/Zhang Ailing 
15-7, 15-9. MD: Mike Tred 
gett/Nora Perry-Chen Chang- 
jie /L i Lingwei 15-4, 15-6.

3-4 i Birmingham
HS: Kevin Jolly-Chen Changjie 
11-15, w.o. (Jolly). Nick 
Yates-Han Jian 6-15, 2-15. DS: 
Helen Troke-Zhang Ailing 2-11,
3 -  11. HD: Mike Tredgett/Kevin 
Jolly-Yao Ximing/Sun Zhian
10-15, 10-15. Duncan Bridge/ 
Martin Dew-Luan Jin/Lin Jl
angli 17-18, 9-15. DD: Karen 
Chapman/Sally Leadbeater-Xu 
Rong/Chen Ruizhen 15-7,
15-6. MD: Mike Tredgett/Nora 
Perry-Lin Jiangli/Zhang Ailing 
15-12, 15-11.
2 - 5 i Portsmouth
HS: Kevin Jolly-Han Jian 
15-18, 6-15. Stephen Badde- 
ley-Luan Jin 11-15, 14-18. DS: 
Karen Bridge-Chen Ruizhen
4 -  11, 2-11. HD: Mike Tred 
gett/Martin Dew-Yao Ximing/ 
Sun Zhian 15-15, 13-15, 4-15. 
Gary Scott/Andy Goode-Han 
Jian/Lin Jiangli 15-7, 15-9. DD: 
Sally Leadbeater/Karen Chap- 
man-Li Llngwei/Zhang Ailing
15- 7, 10-15, 12-15. MD: Mike 
Tregdett/Karen Chapman-Luan 
Jin/Liu Xia 15-8, 8-15, 15-6.
1-6 i Cardiff
HS: Kevin Jolly-Luan Jin 12-15,
16- 17. Stephen Baddeley-Han 
Jian 13-15, 2-15. DS: Karen 
Bridge-Chen Ruizhen 6-11,
3 -  11. HD: Mike Tredgett/Martin 
Dew-Luan Jin/Lin Jiangli
13-15, 12-15. Stephen Badde- 
ley/Nick Yates-Sun Zhian/Yao 
Ximing 2-15, 11-15. DD: Nora 
Perry/Jane Webster-Zhang Ai- 
ling/Liu Xia 8-15, 18-15, 5-15. 
MD: Mike Tredgett/Nora Per
ry-Sun Zhian/Zhang Ailing 
15-6, 15-9.

De kinesiske spillere og ledere klarer selv reparationer m.v. af ket
sjere. Her er det den kvindelige leder, Li Xiuquin, der er i arbejde. 

(Foto: Jørgen Hjort).
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K in a  a fg a v  to  s æ t i 
4  k a m p e  m od T y s k la n d

Tyskerne har svært ved at genvinde positionen i den europæiske 
top -  og tabte også klart til Englands under-23 hold

Det kinesiske badminton-lands
hold afsluttede den anden Euro- 
pa-turné med fire kampe i Vest
tyskland, og her kunne kineserne 
sp ille for halv kraft og alligevel let 
vinde. Det blev blot til to sæt til 
tyskerne. De blev vundet i Kai
serslautern af Georg Simon og 
Thomas Künstler i herredouble 
over Luan Jin/Lin Liangli. og i 
mixeddouble af Stefan 
Frey/Vera Martini.

4.000 tilskuere så de fire kam
pe, hvor der blev følgende re
sultater:

Berlin: HD: Harald Klauer/Ger- 
hard Treitinger-Yao Xi- 
ming/Sun Zhian 7-15, 8-15. 
Michael Schnaase/Heyer-Luan 
Jin/Lin Jiangli 11-15, 11-15.
DD: Martini/Rathgeber-Liu 
Xia/Chang Ailing 2-15, 7-15.
HS: Michael Schnaase-Han Ji- 
an 10—15, 8-15. Ulrich 
Rost-Luan Jin 2-15, 6-15. DS: 
Gudrun Ziebold-Xu Rong 1-11,
5-11. M D: Heyer/Martini-Yao 
Ximing/Xu Rong 16-18, 5-15.

B rem erhaven : HD: Harald 
Klauer/Gerhard Treitinger-Yao 
Ximing/Sun Zhian 7-15, 15-17. 
Georg Simon/Stefan Frey-Juan 
Jin/Lin Jiangli 7-15, 7-15. DD: 
Ingrid Morsch/Maria Louise 
Schulta Jansen-Liu Xia/Zhang 
Ailing 2-15, 4-15. HS: Georg

Simon-Han Jian 4-15, 4-15. 
Thomas Künstler-Yao Ximing
5-15, 4-15. DS: Gudrun 
Ziebold-Xu Rong 1-11, 1-11. 
M D: Stefan Frey/Maria Louise 
Schulta Jansen-Sun Zhian/Liu 
Xia 4-15, 5-15.
K aisers lautern : HD: Georg Si- 
mon/Thomas Künstler-Luan 
Jin/Lin Jiangli 15-10, 3-15,
2 -  15. Jürgen Gebhardt/Stefan 
Frey-Sun Zhian/Yao Ximing
7-15, 4—15. DD: Martini/Claudia 
Dorrenbach-Liu Xia/Zhang Ai
ling 7-15, 4—15. HS: Georg Si
mon-Han Jian 5-15, 6-15. 
Thomas Künstler-Chen Chang- 
jie 6-15, 2-15. DS: Claudia 
Dorrenbach-Xu Rong 4-11,
3 -  11. MD: Frey/M artini-Lin Ji- 
angli/L iu Xia 14-17, 18-15,
5 -  15.
O berhausen: HD: Roland May- 
wald/Karl-Heinz Zwiebler-Yao 
Ximing/Sun Zhian 3-15, 5-15. 
Harald Klauer/Gerhard Treitin- 
ger-Lin Jiangli/Chen Changjie 
12-15, 4-15. DD: Kirsten 
Schmieder/Claudia Dorren
bach-Liu Xia/Zhang Ailing
6 -  15, 8-15. HS: Michael 
Schnaase-Luan Jin 4-15, 7-15. 
Ulrich Rost-Han Jian 2-15, 
10-15. DS: Kirsten 
Schmieder-Xu Rong 1-11,
1-11. MD: Roland May- 
wald/Gabriele Splett-Sun Zhi- 
an/Zhang Ailing 6-15, 1-15.

Ingrid Morsch/Maria Luise 
Schulta Jansen. (Foto: Jørqen 

Hjort).

Georg Simon/Stefan Frey. (Fo
to: Jørgen Hjort).

Tysk badminton har meget svært 
ved at få den position tilbage, 
som det havde for en årrække si
den blandt Europas bedste. Det 
viste sig bl.a. ved to kampe, som 
det tyske seniorlandshold har 
haft mod et engelsk Under-23 
hold. I begge kampe blev det til
7-0 sejre for englænderne: 
G linde: HD: Andy Goode/Gary 
Scott-Georg Simon/Olaf Rose- 
now 15-12, 15—4. Duncan Brid- 
ge/Martln Dew-Harald Klau
er/Gerhard Treitinger 15-7,
15-3. DD: Karen Chap- 
man/Sally Leadbeater-Brigitte 
Pickartz (Steden)/Elke Weber 
15-10, 15-10. HS: Andy Go- 
ode-Michael Schnaase 15-13, 
15-9. Gary Asquith-Georg Si
mon 15-12, 15-12. DS: Helen 
Troke-KIrsten Schmieder 11-6,
11-0. M D: Martin Dew/Karen 
Chapman-Olaf Rosenow/Bri- 
gitte Pickartz 15-5, 15-10. 
K assel: HD: Martin Dew/Dun- 
can Bridge-Roland May- 
wald/Karl H. Zwiebler 15-9,
15-8. Gary Scott/Andy Go- 
ode-Harald Klauer/Gerhard 
Treitinger 15-7, 15-3. DD: Sally 
Leadbeater/Jill Prihgle-Ma- 
rieluise Zizmann/Gudrun 
Ziebold 15-7, 15-8. HS: Andy 
Goode-Ulrich Rost 15-13,
15-12. Gary Aswuith-Thomas 
Künstler 9-15, 15-12, 15-4. DS: 
Helen Troke-Gudrun Ziebold 
11-7, 11-5. MD: Gary 
Scott/Sally Leadbeater-Roland 
Maywald/Marieluise Zizmann 
18-14, 15-7.

T y s k  s e jr  i H o lla n d

Vesttyskland halede en sejr på
4—3 i land i en Under-23 lands
kamp i Marum ved Groningen i 
Holland. Resultaterne i kampen 
(hollænderne nævnt først):
HS: Garard van Rooy-Thomas 
Künstler 15-12, 15-9. Lex Co- 
ene-Gerhard Treitinger 15-6, 
15-6. DS: Eline Coene-Kirsten 
Schmieder 9-12, 7-11. HD:

Frank van Dongen/I. Kristan- 
to-Harald Klauer/Gerhard Trei
tinger 11-15, 12-15. B. van 
Barnau Siijthof-Jürgen Ger- 
hard/Stefan Frey 17-15, 15-11. 
DD: Paula Kloet/Grace Ka- 
kiay-Gabriele Splett/Mechtild 
Hagemann 7-15, 14-17. DD: 
Grace Kakiay/Frank van Don- 
gen-Mechtild Hagemann/Tho- 
mas Künstler 14-17, 11-15.

Harald Klauer og Gerhard Treitinger, sølvvindere i junior-EM for to år siden, men stadig langt til den
europæiske senior-top. (Foto: Jørgen Hjort).
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Uber Cup

Yonekura og Tokuda. (Foto: P. Søborg).

Ja p a n  v a n d t 
fo r fe m te  gang

Japan genvandt Uber Cup trofæ 
et, da finalerne blev afviklet i To
kyo, og der var ikke mindst takket 
være Saori Kondo, at japanerne 
forholdsvis overbevisende blev 
vinder af finalen over Indonesi
en. Det blev 6-3, og Kondo teg 
nede sig for sejre i single over 
såvel Verawaty som Ivana Lie. 
Desuden var Kondo med i en sejr 
i double med Takada, mens 
Yonekura også besejrede Ivana 
og fik en sejr i damedouble med 
Tokuda, der sikrede den 6. sejr 
ved at vinde 3. singlen.

Japan havde let sikret sig f i 
nalepladsen ved at besejre Ca
nada med 9-0.

England gjorde en fin figur ved 
at presse Indonesien til det yder
ste. Det var ventet at Europa-zo- 
ne-vinderen var chanceløs, men 
englænderne var ganske tæt på 
sejr. Således måtte verdensme
strene og All England-vinderne

Nora Perry og Jane Webster se 
sig besejret af Verawaty og Da- 
mayanti i en spændende
3-sæts-kamp. Til gengæld var 
det med kniberi, at Jane Webster 
besejrede Ivana Lie på andenda
gen. Dermed vandt England to 
singler på 2. dagen, idet Karen 
Bridge forholdsvis let vandt over 
Sumirah. Perry/Webster notere
de sig for sejr i damedouble, men 
Verawaty/Damayanti halede 5-4 
sejren i land ved at vinde over 
Chapman/Leadbeater. Dette en
gelske doublepar havde på 
førstedagen sikret Englands 
eneste sejr ved at besejre Widi- 
astuty/lmelda Wigoeno.

Japan, Indonesien og England 
var helt dominerende, og Malay
sia blev således slået af Indone
sien i kvartfinalen i løbet af 89 
minutter på førstedagen og 96 
minutter på 2. dagen. Canada 
kunne stille lige så lidt op imod 
Japan.

Kvalitet 
-til sportog 
fritic.

HEMAKI TRADING A-S

D e rfo r ta b te  In d o n es ien

Efter de individuelle ver
densmesterskaber i Indone
sien, hvor den sidste japaner 
blev slået ud i kvartfinalen i 
damesingle, og et enkelt par 
nåede semifinalen i dame
double, mens Indonesien 
vandt damesingle og havde 
det tabende par i finalen i 
double, var Indonesien favo
rit i finalekampen mod Japan 
i Uber Cup.

Men det blev altså Japan, 
der genvandt trofæet med 
sejre i seks af ni kampe.

Det var imidlertid ikke 
spillerne, men lederne, der 
tabte finalen, har man nu 
fundet ud af i Indonesien.

Det er ingen ringere end 
formanden for den lokale 
olympiske komite, Dadang 
Suprayayogi, der er frem 
kommet med en lægelig for
klaring på det uventede ne
derlag.

Det skyldtes mangel på 
hæmoglobin, som bevirkede, 
at konditionen var langt fra, 
hvad den skulle være.

Hæmoglobin er farvestof
fet, som findes i de røde 
blodlegemer, og som med
vi rkertil iltoptagelse. Normalt 
indeholder 100 cm3 blod 
14-16 gram hæmoglobin, og 
hvor tallet for en toptrænet 
idrætsudøver skulle være ca. 
16, var det kun 13-14 hos de 
indonesiske spillere, da de 
rejste til Tokyo. Under træ 
ningen i Japan dalede det 
yderligere -  helt ned til 11, in
den en forandring i kosten 
atter hævede det til 13-14, 
men altså ikke til det ønskede 
mål.

Det er derfor i første række 
de indonesiske ledere, der er 
årsag til nederlaget, konklu 
derer Suprayayogi.

Men hvis det er rigtigt, må 
malayserne enten have lidt af 
samme mangel eller også ha
ve været ualmindelig dårligt 
forberedt, for i den indleden
de match mellem Indonesien 
og Malaysia vandt indone
serne samtlige ni kampe i to 
sæt, og i flere sæt blev der 
tilmed uddelt »æg«.
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Takada (t. v.) og Kondo. Kondo var Japans store spiller med tre sejre i 
finalen. (Foto: P. Søborg).

In d o n e s ie n -M a la y s ia  9 -0
DS: Verawaty-Katherine Teh 
11-0, 11-5. Ivana Lie-Leong 
Choi Lean 11-0, 11-0. DD: Wi- 
goeno/Widiastuty-K. Teh/Le- 
ong Choi Lean 15-9, 15-4. Ve- 
rawaty/Damayanti-Khor Lay/ 
Khow Mooi Eng 15-3, 15-0.
DS: T. Sumirah-Clare Choo 
11-0, 11-3. Verawaty-Leong 
Choi Lean 11-6, 11-0. Ivana 
Lie-Katherine Teh 11-5, 11-4. 
DD: Verawaty/Damayanti-Juliet 
Poon/Leong Choi Lean 15-1, 
15-3. W igoeno/W idiastuty- 
Khor Lay See/Khoe Mooi Eng 
15-6, 15-12.

J a p a n -C a n a d a  9 -0
DS: Saori Kondo-Wendy Carter 
11-2, 11—1. Yonekura-Jane 
Youngberg 11-6, 11-7. DD: To- 
kuda/Yonekura-Carter/Sandra 
Skillings 15-2, 15-3. Kondo/ 
Takada-Youngberg/Calire 
Backhouse 15-5, 15-1. DS: To- 
kuda-Denyse Julien 11-2, 11-0. 
Kondo-Youngberg 11-4, 11-0. 
Yonekura-Carter 11-5, 11-7. 
DD: Tokuda/Yonekura-Young- 
berg/Backhouse 15-2, 15-5. 
Kondo/Takada-Carter/Skillings 
15-2, 15-1.

Ind ones ie n -E ng lan d  5 -4
DS: Verawaty-Jane Webster 
11-5, 11-5. Ivana Lie—Sally 
Leadbeater 12-11, 11-6. DD: 
Verawaty/Damayanti-Nora 
Perry/Jane Webster 15-11,
5-15, 18-13. Wigoeno/Widia-

stuty-Karen Chapman/Sally 
Leadbeater 9-15, 15-6, 4-15. 
DS: Taty Sumirah-Karen Bridge 
5-11, 3-11. Verawaty-Sally 
Leadbeater 11-4, 11-0. Ivana 
Lie-Uane Webster 6-11, 11-3, 
11-12. DD: Wigoeno/Widiastu- 
ty-Perry/Webster 8-15, 8-15. 
Verawaty/Damayanti-Chap- 
man/Leadbeater 15-5, 15-12.

J a p a n -In d o n e s ie n  6 -3

DS: Kondo-lvana 11-7, 10-12, 
11-3. Yonekura-Verawaty 2-11,
11- 3, 6-11. DD: Kondo/Taka- 
da-Verawaty/Damayanti 11-15, 
15-12, 3-15. Tokuda/Yoneku- 
ra-Wigoeno/Widiastuty 17-18, 
15-11, 15-7. DS: Tokuda-Su- 
mirah 11-4, 11-9. Kondo-Ve- 
rawaty 11-6, 11-8. Yoneku- 
ra-lvana 3-11,11-7, 12-9. DD: 
Tokuda/Yonekura-Verawa- 
ty/Damayanti 9-15, 15-9,
12- 15. Kondo/Takada-Wigo- 
eno/Widiastuty 15-8, 15-11.

Det var 9. gang, der blev spillet 
om »Über Cup«, og Japan note
rede sig for sin 5. sejr. Vinderli 
sten i turneringen ser således ud: 
1956-57 U.S.A.
1959-60 U.S.A.
1962-63 U.S.A.
1965-66 Japan 
1968-69 Japan 
1971-72 Japan 
1974-75 Indonesien 
1977-78 Japan 
1980-81 Japan

Thomas Cup

D anm ark s tå r t il 
sem ifin a le  m od K ina

Såfremt Danmark i år kan vinde Europa-zonen i Thomas Cup, 
er der lagt op til semifinalekamp mod Kina, der er favorit til at 
vinde den asiatiske zone.

Europa-zonens lodtrækning lægger op til finale-kamp mel
lem Danmark og Sverige. England er vært for Thomas Cup 
internzonekampene og er automatisk deltager.

I kvartfinalen står Danmark til sejr overden pan-amerikanske 
zonevinder, hvor Japan er favorit, hvorefter førstegangs-del- 
tageren, Kina, bliver den overordentlig vanskelige hurdle.

Indonesien er forsvarer af Thomas Cup og står til semifinale 
mod England eller vinderen af den australaslatiske zone, hvor 
Malaysia er favorit.

Altså en Thomas Cup, der tegner mere spændende end no
gen sinde. Her er den komplette lodtrækning i de fem zoner og 
interzonekampene.

E u ro p a -z o n e
S ko tlan d ..........  ..................
Ø s tr ig ...............  | -------------
Holland ............  I
D anm ark..........  ...................................
Tysk land ..........  ...................
Sovjet...............  I
Sverige ............  -________________

P a n a m e r ik a n s k e  z o n e
N igeria .............. .
USA .................  I---------------1________
M exico .............  ..................I
Ja pa n ...............  . --------
Peru ................. I-------------- --------------
Canada ............ .................

Kina .......
Pakistan .
Indien
Sri Lanka
Korea
Taipei
Thailand .
Singapore

A s ie n -z o n e

A u s tra la s ia t is k e  z o n e
Malaysia ..........  i
A ustra lien ........  | ________
New Zealand . . .  --------------

In te r -z o n e -tu r n e r in g e n
Indonesien ....... ..................
England............ . --------------
Australas..........  I--------------
Europa.............  , --------
Panamer............ I ________
Asien ...............  .................
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N y t ite l t il 
H e le n  T ro k e

Helen Troke genvandt sit Un- 
der-21 mesterskab i England, da 
hun ved de nationale mesterska
ber i Mansfield besejrede Sarah 
Leeves i finalen, 11—4, 11-6.

Stephen Baddeley genvandt 
også sit mesterskab ved at vinde 
finalen over Andy Goode med 
15-8, 15-12.

De øvrige finale-resultater:

H erredouble: Gary Asquith/An- 
dy Goode-Stephen Baddeley/ 
Nick Yates 15-12, 2-15, 15-13. 
D am edouble: Mary Leeves/ 
Sarah Leeves-Diane Simp- 
son/L. Whitaker 18-15, 15—4. 
M ixeddouble: Richard Outter- 
side/Jill Benson-Stephen Bad- 
deley/Diane Simpson 18-14, 
15-11.

T re  t it le r  t il 
D arren  H a ll

Darren Hall, der viste sig som 
Englands stærkeste spiller i un- 
der-15 turneringen mod Sverige

og Danmark i Northampton, og 
som tidligere i år sikrede sig to 
title r i de nationale under-16 me
sterskaber, blev tredobbelt un- 
der-15 mester.

Han vandt single-finalen i tre 
hårde sæt over Robert Baddeley, 
og sammen med henholdsvis 
Andrew Downes, og Alison Fis
her vandt han i herredouble og 
mixeddouble.

Finaleresultaterne i de engel
ske under-15-mesterskaber:

H erresing le: Darren Hall-Ro- 
bert Baddeley 15-5, 13-15, 
15-10.

D am esing le: Suzanna Louis- 
Natalia Roope 12-10, 12-10.

H erredouble: Darren Hall/An- 
drew Downes-Robert Badde
ley/Julian Prior 15-7, 15-6.

D am edouble: Alison Fis- 
her/Natalia Roope-Lindsey 
Thomas/D. Thomas 15-18, 
15-12, 15-3.

M ixeddo uble : Darren Hall/Ali- 
son Fisher-Robert Baddeley/ 
Lisa Chapman 18-16, 15-9.

Helen Troke jubler. (Foto: J. 
Hjort).

S an d efjo rd  
ig en  m e s te r 

i N o rg e

Sandefjord BK og Fjellhamar BK 
bød hinanden en utrolig spæn
dende kamp om det norske 
holdmesterskab. Geir Dahl, 
Fjellhamars stærkeste spiller 
havde alle chancer for at fravriste 
Sandefjord mesterskabet, da 
han havde taget første sæt fra 
Hans Chr. Seeberg og førte med
14-3 i andet sæt. Seeberg fik 
imidlertid vendt billedet og vandt 
2. sæt 17-15 og tredje med 15-9. 
Geir Dahl var tilmed også invol
veret i et herredoublenederlag 
på 17-18, 16-17 sammen med 
Jørn Wikdal til Roar 
Kaupang/Hans Sperre.

Sandefjord tog dermed guld 
medalje nr. otte på stribe ved at 
klare 5-5 mod Fjellhamar.

De fire bedste hold i Norge 
sluttede således:
Sandefjord BK . 10 18 72-28 
Fjellhamar BK ..10 17 70-30
Carlton B K .......10 11 49-51
Oslo B K ............  10 9 49-51

Sandefjord skal dermed re
præsentere Norge i Europa Cup. 
En medvirkende årsag til at 
klubben i år blev så hårdt presset 
er bl.a. at Else Thoresen som be
kendt er skiftet til Værløse i 
Danmark.

SCANFJER tilb yd er gode F J E R B O L D E

TIL BILLIGSTE PRISER PÅ MARKEDET 

via den erfarne badmintonleder.

L e v e re s  « F L E R E  H A S T IG H

A fta l le v e r in g s te rm in .

Poul Letholm Nielsen
Hum lestien 19, Tune, 4000 Roskilde . T it. 03 ■ 1383 99

F IR S T

C h a m p io n , S ta n d a rd  og  P ra c tic a l 

e r b o ld e , d e r  m e d  s u c c e s  b ru g e s  i 

D H - og  S e r ie k a m p e , 

å b n e  tu rn e r in g e r  og  træ n in g .

U nder-21  
m e s tre  i 
T ys k lan d

Ved de tyske Under-21 mester
skaber blev Thomas Künstler og 
Kirsten Schmieder dobbelt-vin- 
dere, idet de sikrede sig single
titlerne og henholdsvis et me
sterskab i damedouble og mix
eddouble.
Finale-resultaterne:
H erresing le: Thomas Künstler- 
Harald Klauer 15-7, 10-15,
17- 15.
D am esing le: Kirsten 
Schmieder-Claudia Dorrenbach 
6- 11, 11- 8 , 11- 8 .
H erredouble: Jürgen Gebhardt/ 
Stephen Frey-Harald Klauer/ 
Gerhard Treitinger 15-10,
18- 13.
D am edouble: Claudia Dorren- 
bach/Kirsten Schmieder-G. 
Splett/E. Schrick 15-13, 15-10. 
M ixeddouble: Thomas Künst- 
ler/Mechthild Hagemann- 
Rahn/Schrick 15-4, 15-10.
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Stefan Løvgren, vandt i KBK. (Foto: J. Hjort).

S ven sk  » o v e rra s k e ls e «

Stefan Lovgren fra Aura, Malmø, 
var helt misvisende undgået op 
mærksomhed, da seedningen 
blev foretaget til KBKs åbne yng
linge mesterrækketurnering, der 
traditionelt afsluttede sæsonen 
sammen med klubbens junior 
mesterrække-turnering.

Stefan Lovgren vandt ikke 
desto mindre turneringen og 
fulgte dermed en god indsats i de 
nordiske mesterskaber tidligere 
på året op.

Finalerne i ynglinge-rækken: 
HS: Michael Heegaard, 
AIA-Tranbjerg-Stefan Lovgren, 
Aura 8-15, 4-15.
DS: Jane B. Nielsen, Vi- 
borg-Grethe Mogensen, Resen
6- 11 , 0- 11.

HD: Søren Hansen, Allinge/Jes- 
per Thomsen, Randers-Henrik 
Svarrer, Køge/Ole Andersen, 
Tune 12-15, 9-15.
DD: Jane B. Nielsen, Vi- 
borg/Grethe Mogensen, Re- 
sen-Merete Jørgensen/Birgitte 
Ludvigsen, Frederikssund 15-2,
15-6.
MD: Henrik Jensen/Birgitte

Ludvigsen, Frederikssund-Stig 
Jørgensen/Merete Jørgensen, 
Jægerspris/Frederikssund
7-15, 9-15.

I junior-række var der mindre 
overraskelser i damesingle, hvor 
Gitte Højlund sejrede, mens fa 
voritterne Dorthe Lynge og Bir 
gitte Hindse gled tid lig t ud. Fi
nalerne:
HS: Karsten Schulz, Ran
ders-Henrik Ejlersen, Viborg 
15-4, 15-13.
DS: Gitte S. Jensen, Vi- 
borg-Gitte Højlund, Køge 3-11,
7 -  11.
HD: Henrik Ejlersen/Keld Sø
gaard Jensen, Viborg-Anders 
Nielsen, Tune/Henrik Lunde, 
Greve 15-7, 15-10.
DD: Gitte Søgaard Jensen/Gitte 
Paulsen, Viborg-Dorthe Lynge, 
Triton/B irgitte Hindse, Nr. Bro 
by 15-10, 15-6.
MD: Helle Wøidemann, Helsin- 
ge/Karsten Schulz, Ran- 
ders-Gitte Paulsen, Vi- 
borg/Henrik Jessen, Lyngby
8 -  15, 10-15.

A fly s e r O k s b ø l-le jre

Efter Oksbøl-lejrene for ung 
domsspillere ved starten af sæ
son 1980-81 fik ungdomsspille 
udvalget en del kritiske be
mærkninger fra de ældste spil 
lere om, at de ikke fik tilstrække
ligt meget udbytte af sådanne 
lejre.

-  Da vi desuden blev g jort op 
mærksomme på, at udgifterne

pr. deltager ville stige væsentligt, 
besluttede vi at skrinlægge lejre 
ne, oplyser USU-formand Poul 
Rasmussen.

Evt. kommende lejre skal nok 
også kun være for de yngre år
gange. Dertil kommer, at der ar
rangeres en række andre som
merlejre af klubber og kredse, 
tilfø jer USU-formanden.

15-18 årige til 
træ nings
sam ling

Anders Nielsen, Tune, til træ
ningssamling. Han erenaf de ju 
niorer, der har fået plads på træ
ningssamlingen. (Foto: Søren 

Holmberg).

DBFs ungdomsspilleudvalg 
afvikler ikke Oksbøl-lejrene i 
år for de 14-18 årige spillere, 
men i stedet startes sæsonen 
med en træningssamling. 28 
spillere er udtaget, og hertil 
kommer fire svenske spillere, 
som er inviteret.

Ved udtagelsen har USU 
taget hensyn dels til de opga
ver, DBF har for U-18 holdet i 
denne sæson (6-nationers 
turneringen i England og 
nordiske mesterskaber), dels 
til det mere langsigtede mål, 
EM-1983. Foruden de stær
keste ynglinge-spillere er 
derfor også udtaget nogle

tørste-ars ynglinge og nogle 
2. års juniorer.

De 28 spillere er: Mark 
Christiansen, Triton, Claus 
Thomsen, Esbjerg, Jesper 
Thomsen, Gentofte, Nils 
Skeby, Esbjerg, Kenneth 
Ewald, Hvidovre, Henrik Rud 
Petersen, Hvidovre, Anders 
Nielsen, Tune, Karsten 
Schulz, Randers, Henrik Ej
lersen, Viborg, Keld Søgaard 
Jensen, Viborg, Poul Erik 
Høyer, Helsinge, Søren Bo 
Hansen, Helsinge, Henrik 
Jessen, Lyngby, Jacob Thy- 
gesen, Lyngby, Annette 
Bernth, Hvidovre, Nettie 
Nielsen, Hvidovre, Dorte 
Kjær, Greve Strand, Helle 
Hartvich, Skovshoved, Lotte 
Hartvich, Skovshoved, Bir 
gitte Hindse, Nr. Broby, Jane 
Pedersen, Højbjerg, Gitte 
Højlund, Køge, Dorthe Lynge, 
Triton, Jeanette Jensen, Jæ
gerspris, Gitte Søgaard Jen
sen, Viborg, Gitte Paulsen, 
Viborg, Susan Jensen, Hel
singe og Charlotte Hattens, 
Gentofte.

Anne og Steen Skovgaard 
vil være til stede ved træ 
ningssamlingen for at hjælpe 
til med doublespillet, og Lars 
Engelbrechtsen vil orientere 
om massage.

Det er tanken, at der kun 
skal spilles rene doubler og 
mixeddouble, oplyser USU.

Nr. Brobyhallen er ramme 
om arrangementet.
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S a lly  L e a d b e a te r  
o p  p å  s id e n  a f  

G illia n  G ilk s

Sally Leadbeater, som I januar var den første europæiske spil 
ler, der i en årrække tilføjede Lene Køppen et nederlag, har 
med en række andre gode resultater i sæson 1980-81 bragt sig 
op på en delt førsteplads på den engelske sæson-rangliste.

Gillian Gilks har således fået hård konkurrence. Jane Web
ster er kommet op som nr. tre, mens Karen Bridge er rykket fra 
2. pladsen til 4. pladsen.

Ray Stevens er uforandret nr. et på herre-ranglisten, foran 
Kevin Jolly. Her er de to single-lister:

1 .1. Ray Stevens
2. Kevin Jolly
3. Nick Yates
4. Stephen Baddeley
5. Andy Goode
6. Gary Scott 

Brian Wallwork
8. Gary Asquith
9. David Hunt 

10. Steve Wassell
Mark Elliott

Der har ikke været tilstrækkeligt mange double-turneringer 
med faste double-makkere til at det engelske forbund har 
kunnet udarbejde double-rangliste i den forløbne sæson.

Gillian Gilks 
Sally Leadbeater

3. Jane Webster
4. Karen Bridge
5. Helen Troke
6. Paula Kilvington
7. Gillian Clark
8. Diane Simpson
9. Mary Leeves 

10. Catherine Troke

Prakash Padukone. (Foto: Jør
gen Hjort).

F ro s t 
P ra k a s h , 

i h e rre -o g  r
Morten Frost led nederlag i 
finalen i herresingle i Høj
bjerg Badminton Klubs eli 
te-turnering til Prakash Pa
dukone, men til gengæld 
vandt han såvel herredouble 
som mixeddouble. I herre
double vandt han i en meget 
underholdende kamp sam
men med sin finalemodstan
der i single over svenskerne 
Thomas Kihlstrom/Stefan 
Karlsson, og i mixeddouble 
blev det til sejr sammen med 
Ulla Britt Christensen over 
Lonny Bostofte/Jesper 
Knudsen.

Den arrangerende klubs 
egen Agnete Juul vandt da- 
mesinglen over Lonny Bos
tofte, mens hun til gengæld 
tabte klart i damedouble fi 
nalen sammen med Charlotte 
Pllgaard til Lise Kissmey- 
er/Annette Bernth.

Jens Peter Nierhoff, Triton 
stod for et meget bemærkel
sesværdigt resultat ved at

LIGERIBBEDE 
GASEFJER ^

PERFEKT
BINDING

: KORREKT 
LIMNING

AFBALANCERET
KORKBUND

Æ G TE GÅSEFJER -  3 HA STIG HEDER
G o d k e n d t til a lle  tu rn e r in g e r  

Kvalitet A. pr. dusin kr. 110,- 
Kvalitet B. pr. dusin kr. 100,- 
Kvalitet C. pr. dusin kr. 68,-
(Priserne er eksklusiv moms og porto)

Ring til klubbernes »BOLDPULJE« tlf. 02-570760 og 03-423414 
TRANSOCEAN BADMINTON • Lathyrusvej 13, DK-2970 Hørsholm

Í í a s s  '

H V A D  M E D  B O L D E ?

sensationen ved de Norske 
Ungdomsmesterskaber 1981

»B IR D STA R «
Nylonbolde (kun 1 bold pr. kamp)

PRIS

PR. V2 DUS.

KUN KR.:
(excl. m om s og porto )

NBI Ved 1/1 karton, 50x’/2 dus., sendes portofrit

Kontakt: »BOLD-PULJEN« 
tlf. 02-57 07 60 ell. 03-42 3414

TR A N SO C EA  
B A D M IN TO N
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å e t a f 
len  v a n d t 
x e d d o u b le

vinde over Thomas Kihlstrom 
med 15-0, 15-13, for i
semifinalen at tabe meget 
knebent til Prakash Paduko- 
ne.

Finalerne:
Herresingle: Prakash Padu- 
kone-Morten Frost 15-8, 
15-7.
Damesingle: Lonny Bos
tofte, Skovshoved-Agnete 
Juul, Højbjerg 3-11, 3-11. 
Herredouble: Thomas Kihl- 
strom/Stefan Karlsson, 
Sverige-Prakash Padukone, 
Hvidovre/Morten Frost, 
Gentofte 16-17, 14-17. 
Damedouble: Lise Kissmey- 
er, Højbjerg/Annette Bernth, 
Hvidovre-Agnete Juul/ 
Charlotte Pilgaard, Højbjerg 
15-0, 15-6.
Mixeddouble: Lonny Bos- 
tofte/Jesper Knudsen, 
Skovshoved-Ulla Britt Chrl- 
stensen/Morten Frost, 
Gentofte 9-15, 6-15. Morten Frost og Ulla-Britt Christensen vandt mixeddouble i Højbjerg. 

(Foto: Jørgen Hjort).

DIF-DM
afvikles 
i Nyborg

DIF-DM i badminton -  ama
tørernes Danmarksmester
skaber bliver afviklet på Fyn. 
Med DM 1980-81 startede 
DBF en turnus-ordning, så 
DM på skift afvikles i kredse
ne. Der var premiere i Lille 
rød, og Fyns Badminton 
Kreds står som vært for me
sterskaberne i Nyborghaller- 
ne.

DBFs mesterskaber, der er 
åbne for danske licensspil- 
lere, søges afviklet i Køben- 
havns-området, efter alt at 
dømme dog uden for hoved
staden.

Erfaringerne med DBF- 
mesterskaberne i KB-hallen i 
1980-81 var meget dårligere, 
idet publikums-tallene var alt 
for lave. Nu er der udsigt til at 
hele stævnet afvikles udenfor 
København.

. . .gør det se lv - til halv pris
»P E R F E C T «
en un iversa lm ask ine  til ops tre n gn in g  
af a lle  type r tenn is-, b adm in ton - 
og squashketchere .

P ris  k r . 2 1 0 0 ,-
(+  moms og porto)

5 års
GARANTI

Facts om  »PER FEC T«

1. Komplet med tilbehør +  vejledning.
2. Hurtig og let uden brug af syle.
3. Præcis opstrengning i ønsket hårdhed.
4. Kan fastlåses i alle positioner.
5. Let at transportere (vægt: 16 kg).

NB! Og så køber du både ketchere og strenge direkte hos 
os, - til specialpriser.

K on ta k t:

TRANSOCEAN  BADMI NTON
LATHYRUSVEJ 13 • 2970 HØRSHOLM TELEFO N 02 - 57 07 60 e lle r 03 - 42 34 14
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U d fo rd r in g  til 
L e n e  K o p p e n  
fra  M a la y s ia

Lene Koppen, All England 
vinder 1979 og 1980 mod 
Wong Peng Soon, mester i 
herresingle i All England i 
1950,1951,1952 og 1955 -  og 
en af Malaysias bedste spil 
lere gennem tiderne.

Denne match er foreløbig I 
tankerne hos Abdullah Piruz i 
Kuala Lumpur i Malaysia.

I tilfælde af sejr vil der være 
»an interesting sum of mo- 
ney« til Lene Koppen, mens 
Wong Peng Soon tilsynela
dende ikke har andet end 
æren at vinde.

Fra det internationale 
badminton forbund er der ik 
ke Indvendinger mod en så
dan match, så Abdullah Piruz 
kan således nu spille ud 
overfor parterne.

Piruz vil lade et evt. over
skud ved kampen gå til vel
gørende formål.

Det er Ikke første gang, Le
ne Koppen i givet fald prøver 
kræfter med herrer. Hun har 
tidligere mødt Torben Has- 
feldt, divisionsspiller i Lyng
by, og den tidligere All Eng
land vinder, Knud Åge 
Nielsen, og i begge tilfæ lde 
har kampene givet sejr til Le
ne Koppen.

Wong Peng Soon er af 
ældre årgang. Han har pas
seret de 60 år.

T re  s p ille re  
i IB F -u d v a lg

Steen Skovgaard, Thomas Kihl- 
strôm og Nora Perry repræsen
terer spillerne i det internati 
onale badminton forbunds (IBF) 
Open Badminton Committee. 
Thomas Kihlstrom er kommet 
ind som afløser for Derek Talbot, 
der har trukket sig tilbage som 
aktiv. De tre spillere er valgt indtil 
maj 1982.

Det danske under-15-landshold vandt i Northampton og modtager 
guldmedaljer af borgmesteren. Nu kan de samme spillere være med et 

år endnu. (Foto: Jørgen Hjort).

E u ro p a s  b e d s te  
m ø d e s  ig e n

Europas to bedste juniorlands
hold mødes efter alt at dømme 
igen i oktober. England ønsker 
en kamp mod det danske Un- 
der-18 hold, når englænderne I 
oktober kommer til Danmark for 
at deltage i Gentofte badminton 
klubs ynglinge-turnering.

England og Danmark mødtes i 
finalen i EM, hvor det blev til 
dansk 3-2 sejr.

K in a rd  m e s te r  
fo r  s je tte  g a n g

Chris Kinard har vundet sit sjette 
USA-mesterskab i herresingle, 
og hans hustru, Utami Dewi blev 
mester I damesingle. Utami Dewi 
er søster til Rudy Hartono. 
Finale-resultaterne i mesterska
berne blev:
Herresingle: Chris K inard- 
Charles Coakley 15-9, 15-7. 
Damesingle: Utami Dewi-Che- 
ryl Carton 11-3, 11-5. 
Herredouble: Gary Higgins/ 
John Britton-M ike Walker/ 
Matthew Fogarty 15-6, 15-3. 
Damedouble: Pam Brady/Judi 
Kelly-Cheryl Carton/Vicko 
Toutz 15-11, 15-9. 
Mixeddouble: Dan Brady/Pam 
Brady-Mike Walker/Judi Kelly 
18-14, 8-15, 15-12.

Mark Richards, kunne have sik
ret Wales sejren. (Foto: J. Hjort).

England, Vesttyskland, Skot
land, Belgien, Holland og Østrig 
har været samlet til 6-nationers 
turnering for spillere under 14 år 
i Arnheim, Holland.

England vandt finalen med 4-3 
over Vesttyskland -  helt som 
ventet, og de engelske spillere 
gjorde sig også stærkest gæl
dende i den individuelle turne 
ring, heldigt nok.

Finalerne i herresingle og da
mesingle kunne nemlig ikke 
spilles, fordi hallen skulle bruges 
til andet formål!

-Turneringen var i det hele ta-

U n d e r -1 5  
k a m p e  æ n d re s  

til u n d e r-1 6

Tre-nationers-turneringen mel
lem England, Sverige og Dan
mark for ungdomsspillere fort 
sætter i et nyt tre-årigt forløb. De 
første tre års matcher var for 
spillere under-15, men efter øn
ske fra England og Sverige 
ændres det fra denne sæson til 
under-16. Sverige skal være vært 
i denne sæson, og turneringen 
afvikles 22.-24. januar.

U S A  slo g  W a le s

Wales har gjort store fremskridt, 
og det var ganske tæt på at wali
serne havde besejret USA i en 
landskamp på hjemmebane. 
USA vandt med 4-3. Resultater
ne i kampen:
HS: Phil Sutton-Gary Higgins 
18-15, 15-6. Y. C. Lim-Matthew 
Fogarty 15-12, 15-7. DS: Sian 
Wllliams-Cheryl Carton 7-11, 
11-12. HD: Richard Eastwood/ 
Phil Sutton-John Brltton/Jim 
Poole 2-15, 1-15. DD: Sian 
Williams/Llnda Blake-Cheryl 
Carton/Trica Britton 15-13,
4-15, 15-11. HS: Mark Ri
chards-Dan Brady 13-15,
17-16, 12-15. MD: Y. C. 
Lim/Linda Blake-Matthew Fo- 
garty/Dianne Haies 15-12, 
11-15, 10-15.

get under et konstant tidspres. 
Således ville turneringsledelsen 
først efter stærkt pres ophøre kl. 
22.30 på førstedagen. Næste dag 
stod de første kampe på pro
grammet kl. 8.00. Turneringen 
savnede en værdig ramme, 
fastslår den tyske ungdomsfor
mand, Manfred Scholz, i det ty 
ske forbunds blad.

Skotterne tegnede sig for en 
enkelt finale-sejr -  i damedou
ble, mens englænderne sejrede i 
de øvrige rækker. Vinderne i 
single kunne de finde frem til 
hjemme.

N å e d e  ik k e  f in a le rn e
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Det er bl. a. bronze-medaljen i VM, der har givet Pia ogSteen vurderin
gen som spillere på verdensplan. (Foto: P. Søborg).

P en g e  t il P ia , S te e n  
og K irs te n  fra  

» T e a m  D an m ark«

Team Danmark, som vi re
degjorde nærmere for i Bad
minton nr. 2, har foretaget si
ne første kontante uddelin 
ger. Tre badmintonspillere 
kom med i første omgang, og 
de to af dem er af Dansk 
Idrætselite Komite placeret i 
gruppe B, der er europæisk 
klasse.

De to på verdensplan er 
bronzevinderne i mixed dou 
ble ved VM Steen Fladberg 
og Pia Nielsen, Køge, mens 
spilleren på det europæiske

eliteplan er »Årets nordjyske 
idrætsnavn«, Kirsten Larsen, 
Triton.

Ialt uddelte Team Danmark 
godt en miil. kr. til 89 indivi
duelle idrætsfolk og syv hold 
fra 23 af specialforbundene 
under DIF.

Det er ikke oplyst, hvor 
mange penge, der er blevet 
de enkelte til del, men Pias, 
Steens og Kirstens tildeling 
udbetales til DBF, som har 
ansvaret for, at pengene bru 
ges til det, de er bevilget til.

T o ft til E s b je rg

Esbjerg Badminton Klub, der 
stræber efter en topplacering 
i 2. division i denne sæson, 
har engageret René Toft, 
Over Jerstal som træner fra 
sæson-starten. Dermed er 
der dog ikke lagt op til et 
klubskifte, idet René Toft 
fortsat vil være til rådighed 
for Over Jerstals nyoprykke- 
de 3. divisionshold.

René Toft. (Foto: J. Hjort).

G B K  v æ rt fo r  4. 
E u ro p a -C u p

Europa Cup for klubhold bliver 
afviklet for fjerde gang i oktober, 
og Gentofte Badminton Klub b li 
ver vært for arrangementet, 
hvortil der foreløbig er anmeldt 
15 hold.

GBK vandt Europa-Cup'en de 
to første gange, der blev spillet 
om den, mens Hvidovre i 1980 
blev nr. to efter Wimbledon fra 
England.

N i n y e  
fo rb u n d s 
d o m m e re

Forbundsdommerkursus i for 
bindelse med »Danish Open« re
sulterede i at ni af kursisterne fik 
autorisation som forbunds
dommere.

Det er Jan van Amerongen, 
Sjælland, Keld Reenberg Han
sen, Sjælland, John B. Nielsen, 
Sjælland, Johnny Bannow, Kø
benhavn, Thyge Matzau, Køben
havn, Tom Østrøm, København, 
Poul Erik Pedersen, Fyn, Jørn 
Møller Jørgensen, Jylland og 
Erik Baadstrup, Jylland.

Skovgaard/Delfs. (Foto: P. 
Søborg).

D e lt  fø rs te p la d s

Morten Frost og Steen Flad
berg måtte dele førsteplad
sen på DBFs årsrangliste 
1980-81 med Steen Skov
gaard og Flemming Delfs. 
Spilleudvalget nåede i sidste 
øjeblik frem til denne beslut
ning. Det fremgik desværre 
kun delvist af vor præsenta
tion af ranglisten i juli-num 
meret af »Badminton«.

S træ k ø v e ls e r

»Strækøvelser«, der er skrevet af 
den amerikanske ekspert Bob 
Andersen, må betegnes som en 
grundlæggende bog for alle 
sportsfolk. Den henvender sig 
såvel til folk, der løber for at hol
de konditionen i orden, som til 
folk, der dyrker en sportsgren sy
stematisk.

Strækøvelser er en mild, men 
effektiv form for motion. Med 
strækøvelser kan man holde 
musklerne smidige og forebygge 
skader ved fysisk aktivitet.

Alle kan lære at strække uan
set alder og hvor »stiv« man er. 
Strækøvelser er lette at indrette 
efter individuelle hensyn og kræ
ver intet specialudstyr. De virker 
afslappende, modvirker vane- 
spændinger og nervøs an
spændthed.

Ved hjælp af bogen lærer man, 
hvordan strækøvelserne udføres 
rigtigt, og på basis af bogens 
mange illustrationer er det let at 
sammenstille sit eget program, 
hvis man da ikke foretrækker et 
af dem, forfatteren har sammen
sat. Der er programmer til alle -  
sportsudøvere, fo lk med stille 
siddende arbejde, folk over 50 og 
et specielt program, som kan 
udføres mens man ser TV. Bo
gen, der er oversat af adjunkt Lis 
Engel, er udgivet af Clausen bø
ger og koster 88 kr.
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Din lokale
BADMINTON-EKSPERT
har lige nu 3 ekstra gode 
Sugiyama tilbud

Når du vælger Sugiyama, får du 
en ketcher, hvor du kun betaler for 
kvaliteten - og ikke for navnet.

T il turnerings- 
spilleren

Sugiyam a 8800 Carbo n  P o w e r e r til 
spille re  m e d fuld kontrol o v e r spillet 
o g  en ve ludv iklet  teknik.

8800 Carbo n  P o w e r e r ultra-let: kun 

96 g. Det  9-lags carbon/graphite  

skaft sikrer supe r action o g  maksim al 
stabilisering.

No rm alpris fo r ramme, kr. 464,-
-  lige  nu pris kr. 398,-

T il motionisten
Sugiyam a 8400 Elite P o w e r fø lg e r se lv  den  

be dst e  motionist til dørs. Slagkraften e r stor, 
m en o g så  teknikken e r t i lgodeset .

8400 Elite P o w e r har rustfrit stålskaft o g  en 

stærk aluprofilramme.
Norm alpris for 

ramme, kr. 316,-
-  l ige  nu pris kr. 268,-

Sugiyama
8800 Carbon Power. 
Ultra light.
Vægt ca. 96 g.

Strengevenlige 
bøsninger -  giver 

bedre strenge
økonomi.

9-lags carbon/ 
graphite skaft.

T il begynderen
Sugiyam a 7500 Plus P o w e r e r god, når grund 

spillet skal indlæres o g  teknikken udv ikles. 
Fleksibiliteten e r stor o g  bo ldkont ro llen fin-frn.

7500 Plus P o w e r fås fæ rdigopst renge t  m e d  

syntetisk Horn Sheep streng.
Norm alpris kr. 240,- 

-  lige  nu pris kr. 198,-

Lækkert 
skindgreb 

-  3 størrelser.

Din lokale  badm inton-ekspert  
har altid noget godt i baghånden

Her tinder du 
din lokale 
badminton-ekspert

Jylland:
Billund: Sportscentret 
Bramminqe: Inn Sport 
Frederikshavn: Peiter Sport 
Hadsten: Rath Sport 
Holstebro: Sport og Fritid 

Horsens: Hans P. Sport 
Højbjerg: Lind Sport 
Randers: Randers Sport 
Skive: Sportsmagasinet 
Sønderborg: Rohleder Sport 
Vejen: N. J. Sport 
Veile: Obine, Bredballe 

Åbenrå: AG Sport 
Å bybro: Jægergården 

Ålborg: City Sport

Fyn:
Lanq eskov: L.C. Sport 
Middelfart: Aksel 
Nyborg: VH Sport 
Nr. Å by : PB Sport 
Odense: Hobby  Sport,

OBI Sport

København:
Østerg ade 52: Illum 

Vesterbrog ade 54: Ny  Sport 
Peter Banq svei 139:
Sport House 

Østerbroa ade 222:
White Sport

Sjælland:
Fakse: Fakse Sport 
Fredensborg:Sport  og  

Legetøj
Frederiksværk: Frederiks
værk Sportsmagasin 

Haslev: Sportshjømet 
Kalundborg: HH Sport 
Korsør: Top Sport 
Maribo: Sport o g  Hobby  

Nakskov: Sportsmagasinet 
Nykøbing  Sjælland: Stecks 

Import
Næstved: Sporten 

Ringsted: Centrum Sport 
Roskilde: Sportsmagasinet 
Slagelse: Moni Sport, 

Sportshjømet 

Søborq: Søborg 
Sportsmagasin 

Tåstrup: City 2 Sport 
Valby : Toft Sport

Bornholm:
Rønne: K. B. Sport

Grønland:
Godthåb: Kuda Sport
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COPEIMHAGEIU
VM-symbolet er lavet af Preben Søborg.

Organisationen omkring 
VM-1983 -  2.-8. maj -  i Dan
marker ved at tage form. Som 
øverste organ er oprettet en 
VM-komité, der består af 
Frede Kruse-Christiansen, 
Ole Mertz, Franz Krag, Erik 
Jørgensen, Poul Rasmussen, 
Tom Bacher og Poul-Erik 
Nielsen.

Ved det første VM-møde 
blev der udpeget en styrings
gruppe og forskellige an
svars-områder blev placeret. 
Den egentlige arbejdsgruppe

-  styringsgruppen -  kom til at 
bestå af Frede Kruse-Christi
ansen, Ole Mertz og Poul 
Rasmussen.

Desuden blev der udpeget 
»formænd« for forskellige 
arbejdsområder. Det blev:

Økonomi & budget: Hen
ning Koch Sørensen.

Indkvartering og træ 
nings-faciliteter: John Han
sen.

Teknik/spillested: Søren
Nielsen.

Internationalt område 
(møder m.v.): Torsten Berg.

K øber 
ind til 
V M -83

Spillestedet bliver »Brønd- 
byhallen«, og foruden selve 
Brøndbyhallens faciliteter er 
Idrættens Hus med dens faci
liteter ligeledes »reserveret« 
til VM. For at selve arrange
mentet kan afviklet til alles 
tilfredshed er der også fore 
taget en række investeringer 
af forbundet med henblik 
bl.a. på VM, nemlig omkring 
transportable baner, banelys 
og el-pointsmarkeringsan- 
læg.

Allerede for et par år siden 
anskaffede DBF sig to el
pointsmarkeringsanlæg. Der 
er nu indkøbt yderligere et 
anlæg og kontraktligt truffet 
aftale om benyttelse af yder
ligere tre anlæg, så man der
med råder over seks.

Et længe næret ønske om 
at forbundet selv kunne råde 
over et antal transportable 
»baner« gik i opfyldelse i lø
bet af sæson 1980-81. Som 
en del af sponsoraftalen med 
Yonex blev der fra dette firma 
leveret seks baner, fremstillet 
af Yonex I Japan.

Kruse-Christiansen.

-  Det er så vidt vi er orien 
teret, det bedste fabrikat af de 
baner, vi kender, og dermed 
har vi sikkerhed for, at vi hvor 
som helst kan sikre vore 
spillere det bedst tænkelige 
spilleunderlag, siger Kru
se-Christiansen.

Ved kampen mod Kina i 
Brøndbyhallen var der ge 
neralprøve på »fremtidens 
banelys«. Alle parter var t il 
fredse med Holophane lyset, 
leveret af Solar-produktion, 
og med økonomisk bistand 
fra Brøndby-Hallen blev der 
erhvervet lysanlæg til seks 
baner.

F ly tte d a g  
fo r D B F- 
k o n to re t

Dansk Badminton Forbund har 
længe haft behov for mere plads i 
Idrættens Hus, og det er blevet 
opfyldt efter sommerferien, idet 
en stor 3-etagers bygning er op 
ført i tilslutn ing til Idrættens Hus. 
Her har bl.a. DBF fået kontorer.

Kontorets personale klarede 
flytningen i fineste stil. Til 
venstre er Lille Henriksen i gang 
med arbejdet, mens Inge Harder 
t.h. endnu »omgives« af tekni
kere i de nye omgivelser. (Fotos: 
Preben Søborg).

23



SUPER PROS ®
1 SWEDEN

W IC K L IN S  S P O R T  SUPER PR O S  INTERNATIO NAL A B

W orld  W ide Distributor o f Sporting Goods

D u v e d s v ä g e n  1 1  •  P O  B o x  5 0 4 3  •  S 1 6 2  0 5  V A L L IN G B Y  •  S W E D E N  
Te le fo n  0 8  8 7  2 4  4 8 , 8 7  7 9  0 0  •  T e le x  1 1 0 8 3  A T T  W IC K L IN

S U P E R  S T R IN G S
T IT A N  S U P E R  5 0 0
Natural g u t/natursena

P R O S T A R
Super synthetic /  Supersyntet 

P R O T Y T E

High performance synthetic/
S yn te t m e d  kansla och hallbarhet

P R O S T A R

Carbon graphite/g ra f it

G R IP T Y T E
New Synthetic for better grip on your racket/

N y  syn te t skaftllnda fo r ba ttre  grepp

W e also sell/vv saljer o cks i 

Tennis Badminton Squash rackets

With new self tightening string locker 
Med nya sjalvISsande senspannare

S U P E R  C L A M P

Tennis Badminton
Squash

S U P E R  S T R IN G E R

Æ ndret status for 
dom m er- 

form anden

Med en lovændring vedtog DBFs 
repræsentantskab, at formanden 
for dommerudvalget for fremti
den vælges af repræsentantska
bet, og efterfølgende blev Paul H. 
Frlmodt valgt til posten. Det var 
genvalg, idet Paul Frimodt også 
tidligere har beklædt denne post.

Selv om dommerudvalgs
formanden nu er valgt af re
præsentantskabet får han/hun 
ikke automatisk plads I DBFs be
styrelse, som øvrige udvalgsfor- 
mænd, valgt af repræsentant
skabet gør.

Imidlertid blev det henstillet til 
bestyrelse, at dommerudvalgs
formanden indkaldes til enkelte 
bestyrelsesmøder, hvor han/hun 
så har taleret men ikke stemme
ret.

I forslaget fra dommerudvalget 
var det oprindeligt formuleret, 
så dommerudvalgs-formanden 
skulle indkaldes til tre møder år
ligt. Repræsentantskabet valgte 
en lidt mere »blød« formulering.

De øvrige medlemmer i dom
merudvalget er kredsenes dom 
merledere. Paul Frimodt.

M a n g e

g e n v a lg

Bortset fra nyvalget af Søren F. 
Nielsen, Greve, som formand for 
arrangementsudvalget, skete 
der ikke ændringer blandt de re
præsentantskabs-valgte med
lemmer.

Franz Krag genvalgtes som 
kasserer, og Ole Mertz genvalg
tes som næstformand.

Erik Jørgensen genvalgtes 
som formand for senior-spllle- 
udvalget. Peter Sørensen gen
valgtes som medlem af udtagel
ses-komiteen, og John Hansen 
og Bent Steffensen genvalgtes 
som medlemmer af turnerings 
udvalget. Dette udvalg fik ny 
suppleant, idet Bjørn Holst Chri
stensen, ABC København, aflø
ste Jørgen Jensen.

Henning Just og Per Tredal 
genvalgtes til ungdomsspilleud 
valget.

Desuden var der genvalg af Ole 
Jensen til amatør- og ordensud
valget, og af revisorerne S. W. 
Andersen og H. Hermansen.

B ø rg e  T ry k k e r  
æ re s m e d le m

Børge Trykker er blevet tildelt 
DBFs æresemblem for sit 
mangeårige arbejde for 
dansk badminton, herunder 
bl.a. bestyrelsesarbejdet, li 
gesom han også i Sjællands 
Badminton Kreds har virket i 
en meget lang årrække. Det 
»kvitterede« kredsen også 
med ved at tildele Børge 
Trykker kredsens højeste 
udmærkelse, æresemblemet, 
hvorved han altså på en gang 
blev æresmedlem af DBF og 
SBKr.

F a k s e  B a d m in to n  
C lu b

fylder 40 år, og i den anled
ning er der reception i Fakse 
Hallen den 9. september kl. 
17-20.
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S k a l D B F s ty re s  
a f to  k re d s e

Af Leif Videcrantz, USU-formand i Lolland-Falster BKr.

Efter at det sidste repræsen
tantskabsmøde i Dansk Bad
minton Forbund er kommet lidt 
på afstand og indtrykkene har 
haft tid til at bundfælde sig bliver 
der for mig som repræsentant en 
klar fornemmelse tilbage, nemlig 
at det hele er en stor unødvendig 
paradeforestilling under en fa 
con, der er helt utidsvarende og 
udemokratisk i sin gennemførel
se.

Det kan ikke være rigtigt, at 
Dansk Badminton Forbund a le 
ne kan styres af 2 kredse.

Det lyder smukt, når de 2 kred
ses formænd bedyrer, at de skam 
aldrig har anvendt magtmisbrug, 
underforstået, at det skal vi an
dre være taknemmelige for, men 
principielt må det være forkert, at 
magtfordelingen er som den er, 
og det forekommer mig i øvrigt, 
at de 2 store kredse klart majori
serede KBKr. ud i spørgsmålet 
om fordeling af hold til Dan
marksserien.

Men det afgørende er, at 2 
kredse har flertal i alle afgørelser 
mod de øvrige kredse. Dette 
medfører, at der ikke kan ske

Leif Videcrantz. (I 
Klausen).

ændringer i retning af større li 
gestilling kredsene imellem 
medmindre de 2 store kredse be
slutter at sælge ud af de nuvæ
rende fordele de har af den gæl
dende struktur.

LFBKr har tidligere peget på, 
at det mest fornuftige ville være, 
at ændre den nuværende kreds
inddeling til en amtskredsindde
ling, men man må erkende, at der 
i øjeblikket tilsyneladende ikke 
kan skaffes flertal herfor.

Man må herefter gøre sig 
nogle alvorlige overvejelser om 
den fremtidige forbliven i Dansk 
Badminton Forbund.

Det har allerede været på tale, 
at LFBKr bliver væk fra repræ
sentantskabsmødet.

Vore stemmer har ingen be
tydning, og udgifter til mødet 
kunne reduceres til fordel for 
sportslige aktiviteter.

Med den nuværende struktur 
kunne de 2 store kredse lige så 
godt deltage alene og de 3 øvrige 
kredse kunne lade sig repræ
sentere ved en observatør.

LFBKr agter at drøfte pro 

blematikken med de øvrige små 
kredse inden næste repræsen
tantskabsmøde.

Det er vanskeligt at se, hvilke 
ulemper LFBKr ville udsættes 
for, hvis vi spillede badminton 
uden tilknytning til DBF og i ste
det udnyttede de kommunale og 
amtskommunale støtteordnin 
ger, der er gældende i vort områ
de.

Vi er sportsligt af en standard 
så kun en promille af vore spil 
lere deltager i DBF-arrange- 
menter og økonomisk vil vi næp
pe blive ringere stillet ved at stå 
uden for DBF.

Mere positivt for os og for DBF 
ville det dog være at tage de små 
kredses klageskrig alvorligt, og 
få sat gang i strukturdebatten 
gennem et seriøst arbejdende 
strukturudvalg.

Enhver må kunne se, at den 
nuværende struktur er helt hor
ribel.

Et første skridt kunne være en 
mere demokratisk opbygning 
med en stemmefordeling kred
sene imellem på årsmødet som 
forhindrede, at mindre end halv
delen af kredsene havde flertal 
ved afstemningen.

Det kunne udformes på mange 
forskellige måder f.eks. ved at 
tildele hver kreds et antal basis
stemmer og dernæst fastsætte 
det antal yderligere stemmer de 
store kredse kunne opnå ud fra 
det overordnede mål, at der 
skulle mindst 3 kredse til at ska
be flertal.

Ved samme lejlighed kunne 
man overveje at give stemmeret 
til medlemmer af de stående ud
valg, som er med til at danne 
grundstammen i DBF, og hvis 
medlemmer vel mere end mange 
andre er kvalificeret til at være 
medbestemmende om DBF’s be
slutninger.

Et strukturudvalg ville givet 
kunne komme med mange løs
ningsmodeller, men afgørelsen 
vil som forholdene er i dag være 
afhængig af, om formændenefor 
de store kredse vender tommel
fingrene opad eller nedad.

Den eneste løsning på pro 
blemet er, at der i de 2 store kred
se bliver flertal af personer med 
visioner, personer som tænker 
på DBF som en helhed og ikke 
alene prøver at fastholde tid li 
gere erhvervede fordele på de 
øvrige kredses bekostning.

N y t m e d le m  i 
b e s ty re ls e n

Den bestyrelses-plads, der 
har stået tom siden Børge 
Trykker i sæson 1980-81 trak 
sig ud, blev besat på DBFs 
repræsentantskabsmøde 
med Søren Nielsen, Greve 
Strand.

Samtidig skete der den 
ændring, at Søren Nielsen 
sidder i bestyrelsen som for 
mand for arrangementsud
valget. Til gengæld blev det 
besluttet at den bestyrel
ses-givende post som infor
mationsudvalgsformand 
nedlægges. De opgaver, in
formationsudvalget har taget 
sig af, klares nu i forretnings
udvalget.

Torsten Berg, der også er 
bestyrelsens sekretær, havde 
hidtil haft formandspladsen i 
arrangementsudvalget, som 
imidlertid ligesom sekretær
jobbet, er blevet stadig mere 
omfattende. Søren Nielsen, ny i DBFs bestyrelse.
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OFFICIELLE MEDDELELSER

B e y e rh o lm , B .T . og  
b a d m in to n  i 2 5  å r

Det var egentlig lidt synd for Jør
gen Beyerholm, at han var tvun 
get ud i konflikt, da han kunne 
fejre 25 års jubilæum på »B.T.«. 
Alligevel var der stort rykind, da 
der blev holdt reception, af nu 
værende og tidligere topspillere 
og ledere inden for badminton, 
og cykelsportens folk var der 
naturligvis også, m.fl. Det er net
op disse to områder, »B-holm« 
har fu lgt i tykt og tyndt. Her har

han skaffet sig utallige venner, 
ligesom tilfæ ldet er inden for 
dans og tennis, der er andre af 
hans yndlingsområder.

Beyerholm startede på B.T. 
den 1. juni 1956, 16 dage før han 
fyldte 20 år, så vi kommer måske 
også til at fejre hans 50 års jub i
læum på bladet.

Her ses Jørgen Beyerholm 
med et par af gæsterne, Lene 
Køppen og Flemming Delfs. 
(Foto: P. Søborg).

J u b ilæ u m  i H o lb æ k
Holbæk Badmintonklub har fe j
ret 50 års jubilæum, og mange 
benyttede sig af lejligheden til at 
gratulere. Blandt dem var for 
manden for DBF, Frede Kru
se-Christiansen og Sjæl- 
lands-kredsens formand, Ib Nør-

gaard. Kommunen var repræ
senteret ved kulturudvalgs-for
mand Stig Nielsen, der havde 
dette maleri med til klubben, hvis 
formand Franz Krag (t.v.) også er 
med på dette billede. (Foto: Sø
ren Holmberg).

U d e b liv e ls e  u d e n  a fb u d  
o g  d o b b e lt - t i lm e ld in g e r

For at undgå misforståelser bekendtgøres hermed de regler, 
som DBFs turneringsudvalg har fastsat for at komme oven
nævnte ulovligheder til livs:
1) Ved udeblivelse uden afbud idømmes 1. gang en bøde på 

kr. 150,00. 2. gang idømmes en bøde på kr. 150,00 samt 
karantæne i 2 måneder fra deltagelse i såvel holdturnerin 
ger som åbne turneringer.

2) Ved dobbelttilmelding idømmes en bøde på kr. 350,00.
Af hensyn til eventuelle uklarheder skal man sørge for, at afbud 
gives til turneringsledelsen samt notere hvilken person afbu
det er givet til.

Turneringsudvalget 
John Hansen

D .B .F .s

H å n d b o g

1 9 8 1 -8 2

Dansk Badminton Forbunds 
håndbog foreligger nu i udgave 
»1981-82«. Den værdifulde op 
slagsbog, der indeholder oplys
ninger, som enhver klubleder har 
brug for i sit daglige arbejde.

DBF gør opmærksom på, at 
håndbogen kan rekvireres hos 
DBFs sekretariat, Idrættens Hus, 
Brøndby Stadion 20, 2600 Glo
strup. Prisen pr. eksemplarersat 
til 25,- som ved bestillinger be
des vedlagt i check, incl. 10 kr. i 
ekspeditions-gebyr. (Gebyret er 
10 kr., uanset, hvor mange ek
semplarer der bestilles).

Forsiden af DBFs håndbog
1981-82. Håndbogen er udført 
af Nyborg Trykcenter, og det er 
Ebbe Pedersen og Lille Henrik
sen fra DBFs kontor, der har 
stået for den redaktionelle side 

af sagen.

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

Texacos uddannelseslegat, der har eksisteret siden 1976, er 
også i år stillet til rådighed for idrætten med en beløbsramme 
på 60.000 kr.

I betingelserne hedder det, at legatet kan erhverves af en 
ellerflere personer i dansk idræ ttil videreuddannelse indenfor 
det specielle område, vedkommende virker med. Legatet er 
personligt og kan kun benyttes til det formål, man anfører på 
ansøgningen.

Legatet uddeles I portioner på 15.000 kr., 10.000 kr. og 5.000 
kr.

Afleveringsfristen er sat til den 15. september, og ansøgnin
gerne bedes indsendt til:

Legatkom itéen
Texaco  A /S  U ddanne lses leg at
Holmens Kanal 5 
1060 København K.
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DER INDBYDES -  ÅBNE TURNERINGER

»Badminton« optager gerne 
indbydelser til de turnerin 
ger, DBF har godkendt. Ind
send i god tid de fornødne 
oplysninger om turneringer
ne. Optagelsen under »Der 
indbydes« koster kr. 50,- 
excl. moms.

R e s u lta te r
Resultaterne af de DBF-god- 
kendte turneringer vil blive 
offentliggjort i »Badminton«.

Send derfor også »Bad
minton« et udfyldt program 
med turnerings-resultater, 
foruden de to, der skal sen
des til DBFs kontor. Resulta
terne, der gerne må forsynes 
med et kort referat sendes til: 
»Badminton«, Postbox 133, 
3200 Helsinge.

T R IT O N  A A L B O R G  
S e n io r -M

Badmintonklubben Tri-
ton-Aalborg indbyder til åben 
mesterrækketurnering den
10.-11. oktober 1981. Der spilles 
i alle kategorier, men hver spiller 
kan højst anmeldes i to katego
rier.

Indskud: Single kr. 70,-. Dou
ble kr. 100,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 17. september til 
Erik Saxtorff, Hobrovej 46, 9000 
Ålborg, tlf. 08-16 81 58.

A B C  A A L B O R G  
S e n io r -A

ABC Aalborg indbyder til åben 
A-række turnering den 26.-27. 
september 1981. Der spilles ia lle  
kategorier, og spillerne kan an
meldes i alle tre kategorier.

Indskud: Single kr. 65,-. Dou
ble kr. 90,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 5. september til 
ABC Aalborg, v / Bjarne Lohsien, 
Istedgade 41, 9000 Ålborg.

K B T
S e n io r -A

Badminton KBT indbyder til 
åben A-række turnering den 
19.-26. september 1981. Der 
spilles i alle kategorier, og an
meldelse kan ske i tre kategorier.

Indskud: Single kr. 60,-. Dou
ble kr. 75,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 1. september til 
KBT, Ivan Kristensen, Hobroga- 
de 4, kid., 2100 København 0, 
tlf. 01-26 75 59.

V ib y  B K  
S e n io r -A

Viby Badmintonklub indbyder til 
åben A-række turnering den 
10.-11. oktober 1981 i Viby Bad
mintonhal. Der spilles i alle kate
gorier, men herrer kan højst an
meldes i to kategorier, mens da
mer kan være med i alle tre kate
gorier.

Indskud: Single kr. 60,-. Dou
ble kr. 80,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 25. september til 
Viby Badmintonklub, Vårkjærvej 
71,8260 Viby J., tlf. (06)14 19 17.

B C  37  
S e n io r -B

BC 37, København indbyder til 
åben B-række turnering den 
19.-25. september 1981. Der 
spilles i alle kategorier, men hver 
spiller kan højst anmeldes i to 
kategorier.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 24. august til BC 
37, Strandlodsvej 67-69, 2300 
København S.

O V E R  J E R S T a l 
S e n io r -B

Over Jerstal Badmintonklub ind 
byder til åben B-række turnering 
den 10.-11. september 1981 i 
Over Jerstal Hallen. Der spilles i 
alle kategorier, men herrer kan 
kun stille op i to kategorier.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 25. september til 
OJB, René Toft, Hindbærvej 13, 
O. Jerstal, 6500 Vojens.

S K A G E N  T B K  
S e n io r -B

Skagen Tennis- og Badmin
tonklub indbyder til åben B-ræk- 
keturnering den 19.-20. 
september 1981.

Der spilles i alle kategorier, og 
det er tilladt at stille op i tre kate
gorier.

Indskud: Single kr. 60,-. Dou
ble kr. 80,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 7. september til 
Margit Ledet, Sovkrogvej 4, 9990 
Skagen.

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

Brabrand IF indbyder til åben 
C-rækketurnering den 19.-20. 
september 1981. Der spilles i alle 
kategorier, men hver spiller kan 
højst anmeldes i to kategorier.

Indskud: Single kr. 55,-. Dou
ble kr. 75,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 4. september til 
Brabrand IF, Brabrandhallen, 
Engdalsvej 84-88, 8220 Bra
brand.

J E R S IE  B .K . 
S e n io r -C

Jersie Badminton Klub indbyder 
til åben C-turnering for seniorer 
den 19.-20. september 1981.

Lørdag startes kl. 14.00 og 
søndag kl. 9.00.

Spillested: Solrød Idrætscen
ter.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 29. august 1981 til 
JBK, Per Kristiansen, Ålykkevej 
11, 2680 Solrød Strand.

Spillerne bedes stillet op i styr
keorden, da vi forbeholder os ret 
til at begrænse deltagerantallet.

L Ø K K E N
S e n io r -C

Løkken Badminton Klub indby
der til åben C-række-turnering 
den 10.-11. oktober 1981. Der 
spilles i alle kategorier. Det er 
tilladt at stille op i to kategorier.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 18. september til 
Carsten Dyrby, Poppelvej 15, 
9480 Løkken.

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

Polyteknisk Badminton Klub 
indbyder til åben C-rækketurne- 
ring 24.-25. oktober 1981.

Indskud: Single kr. 55,-. Dou
ble kr. 65,- pr. par.

Deltagerne må højst stille op i 
to kategorier.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 3. oktober til Hen
rik Nielsen, Pile Allé 5-G (74), 
2000 København F.

S T R U E R  B K  
S e n io r -C

Struer Badminton Klub indbyder 
til åben C-række-turnering 
24.-25. oktober 1981. Der spilles 
i alle kategorier. Det er tilladt for 
herrer at stille op i to kategorier, 
mens damer kan stille op i alle tre 
kategorier.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne til Ole Christiansen, Sarps- 
borgvej 104, 7600 Struer, senest 
den 3. oktober.

B R A M M IN G E  B .C . 
S e n io r -D

Bramminge Badminton Club 
indbyder til åben turnering i se- 
nior-D rækken 26.-27. 
september 1981 i Bramminge 
Sportscenter.

Der spilles i alle kategorier, 
dog må herrerne højst deltage i 
to kategorier.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 10. september til 
BBC, Erling Sørensen, Gabels
parken 16, 6740 Bramming, tlf. 
(05) 17 21 85.

Der er mulighed for overnat
ning i Sportscentret.

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

Polyteknisk Badminton Klub 
indbyder til åben D-rækketurne- 
ring 24.-25. oktober.

Indskud: Single kr. 55,-. Dou
ble kr. 65,- pr. par.

Deltagerne må højst stille op i 
to kategorier.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 3. oktober til Hen
rik Nielsen, Pile Allé 5-G (74), 
2000 København F.

R E S E N  BK  
S e n io r -D

Resen Badminton Klub indbyder 
til Åben D-række turnering den 
10.-11. oktober 1981 i Ski
ve-hallen og Søby-Højslev hal
len. Hver spiller kan højst anmel
des i to kategorier.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 28. september til 
Resen B.K., Jens Dalby, Æ-Drøvt 
12, Vridsted, 7800 Skive.
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DER INDBYDES -  ÅBNE TURNERINGER

S T R U E R  B K  
S e n io r -D

Struer Badminton Klub indbyder 
til åben D-række-turnering 
24.-25. oktober 1981. Der spilles 
i alle kategorier. Det er tilladt for 
herrer at stille op i to kategorier, 
mens damer kan stille op i alle 
tre.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne til Ole Christiansen, Sarps- 
borgvej 104, 7600 Struer, senest 
den 3. oktober.

E S B J E R G  B .K . 
1 6 -2 2  å r ig e

Esbjerg Badminton Klub indby
der til åbne mesterskaber for
16-22 årige den 26.-27. 
september 1981. Der spilles i alle 
kategorier, og anmeldelse kan 
ske i tre kategorier.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 80,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 5. september til 
EBK, Badmintonhallen, Strand
bygade 8, 6700 Esbjerg.

O D D E R  I.G .F . 
Y n g lin g e -A

Odder IGF Badminton indbyder 
til åben ynglinge-A-række tur 
nering den 12.-13. september 
1981. Der spilles i alle kategorier, 
og spillerne kan anmeldes i alle 
kategorier.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 80,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 27. august til An 
ders Andersen, Nørregade 22-A, 
8300 Odder, tlf. 06-54 19 81.

F R E D E R IK S H A V N
B .K .

J u n io r -M

Frederikshavn Badminton Klub 
Indbyder til åben junlor-me- 
sterrække-turnering 5.-6.
september 1981. Der spilles i alle 
kategorier, men hver spiller kan 
højst anmeldes i to kategorier.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 25. august til FBK, 
P. Wesselsvej, 9900 Frederiks
havn.

G R E V E  S T R A N D  
J u n io r-M

Greve Strands Badminton Klub 
indbyder til åben junior-me- 
sterrække-turnering 26.-27. 
september 1981. Der spilles 
singler og rene doubler. Singler
ne afvikles som pool/cup.

Indskud: Single kr. 65,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 2. september til 
til Greve Strands Badminton
klub, Grevehallen, Lillevangsvej, 
2670 Greve Strand.

O D E N S E  B .K . 
J u n io r-M

Odense Badminton Klub indby
der til åben junior mesterræk- 
keturnering 10.-11. oktober 
1981. Der spilles singler og rene 
doubler.

Indskud: Single kr. 80,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest 15. september 1981 til 
OBK, Godthåbsgade 4, 5000 
Odense C.

N r. B ro b y  S .G .I.F . 
J u n io r-M

Nr. Broby S.G.I.F. indbyder til 
åben junior-mesterrækketurne- 
ring (Pool/cup) den 19.-20. 
september i Nr. Broby Hallen.

Der spilles i singler og rene 
doubler.

Indskud: Single kr. 60,-. Dou
ble kr. 80,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 29. august til Peter 
Hindse, Rosenvænget 31, 5672 
Broby.

C H A R L O T T E N L U N D
BK

J u n io r-A

Charlottenlund Badminton Klub 
Indbyder til åben junior-A-række 
turnering 9.-11. oktober 1981. 
Der spilles I alle kategorier, men 
hver spiller kan højst tilmeldes I 
to kategorier.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest 21. september til Lise 
Andreasen, Rosenstandsvej 18, 
2920 Charlottenlund, 
tlf. 01-63 65 85.

H E R N IN G  B .K . 
J u n io r-A

Herning Badminton Klub indby
der til åben junior A-råekke tur 
nering den 12.-13. september 
1981. Der spilles i alle kategorier, 
men hver spiller kan højst an
meldes i to kategorier.

Indskud: Single kr. 70,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 1. september til 
HBK, Ydunsvej 30,7400 Herning.

R A N D E R S  B .K . 
J u n io r-A

Randers Badminton Klub indby
der til åben junior-A-række tur
nering den 19.-20. september 
1981. Der spilles i alle kategorier, 
men hver spiller kan højst an
meldes I to kategorier.

Indskud: Single kr. 60,-. Dou
ble kr. 70,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest 31. august til Randers 
BK, Boghvedevej, 8900 Randers.

R E S E N  B .K . 
J u n io r-A

Resen Badminton Klub indbyder 
til åben junior A-række turnering- 
26.-27. september 1981. Der 
spilles I alle kategorier, men hver 
spiller kan højst anmeldes i to 
kategorier.

Indskud: Single kr. 45,-. Dou
ble kr. 55,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest 9. september til Hen
ning Just, Torvegade 3, 1, 7800 
Skive, tlf. 07-52 56 37.

H E R N IN G  B .K . 
P u s lin g e -M

Herning Badminton Klub indby
der til åben puslinge mesterræk- 
keturnering den 26.-27. 
september 1981. Der spilles i alle 
kategorier, men hver spiller kan 
højst anmeldes i to kategorier.

Indskud: Single kr. 70,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 8. september, til 
HBK, Ydunsvej 30,7400 Herning.

H V ID O V R E  B .C . 
P u s lin g e -M

Hvidovre Badminton Club ind
byder til åben puslinge-me- 
sterrækketurnering 19.-20. 
september 1981 i HBC-hallen.

Der spilles singler og mixed- 
double, og turneringen afvikles 
som pool/cup i single.

Indskud: Single kr. 110,-. 
Double kr. 70,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 17. august til HBC, 
Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre.

R B C  59 R O S K IL D E  
P u s lin g e -M

Roskilde Badminton Club 59 
indbyder til åben puslinge-me- 
sterrække-turnering 10.-11. 
oktober 1981. Der spilles singler 
og mixeddouble som pool/cup.

Indskud: Single kr. 75,-. Dou
ble kr. 90,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 20. september til 
Carsten B. Nielsen, Dr. Inge- 
borgsvej 18, 4000 Roskilde, 
tlf. 02-36 77 74.

Der arrangeres overnatning 
efter aftale.

G L O S T R U P  BC  
P u s lin g e -A

Glostrup Badminton Club ind 
byder til åben puslinge A-ræk- 
ke-turnering 19.-20. september 
1981. Der i alle kategorier, men 
anmeldelse kan kun ske i to ka
tegorier pr. spiller.

Indskud: Single kr. 45,-. Dou
ble kr. 50,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 19. august til GBC, 
Bodil Andersen, Jægerhusene 9, 
2620 Albertslund.

M E J D A L  G .I.K . 
P u s lin g e -A

Mejdal G.I.K. indbyder til åben 
puslinge-A-række turnering 
21.-22. november 1981. Der 
spilles i alle kategorier, men hver 
spiller kan højst anmeldes i to 
kategorier.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest 1. november til Søren 
Rahbek, Allégade 20, 7500 Hol
stebro, tlf. 07-41 07 63.
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N r. B ro b y  S .G .I.F . 
P u s lin g e -A

Nr. Broby S.G.I. & F. indbyder til 
åben puslinge-A-turnering 
(Pool/cup) den 10.-11. oktober 
1981 i Nr. Broby hallen.

Der spilles i single og rene 
doubler.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 18. september til 
Peter Hindse, Rosenvænget 31, 
5672 Broby, tlf. 09-63 15 24.

R IB E  B .C . 
P u s lin g e -A

Ribe Badminton Club indbyder 
til åben puslinge A-række turne 
ring 26.-27. september 1981. Der 
spilles i alle kategorier, men 
spillerne kan kun deltage i to 
kategorier.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 65,-.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest 14. september, til Mar
tin Andersen, V. Vedstedvej 95, 
V. Vedsted, 6760 Ribe.

V A A R S T  B O L D K L U B  
P u s lin g e -A

Vaarst Boldklub indbyder til 
åben puslinge A-række turne 
ring den 19.-20. september 1981. 
Der spilles i alle kategorier, men 
hver spiller kan højst anmeldes i 
to kategorier.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 29. august til Egon 
Egediussen, Gudunvej 29, 9260 
Gistrup, tlf. 08-33 35 94.

A IA -T R A N B J E R G
P u s lin g e -B

AIA-Tranbjerg indbyder til åben 
puslinge B-række turnering den 
10.-11. oktober 1981. Der spilles 
i alle kategorier, men hver spiller 
kan højst anmeldes i to katego
rier.

Indskud: Single kr. 50,-. Dou
ble kr. 90,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 11. september til 
Lars Grønning, Kirkevænget 90, 
8310 Tranbjerg, tlf. 06-29 04 48.

G R E V E  S T R A N D  
M in ip u s lin g e -M

Greve Strands Badmintonklub 
indbyder til åben minipuslin- 
ge-mesterrække-turnering den 
26.-27. september 1981. Der 
spilles i singler og rene doubler.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 4. september 1981 
til Greve Strands Badminton
klub, Grevehallen, Lillevangsvej, 
2670 Greve Strand.

R Ø D O V R E  B .C . 
M in ip u s lin g e -M

Rødovre Badminton Club indby
der til åben minipuslinge-me- 
sterrække-turnering den 10.-11. 
oktober 1981. Der spilles single, 
rene doubler og mixeddouble, 
men deltagerne må kun stille op i 
to kategorier.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 17. september til 
RBC, Kurt Jørgensen, Sandhø
jen 14, 2720 Vanløse.

S Ø L L E R Ø D  N Æ R U M  
M in ip u s lin g e -M

Søllerød-Nærum Idrætsklub 
indbyder til åben minipuslin- 
ge-mesterrække-turnering den 
19.-20. september 1981. Der 
spilles i singler og rene doubler.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 2. september til 
SNIK, Peter Kjær, Langebjerg 20, 
2. m.f., 2850 Nærum.

A A L B Æ K  IF  
M in ip u s lin g e -A

Aalbæk IFF indbyder til åben mi
nipuslinge A-række turnering 
den 26.-27. september 1981. Der 
spilles i alle kategorier.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 19. august til Hen
ning Skotka, Jagtvej 7, 9982 Ål
bæk.

S Æ D D IN G -G U L D A G E R
M in ip u s lin g e -A

Sædding-Guldager Badmin
tonklub indbyder til åben m ini
puslinge A-række turnering den 
10.-11. oktober 1981. Der spilles 
i alle kategorier, og spillerne kan 
anmeldes i alle tre.

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

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 20. september til 
SGI-USU, Nørrevænget 8, 6732 
Guldager, tlf. 05-11 60 34.

F A R U M  T B K  
M in ip u s lin g e -A

Farum Tennis- og Badminton
klub indbyder til åben minipus- 
linge-A turnering den 26.-27. 
september 1981. Der spilles 
singler og mixeddoubler.

Indskud: Single kr. 35,-. Dou
ble kr. 45,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 5. september til 
Birgit Sørensen, Gedevasevej 45, 
3520 Farum.

F R E D E R IK S H A V N
B .K .

M in ip u s lin g e -A

Frederikshavn Badminton Klub 
indbyder til åben minipuslin- 
ge-A-række-turnering den 5.-6. 
september 1981. Der spilles i alle 
kategorier, men hver spiller kan 
højst anmeldes i to kategorier.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 25. august til FBK,
P. Wesselsvej, 9900 Frederiks
havn.

A A L B Æ K  IF F  
M ic ro p u s lin g e

Aalbæk IFF indbyder til åben 
micropuslinge-turnering den 
26.-27. september 1981. Der 
spilles i alle kategorier.

Indskud: Single kr. 40,-. Dou
ble kr. 60,-.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 19. august til Hen
ning Skotka, Jagtvej 7, 9982 Ål
bæk.

F A R U M  T B K  
M ic ro p u s lin g e

Farum Tennis- og Badminton
klub indbyder til åben micropus- 
lingeturnering den 26.-27. 
september 1981. Der spilles 
singler og mixeddoubler.

Indskud: Single kr. 35,-. Dou
ble kr. 45,- pr. par.

Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 5. september til 
Birgit Sørensen, Gedevasevej 45, 
3520 Farum.

J E R S IE  B .K . 
M ic ro p u s lin g e

Jersie Badminton Klub indbyder 
hermed til åben micropuslinge 
stævne lørdag den 10. og søndag 
den 11. oktober 1981.

Spillested: Solrød Idrætscen
ter.

Der spilles i alle fem katego
rier, men hver spiller må kun t i l 
melde sig i højst to kategorier.

Indskud: 40,- kr. i single og 
50,- kr. i double pr. par.

Turneringen afvikles som en 
pool turnering.

Begrænset deltagerantal med 
50 i single, og 40 par i double.

Der kan skaffes begrænset 
mulighed for privat indkvarte 
ring.

Tilmelding gennem klubben 
senest den 5. september 1981 til: 
Michael Jensen, Boghvedemar
ken 42, 2680 Solrød Strand, tlf. 
(03) 14 23 25.

H in d s h o lm  B a d m in to n  K lu b  
T ræ n e r

gerne spillende, søges for sæson 1981-82 af Hindsholm Bad
minton Klub, der har spillested i Hindsholmhallen, 5380 Dalby. 
Træning onsdag aften efter kl. 20.00 for senior.

Henvendelse til: Viggo Carstensen, Mesinge Bygade 19, 
5370 Mesinge, tlf. (09) 34 13 95.

29



S Æ S O N -P R O G R A M  1 9 8 1 -8 2

S EP TE M BE R: 24.-25. Odder: Åben minipuslinge A-turnering
05.-06. Frederikshavn: Åben juniormesterrækketurnering 24.-27. Valby: Åbne elitemesterskaber (HS, DS)
05.-06. Frederikshavn: Åben minipuslinge A-turnering 31.-01. Greve Strand: Åbne elitemesterskaber
12.-13. Værløse: Åbne elitemesterskaber 31.-01. Esbjerg: Åben mesterrækketurnering
12.-13. Odder: Åben ynglinge A-turnering 31.-01. Brabrand: Åben A-rækketurnering
12.-13. Herning: Åben junior A-turnering 31 .-01. Frederikshavn: Åben C-rækketurnering
19.-20. Lillerød: Åben mesterrækketurnering 31.-01. Hvide Sande: Åben D-rækketurnering
19.-20. Skagen: Åben B-rækketurnering 31.-01. Over Jerstal: Åben jun ior A-turnering
19.-20. Brabrand: Åben C-rækketurnering 31.-01. Odense: Åben puslingemesterrække-
19.-20. Jersie: Åben C-rækketurnering turnering
19.-20. Nr. Broby: Åben juniormesterrækketurnering
19.-20. Randers: Åben junior A-turnering NO V EM BE R:
19.-20. Hvidovre: Åben puslingemesterrække- 07.-08. Holdmesterskab for Danmark

turnering 09.-12. Skovshoved: Åbne elitemesterskaber
19.-20. Vaarst: Åben puslinge A-turnering (HS, DS, HD, DD)
19.-20. Glostrup: Åben puslinge A-turnering 09.-15. Brønshøj: Åben A-rækketurnering
19.-20. Søllerød-Nærum: Åben minipuslingemesterrække- (HS, DS, HD, DD)

turnering 13.-15. KBK, København: Åbne old boys mesterskaber
19.-25. BC 37, Kbh.: Åben B-rækketurnering (HD, DD, MD)
19.-26. KBT, København: Åben A-rækketurnering 14.-15. Norge: Åbne norske mesterskaber
26.-27. ABC, Aalborg: Åben A-rækketurnering 14.-15. Kastru p-Magleby: Åben mesterrækketurnering
26.-27. Bramminge: Åben D-rækketurnering 14.-15. Brande: Åben A-rækketurnering
26.-27. Esbjerg: Åbne mesterskaber for 14.-15. Hjørring: Åben B-rækketurnering

16-22 årige 14.-15. Viborg: Åben C-rækketurnering
26.-27. Greve: Åben juniormesterrækketurnering 14.-15. Lindholm: Åben D-rækketurnering
26.-27. Resen: Åben junior A-turnering 14.-15. Esbjerg: Åben ynglingemesterrække-
26.-27. Herning: Åben puslingemesterrække- turnering

turnering 14.-15 Helsingør: Åben junior A-turnering
26.-27. Ribe: Åben puslinge A-turnering 14.-15. Nyborg: Åben junior B-turnering
26.-27. Greve: Åben minipuslingemesterrække- 14.-15. Ølstykke: Åben puslinge A-turnering

turnering 14.-15. Hjørring: Åben puslinge A-turnering
26.-27. Ålbæk: Åben minipuslinge A-turnering 14.-15. Vordingborg: Åben puslinge B-turnering
26.-27. Farum: Åben minipuslinge A-turnering 14.-15. Højbjerg: Åben minipuslinge A-turnering
26.-27. Ålbæk: Åben micropuslingeturnering 14.-15. Dalby: Åben micropuslingeturnering
26.-27. Farum: Åben micropuslingeturnering 14.-15. DBF/Resen: Pool-turnering

for spillere under 15 år
14.-15. Kredsmatch for minipuslinge

OK TO B ER : 14.-15. Højbjerg: Åben micropuslingeturnering
03.-04. Holdmesterskab for Danmark 14.-21. KBT, København: Åben C-rækketurnering
10.-11. Tjekkoslovakiet: Åbne tjekkiske mesterskaber 14.-23. Hvidovre BTK: Åben B-rækketurnering
10.-11. Herning: Åbne elitemesterskaber 19.-22. Ballerup: Åben A-rækketurnering
10.-11. Triton, Aalborg: Åben mesterrækketurnering 21 .-22. Island: Nordiske Mesterskaber
10.-11. Viby J.: Åben A-rækketurnering 21 .-22. Sjælland: Kredsmatcher for 16-22 årige
10.-11. Over Jerstal: Åben B-rækketurnering 21 .-22. Sdr. Hald: Åben D-rækketurnering
10.-11. Løkken: Åben C-rækketurnering 21.-22. Lillerød: Åben juniormesterrækketurnering
10.-11. Resen: Åben D-rækketurnering 21.-22. Glostrup: Åben jun ior A-turnering
10.-11. Odense: Åben juniormesterrækketurnering 21 .-22. Kastru p-Magleby: Åben puslingemesterrække-
10.-11. Charlottenlund: Åben junior A-turnering turnering
10.-11. Roskilde: Åben puslingemesterrække- 21 .-22. Mejdal: Åben puslinge A-turnering

turnering 21.-22. Karlslunde: Åben puslinge B-turnering
10.-11. Nr. Broby: Åben puslinge A-turnering 21.-22. Hvidovre: Åben minipuslingemesterrække-
10.-11. AIA-Tranbjerg: Åben puslinge B-turnering turnering
10.-11. Rødovre: Åben minipuslingemesterrække- 21 .-22. Frederikshavn: Åben micropuslingeturnering

turnering 26.-29. København: Scandinavian Masters
10.-11. Sædding-G.: Åben minipuslinge A-turnering 28.-29. Holdmesterskab for Danmark
10.-11. Jersie: Åben micropuslingeturnering
17.-18. Holdmesterskab for Danmark
19.-23. Lyngby: Åben B-rækketurnering DECEM BER:

24.-25. Randers: Åben A-rækketurnering 05.-06. Kredsenes seniormesterskaber
24.-25. Højbjerg: Åben B-rækketurnering 05.-06. Viborg: Åben juniormesterrækketurnering
24.-25. Struer: Åbne C- og D-rækketurneringer 05.-06. ABC, København: Åben junior A-turnering
24.-25. Polyteknisk BK: Åbne C- og D-rækketurneringer 05.-06. Lindholm: Åben junior A-turnering
24.-25. Gentofte: Åben ynglingemesterrække- 05.-06. Randers: Åben puslingemesterrække-

turnering turnering
24.-25. Viby J.: Åben ynglinge A-turnering 05.-06. Skagen: Åben puslinge A-turnering
24.-25. ABC, Aalborg: Åben junior A-turnering 05.-06. Over Jerstal: Åben puslinge A-turnering
24.-25. Ranum: Åben junior B-turnering 05.-06. Skagen: Åben minipuslingemesterrække-
24.-25. Tåstrup: Åben junior B-turnering turnering
24.-25. Resen: Åben puslinge A-turnering 09.-13. Charlottenlund: Åben C-rækketurnering
24.-25. Resen: Åben minipuslingemesterrække- 12.-13. Højbjerg: Åben juniormesterrækketurnering

turnering 12.-13. Viby J.: Åben puslinge A-turnering
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12.-13. Raklev: Åben puslinge B-turnering 13.-14. Holdmesterskab for Danmark
12.-13. Nr. Broby: Åben minipuslingemesterrække- 13.-14. Holland: Åbne hollandske mesterskaber

turnering 19.-21. Charlottenlund: Åben A-rækketurnering
12.-14. Nyborg: DIFs mesterskaber for Danmark, (HD, DD, MD)

seniorer 20.-21. Horsens: Åben mesterrækketurnering
19.-20. Kredsenes ungdomsmesterskaber 20.-21. Højbjerg: Åben A-rækketurnering
26.-29. KBK, København Åben mesterrækketurnerlng 20.-21. Tåstrup: Åben B-rækketurnering
27.-28. DBF: Pool-turnering (15-18 år) 20.-21. Randers: Åben C-rækketurnering
27.-28. DBF: Pool-turnering (under 15 år) 20.-21. Frederikshavn: Åben D-rækketurnering
28.-30. Hvide Sande: Åben junior A-turnering 20.-21. SBKr: Danske mesterskaber for ynglinge
28.-30. Hvide Sande: Åben puslinge A-turnering 20.-21. KBKr: Danske mesterskaber for juniorer
29.-30. Hillerød: Åben juniormesterrækketurnering 20.-21. AIA-Tranbjerg: Åben junior A-turnering
29.-30. Greve: Åben junior A-turnering 20.-21. Gilleleje: Åben junior B-turnering
29.-30. Hillerød: Åben puslingemesterrække- 20.-21. Ringsted: Åben puslingemesterrække-

turnering turnering
29.-30. Lillerød: Åben minipuslingemesterrække- 20.-21. Gilleleje: Åben puslinge B-turnering

turnering 20.-21. Solrød: Åben puslinge B-turnering
20.-21. Esbjerg: Åben minipuslingemesterrække-

JANUAR 1982: turnering
02.-03. Viborg: Åben mesterrækketurnering 20.-21. Århus: Åben minipuslinge A-turnering
02.-03. Virum: Åben ynglinge A-turnering 20.-21. Glostrup: Åben micropuslingeturnering
02.-03. Raklev: Åben junior A-turnering 21. Danmark: Landskamp mod Sverige
02.-03. Kredsenes ungdomsmesterskaber 27.-28. Holdmesterskab for Danmark
02.-05. Søllerød-Nærum: Åbne elitemesterskaber
09.-10. Holdmesterskab for Danmark MARTS:
16.-17. Esbjerg: Åbne elitemesterskaber 01 .-07. Gladsaxe-Søborg Åben A-rækketurnering
16.-17. Gentofte: Åben mesterrækketurnering 05.-07. Norge: Nordiske mesterskaber

(HS, DS, HD, DD) for juniorer
16.-17. Albertslund: Åben A-rækketurnering 06.-07. Karlslunde: DBFs mesterskaber for old boys
16.-17. Resen: Åbne A- og C-rækketurneringer og veteraner
16.-17. Hørsholm: Åben B-rækketurnering 06.-07. Vesttyskland: Åbne vesttyske mesterskaber

(HD, DD, MD) 06.-07. Lillerød: Åben mesterrækketurnering
16.-17. Hvidovre BC: Åbne old boys mesterskaber 06.-07. Frederikshavn: Åbne A- og B-rækketurneringer

(HD, DD, MD) 06.-07. Randers: Åben ynglinge A-turnering
16.-17. Køge: Åben ynglingemesterrække- 06.-07. ABC, Aalborg: Åben puslinge A-turnering

turnering 06.-07. Ranum: Åben minipuslinge A-turnering
16.-17. Over Jerstal: Åben ynglinge A-turnering 11.-14. Sverige: Åbne svenske mesterskaber
16.-17. Sæddlng-G.: Åben juniormesterrækketurnering 13.-14. Viby J.: Åben B-rækketurnering
16.-17. Højbjerg: Åben puslingemesterrække- 13.-14. JBKr: Danske mesterskaber for puslinge

turnering 13.-14. Frederiksværk: Åben puslinge B-turnering
16.-17. Højbjerg: Åben minipuslingemesterrække- 13.-14. LFBKr: Danske mesterskaber

turnering for minipuslinge
16.-23. Carlsro, Kbh.: Åben C-rækketurnering 13.-14. Esbjerg: Åben puslinge A-turnering

(HD, DD, MD) 15.-19. København: Danish Open
23.-24. Holdmesterskab for Danmark 20.-21. Holdmesterskab for Danmark
23.-24. Sverige: Turnering for spillere (2. div., 3. div., & DS)

under 16 år 24.-28. London: All England Mesterskaber
30.-31. Odense: Åbne elitemesterskaber 27.-28. Odense: Holdmesterskab for Danmark
30.-31. Frederikshavn: Åben mesterrækketurnering (kval. til 1., 2. & 3. div.)
30.-31. Lindholm: Åben B-rækketurnering 27.-28. Albertslund: Minipuslinge -  hold cup
30.-31. Ølstykke: Åben B-rækketurnering 27.-28. Hvidovre: Åben micropuslingeturnering
30.-31. ABC, Aalborg: Åben D-rækketurnering
30.-31. Gentofte: Åben juniormesterrækketurnering APRIL:
30.-31. Farum: Åben junior A-turnering 03.-04. Højbjerg: Åbne elitemesterskaber
30.-31. Farum: Åben puslinge A-turnering 03.-04. DBF: Samling for juniorlandsholdet
30.-31. Sædding-G.: Åben puslinge A-turnering 03.-04. Danske mesterskaber
30.-31. Lillerød: Åben micropuslingeturnering for puslinge klubhold

03.-04. DBF klubholdmesterskab
for spillere under 12 år

FEBRUAR: 07.-10. KBK, København: Åben ynglingemesterrække-
06.-07. Over Jerstal: Åben A-rækketurnering turnering
06.-07. Mejdal: Åben B-rækketurnering 07.-10. KBK, København: Åben juniormesterrækketurnering
06.-07. Glostrup: Åben B-rækketurnering 07.-10. KBK, København: Åben puslingemesterrække-
06.-07. Esbjerg: Åben juniormesterrækketurnering turnering
06.-07. Slagelse: Åben junior A-turnering 07.-10. England: 6 nationers turnering
06.-07. Viborg: Åben puslingemesterrække- for juniorer

turnering 12.-18. Bobblingen: Europamesterskaber for seniorer
06.-07. Lindholm: Åben puslinge A-turnering 17.-18. Danske mesterskaber
06.-07. Viborg: Åben minipuslingemesterrække- for jun ior klubhold

turnering 17.-18. Holte: Åben minipuslingemesterrække-
06.-09. København: DBFs åbne mesterskaber, seniorer turnering
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Endnu en  sæ son  
m ed  S id e k -s e rv e n

Af Lars Jørgen Andersen

86 »stemmeberettigede« var 
mødt op på IBF-mødet i Tokyo i 
maj. For at et forslag kan vedta
ges kræves 2/3s flertal, og det vil 
I dette tilfæ lde sige, at 58 skulle 
stemme for et forslag, for at det 
kunne vedtages.

Et af de forslag, der var frem me 
faldt, idet »kun« 51 stemte for.

Det var forslaget om »Sidek«- 
servens afskaffelse. Ærlig talt 
synes jeg, det er dejligt og befri
ende, at man ik k e  opnåede de 58 
stemmer, der havde forårsaget 
en afskafffelse af den meget om 
diskuterede serv.

For hvorfor pokker skulle den
ne »nyskabelse« dog fejes af 
bordet??

Fordi nogle forudseende 
mennesker gennem forskellige 
og langvarige eksperimenter har 
opfundet og indøvet et slag, der 
pludselig viser sig overordentlig 
vanskeligt at returnere??

Eller fordi -  som nogle giver 
udtryk for -  serven er usportslig, 
på kanten af det tilladelige, 
ødelægger bolden m.v.??

Nej, lad os beholde og videre
udvikle dette nye islæt, for uden 
nyskabelser risikerer man blot, at 
spillet taber i værdi, såvel sport
sligt som publikumsmæssigt.

Flvorfor ikke tage skeen -  i

dette tilfæ lde menes ikke ket
sjeren -  i den anden hånd, og 
prøve at finde modtræk mod Si
dek-serven.

Tidligere har man kunnet finde 
værdifulde og chanceskabende 
modtræk, da andre server så som 
den høje singleserv, svipserven, 
driveserven og senest »den re
gulære« baghåndsserv så da
gens lys.

Det kan garanteret lade sig 
gøre også i dette tilfælde. Det 
kræver naturligvis forskning, 
træning og ikke mindst en ind 
stilling til, at serven ikke bliver 
afskaffet ved næste ordinære 
IBF-møde om et år. Og endnu en 
sæson er lang tid at leve med en 
serv, nogle håber på bliver af
skaffet.

I første omgang ser det for mig 
ud som om, at grunden til, så 
mange ønsker serven sløjfet, er 
den enkle, at overraskelsen over 
at se serven i funktion var så stor, 
at ingen rent umiddelbart kunne 
finde modtræk, og hvad er så det 
simpleste??

At ledere fra mange nationer 
stikker hovederne sammen og 
aftaler, at dette fænomen skal 
sløjfes.

Flvorfor ikke arbejde videre 
med sagen og gennem den vej at

finde returneringer, der gør, at 
man kan bringe sig I angreb efter 
modtagelsen af den omtalte serv.

I modsat fald kommer man ud 
for, at flere af de ting, der i dag er 
legale, også må ofres.

Fler tænker jeg på, at man ikke 
må ramme bolden direkte på 
fjerene. Det vil bl.a. betyde, at 
flere former for cuttede slag bli 
ver taget af programmet. Det 
samme er tilfæ ldet med rulle 
d ro p s -a lle  slag, der i dag er den 
største selvfølge selv på begyn
derstadiet.

I fald man forestiller sig konse
kvensen ført så langt ud på over- 
d revet, ja, så er vi pi udsel ig 15 år 
tilbage i historien, for så kunne 
man lige så godt genindføre det 
gammelkendte »no shot«. Det 
ville absolut gøre spillet renere, 
men ville det gøre det mere at
traktivt???

Undersøgelser har sort på 
hvidt bevist, at Sidek-serven ik k e  

ødelægger boldene mere end 
andre slag. Derfor falder indven
dingen om, at Sidek-serven øger 
boldborbruget med det samme 
til jorden.

Det kan altså ikke være en 
fuldgod begrundelse.

Ligeledes kan det heller Ikke 
være rigtigt, at serven skulle 
være usportslig, for den falder

helt ind under gældende regler.
Altså har man i dette tilfælde 

blot udnyttet reglerne, som de nu 
en gang er.

Den gamle sentens: »Man har 
et standpunkt, til man tager et 
nyt« kan selvfølgelig bringes i 
anvendelse, når og hvis så man
ge med djævelens vold og magt 
ønsker Sidek-serven afskaffet. 
Men prøv at gå rundt i største
delen af vore hjemlige haller og 
iagttag, hvad -  i særdeleshed -  
de unge mennesker foretager sig 
i en del af træningstiden.

De øver sig i Sidek-serven og 
forskellige returneringer. Ikke alt 
lykkes, men ved til stadighed at 
øve sine færdigheder, sker der 
altså et eller andet.

Og dette et eller andet vil jeg 
vove at påstå udmønter sig i en 
eller flere fuldtgyldige returne
ringer, som gør, at Sidek-serven 
slet ikke er så »modbydelig«, 
som de fleste vil gøre den til.

Jeg håber, Sidek-serven er 
kommet for at blive.

I modsat fald har jeg hørt ryg
ter om, at man fra malaysisk side 
-  og i særdeleshed fra de tre 
brødre Sideks side -  har opfun
det en endnu mere mystisk serv. 
Den vil imidlertid ikke blive bragt 
i anvendelse før/når/hvis den 
nuværende Sidek-serv afskaffes.
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SUPER CARBON B-9000

I Carbon Serien finns B-8900 PROGRAFYTER och B-8800 GRAFYTER

W IC K L IN S  S P O R T  SUPER PROS IN T E R N A T IO N A L  A B

W o r ld  W id e  D is tr ib u to r o f S p o rtin g  G o o d s

D uved svägen  11 •  P O  B o x  5 0 4 3  •  S -1 6 2  0 5  V Ä L L IN G B Y  •  S W E D E N  
Telefo n  0 8 -8 7  2 4  4 8 , 8 7  7 9  0 0  •  T e lex  1 1 0 8 3  A T T  W IC K L IN

SUPER C A R B O N  f̂ ^TpEKREPRos-Grafitskaft
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SJÆLLANDS BADMINTON KREDS

Kreds-sam arbejde over græ nserne
Af Poul Letholm  Nielsen

Sjællandske spillere ogledere med de mange pokaler, de sikrede sig i Bremerhaven. (Foto: Jørgen Hjort).

Sjællands Badminton Kreds’ 
seniorudvalg har gennem de sid
ste par år foretaget en udvidelse 
af udvalgte hold, der tager til tur
neringer i ind- og udland. Der er 
således lavet en ordning, hvor 
spillere lige under eliten også 
bliver tilgodeset -  alt med hen
blik på, at kredsen ved at udtage 
hold sparer klubberne for store 
enkeltudgifter, ligesom kredsen 
på denne måde kan iagttage de 
spillere, der er lige ved at træde

ind i de »voksnes« rækker. Ord
ningen -  der hidtil har givet 
mange fine resultater -  er mod
taget meget positivt af både 
spillere og klubber og bliver 
gennemført på et økonomisk 
nødvendigt niveau.

I weekenden 22.-24. maj 1981 
havde kredsen modtaget invita
tion til Bremer Badminton Ver
bands 25-års jubilæum og her 
deltog endvidere Nordholland

S J Æ L L A N D S  B A D M IN T O N  K R E D S  
K u rs u s -a k t iv ite te r  fo r  

s æ s o n e n  1 9 8 1 -8 2

Kredskursus: 1.A. i samarbejde med DIFs kredsudvalg for 
Københavns amt holdes i weekenden den 4.-6. september 
1981 I Idrættens Hus, Brøndbyerne. Kursus er fortrinsvis for 
klubber i Københavns Amt. Samme weekend holdes der Dom
mer- og turneringeleder-kursus i Herlufsholm.
Kredskursus: 1.B. holdes i weekenden 18.-20. september i 
Herlufsholm.
Kredskursus: 1.C. holdes i weekenden 9. oktober-11. oktober 
i Herlufsholm.
Indbydelser til disse kurser vil blive udsendt til klubberne sna
rest.
Kredskursus: 2.A. og 2.B. vil blive holdt i Herlufsholm 23.-25. 
april samt 30. april—2. maj 1982. Hertil vil der senere blive 
udsendt indbydelse og ansøgningsskemaer til klubberne.

SBKr
Uddannelsesudvalget

med et distriktshold. Der blev 
spillet i 3 klasser således: under 
19 år, hvorvi brugte ned til 17 år 
et hold under 32, hvor vi igen 
holdt alderen nede under de 24 
å r-o g  endelig et hold over 32 år, 
hvor vi deltog med Old-boys- 
hold over 40 år. Så alene alders
mæssigt fik kredsens hold noget 
at slås med, men alle kæmpede 
som gjaldt det landsholdsudta
gelse og alle præmier, æres- og 
vandrepræmier gik således un
der stort bifald til SBKr.

Der er ingen tvivl om, at et 
samarbejde mellem kredse på 
denne måde er meget værdifuldt, 
og SSU vil derfor arbejde videre i 
samme spor.

Festligheder deltog man vi
dere i, idet Bremerhaven byråd 
afholdt banket til ære for jubilæ 

et, samt de tilrejsende, hvor det 
især var landsholdet fra Kina -  
det samme som i Danmark -  der 
havde den store opmærksom
hed. Flere af deltagerne på det 
danske hold fik således genop- 
frisket venskaberne med kine
serne, derom søndagen spillede 
landskamp mod Vesttyskland, 
og -  ved at spille for halv kraft -  
simpelt hen udklasserede ty 
skerne. Kun enkelte af tyskerne 
kunne presse kineserne bare en 
smule.

Disse populære ture følges vi
dere op på den hjemlige arena, 
idet kredsen er ved at indbyde 
seniorerne til træningssamlinger 
i løbet af den nye sæson. Delta
gerne her vil helt naturligt være 
den fremtidige stamme -  så der 
regnes ikke med mange afbud.

D o m m e rk u rs u s

Kredsens uddannelsesudvalg indbyder hermed til dommer
kursus for alle interesserede medlemmer i kredsen.

Kurset afholdes i Herlufsholm-hallen 4.-6. september 1981. 
Der startes fredag kl. 19.00 og sluttes i løbet af søndag efter
middag.

Kursusafgiften er kr. 300,- pr. deltager.
Tilmelding til dommerkursus skal ske til:
Benny Thomasen, Tjørnelyparken 90, 2670 Greve Strand.

SBKr/UDU
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G o d e  tilb u d  til in s tru k tø re r  o g  k lu b b e r

DBFs uddannelsesudvalg har masser af ting at tilbyde. Der er 
tilbud lige fra videobånd til spilleregler. Hvis nogle af tingene 
har interesse, kan de rekvireres på DBFs kontor, Idrættens 
Hus, 2600 Glostrup, tlf. (02) 45 77 45 (kl. 12-16) eller ved at 
indsende bestillingsseddel, vedlagt check på beløbet, incl. 10 
kr. i porto.

VIDEO:
1. Sony Betamax. VM 1977, All England, Randers Open, Da- 

nish Open, Kina-Danmark, Kina-lndonesien. Leje pr. 
bånd kr. 70,-.

FILM:
2. »70'ernes Badminton«. 1974.

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

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

hvert grundslag. D.v.s. at hvert grundslag vises kontinuer
ligt.
Pris: 650,00 kr.
Der skal anvendes en speciel fremviser.
Pris: 2500,00 kr.

LYDBÅND:
4. Fysisk træning til musik af Erik Tybjerg Petersen. Det in 

deholder opvarmning (10 min.), konditionstræning (10 
min.) og muskeludholdenhedstræning (10 min.). Der 
medfølger en vejledning med både tekst og billeder. 
Pris: 70,00 kr.

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

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

6. »Badminton -  en moderne idræt« er DBF’s officielle in 
struktionsbog i badminton. 1974. Af Lizbeth v. Barnekow 
m.fl.
Pris: 45,00 kr.

7. TEKNIK«. Grundslag -  Kampslag -  Metodik. Det er en 
grundig beskrivelse af alle grundslagene og metodikken 
til disse. 1978. 24 siders kompendium.
Pris: 25,00 kr.

8. »BADMINTON METODIK«. Af Hans-Henrik Svendsen. 
1977. 36 siders kompendium.
Pris: 30,00 kr.

9. »Slagtræningsøvelser«. Af Niels Fischer Petersen. 1980. 
37 sider kompendium.
Pris: 30,00 kr.

10. Kortfattet vejledning i instruktion af grundslag og fejlfin 
ding. Af Torsten Berg. 1977.
Pris: 5,00 kr.

11. »Velkommen til badminton« er en folder på 8 sider. Den er 
beregnet til at uddele til nye medlemmer og motionister i 
klubberne. Den giver ideertil, hvordan man får mere ud af 
at spille badminton.
Pris: 3,00 kr.

TRANSPARENTER:
12. TAKTIK - transparenter. Sættet indeholder transparenter 

til single, double og mixdouble, ialt 40 stk. 1977.
Pris: 170,00 kr. Som papirkopi 50,00 kr.

13. SPILLEREGLER - transparenter.
Pris: 170,00 kr. Som papirkopi 50,00 kr.

LÆREMAPPER:
14. Instruktørkursus -  lærermappen dækker alle lektioner in 

den for de kursus, som DBF har udarbejdet kursusbeskri
velse til. Mappen kan kun købes af kredsene.
Pris: 25,00 kr.

15. Dommerkursus -  lærermappen dækker alle lektioner in
den for de kursus, som DBF har udarbejdet kursusbeskri
velser til. Mappen kan kun købes af kredsene.
Pris: 25,00 kr.

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

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

17. Elevmappe til kredskursus II. Den giver en beskrivelse af 
lektionerne på dette kursus.
Pris: 25,00 kr. (Udkommer jan. 1980).

18. Hjælpeinstruktørkursus. Den giver en beskrivelse af de 8 
timer, som er kursets varighed. Det henvender sig især til 
instruktører, som ønsker at tage sig af klubbens motioni
ster.
Pris: 25,00 kr.

19. Elevmappe til dommerkursus. Den giver en beskrivelse af 
lektionerne på dette kursus.
Pris: 25,00 kr.

DOMMEROMRÅDET:
20. Spilleregler.

Pris: 3,00 kr.
21. »Spilleregler på en ny måde«. 1978. 37 siders kompendi

um. Beregnet til børn.
Pris: 25,00 kr.

22. Vejledning for badmintondommere.
Pris: 3,00 kr.

23. Dommerblokke med 50 dommersedler.
Pris: 15,00 kr.
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Postbesørget avis

Et teknisk vidunder til metalbånd
Kvaliteten i Akai’s kassettebåndoptagere fornægter 

sig ikke.
Elegant kabinet - høj betjeningskomfort - metal

båndsindstilling - super GX-tonehoved - frekvensom
råde 25-21.000 Hz, ±3 dB på 
metalbånd - direkte drevet kapstan 
med 2 motorer samt melodifinder 
(IPLS).

GX-F90 er Akai’s mest avance
rede kassettebåndoptager til metal
bånd. I GX-F90 er der på intet punkt

sparet for at opnå den bedste lydkvalitet. Det er båndet, 
der sætter grænsen for dens kvalitet.

Uanset om du vælger den billigste Akai model til 
ca. 1900 kr. eller den dyreste til små 6000 kr., er du

altid sikker på at få et produkt af høj 
kvalitet.

Kig ind til din forhandler, og lad 
ham vise dig de mange Akai kassette
båndoptagere. Sammen kan I så finde 
frem til den model, der passer til dit 
øvrige Hi-Fi udstyr.

AKAI
-for musikkens skyld


