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Af H. C. M øller

Jens Peter Nierhoff, Europa
mester, og Claus B. A nder
sen, bronzem edalje-vinder,
ved turneringen I Böblingen i
Sydtyskland. Triton-spilleren
fik sit absolutte, in ternati
onale gennem brud, og med
en sej indsats lykkedes det
fo r H illerød-spilleren at opnå
sit h idtil eneste in ternati
onale resultat. (Foto: Louis
Ross).

’B adm inton’ er o fficie lt organ
fo r Dansk Badm inton For
bund.

U d g iv e r: Svend Erik Jacob

sen, Vestergade 23, 3200 Hel
singe, fo r Dansk Badm inton
Forbund.
R e d a ktio n : Sv. E. Jacobsen
(ansvarhavende), tlf. 02-29
69 55, H. C. Møller, Jørgen
Hjort (Foto), Preben Søborg
(Foto).

Mens dette skrives, er Morten
Frost inaktiv som badm inton
spiller. Om han også er det, når
det læses, afhæ nger af, hvornår
en række uafklarede punkter lø
ses i forhandlingerne mellem
ketsjerfirm aet C arlton og Frost
samt hans advokat, Per Walsøe.
Som det nok vil være de fleste
bekendt, skulle Frost ifølge en
kontrakt med Carlton optræ de
med firm aets udstyr fra den 1.
april. Inden da besluttede han sig
im idlertid til at holde fast ved
Yonex’s ketsjere.
Det fik til følge, at han, få tim e r
fø r
europam esterskaberne
i
B öblingen startede, via en tysk
advokat fik fogedforbud mod at
spille turneringen med andre
ketsjere end Carltons. I modsat
fald ville han blive idøm t en
større bøde.
De mange initiativer, der blev
sat i værk fo r at finde frem til en i
det m indste m idlertidig løsning,
mislykkedes. Foruden Frosts
egne rådgivere forsøgte bl.a. o g 
så den tid lig e re IBF-præ sident
Stellan M ohlln, der var over
dom m er ved EM, sig som m æ g
ler, men uden resultat.
Det skortede ikke på mere eller
m indre velovervejede kom m en
tarer og m eningstilkendegivel
ser. Men to mennesker fo rh o ld t

sig i så henseende helt passive.
Af hensyn til sagens videre forløb
var M orten Frost og C arltons re
præ sentant i B öblingen, eng
lænderen John Pearson, tavse.
Fogedforbudet blev appelle
ret. Det kunne måske få opsæ ttende virkning, så Frost kunne
deltage i den individuelle tu rn e 
ring, men efter en samtale med
C arltons Direktør, Ray Houghton, aflyste Walsøe appellen
også af hensyn til sagens videre
forløb, og m idtvejs under me
sterskaberne returnerede Frost
til Danmark.
Siden er forhandlingerne fo rt
sat, uden at man udadtil er kom 
met ret meget videre, men det må
erindres, at sagen er så godt som
mørkelagt.

Parterne bestem m er naturlig
vis selv deres fo rhandlingstaktik,
men det undgås ikke, at jo færre
konkrete oplysninger, der kom 
mer frem, des mere plads er der
fo r følelsesladede betragtninger
og reaktioner, og der var f.eks.
ikke enighed i DBFs bestyrelse
om form andens udtalelser I TV
om eventuelle sanktioner mod
Carlton i forbindelse med VM i
1983.

Heller ikke Stellan M ohlin
mente, at indpakkede tru sle r var
et psykologisk rig tig t våben i den
situation. De fø rer intet til, og
englæ nderne er så dygtige fo r
retningsfolk, at jeg ikke rig tig t
kan forestille mig en dansk
idræ tsorganisation som en væ r
dig m odpart til dem i en sag som
denne.
Det internationale forbund an
befaler, at de nationale forbund
godkender kontrakter, der ind
gås mellem licensspillere og
sponsorer, sagde M ohlin videre.
Det er ikke fo r at være nysgerrig,
men fo r at forebygge tilfæ lde
som netop dette her. Det fo re 
kom m er mig, at DBF ikke har
godkendt Frosts kontrakt. Havde
forbundet det, var det part i sa
gen fra starten og behøvede ikke
at have spillet en rolle, der meget
ligner tilskuerens, sagde han.
Hos Carlton i Danmark fandt
man det interessant, som d ire k
tø r Jeremy Ferguson udtrykte
sig, da man erfarede, at DBF
havde udtaget M orten Frost til
Thomas Cup holdet mod Japan.
På det tidspunkt havde Ferguson
ikke hørt om nogen opblødning,
men oplyste, at C arlton havde
lagt forslag på bordet, som det
var op til Frost og hans rådgivere
at overveje.

A n n o n c er: Sv. E. Jacobsen,

Vestergade 23, 3200 Helsin
ge, tlf. 02-29 69 55.
på »Badm in
ton« koster 7 5 ,- kr. (15 num 
re) og bestilles hos udgiveren
eller via DBFs kontor.
Abonnem ent

Frederiksberg
trykkeri.

T ryk:

B og

Bladets artikler med undta
gelse af ’O fficielle m eddelel
ser’, må citeres uden tilla d e l
se, når det fremgår, at det
stam m er fra 'Badm inton'.
Meninger, der kom m er til
udtryk i bladet, behøver Ikke
nødvendigvis at give udtryk
fo r forbundets mening.

Steen Skovgaard i samtale med sin klubkammerat fra Gentofte, Morten Frost, der blev udelukket fra at
spille i EM. (Foto: Louis Ross).
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Europam esterskaberne

Der blev skrevet
badmintonhistorie
»Jeg er ikke som de andre, jeg er
noget fo r mig selv,« sang Jens
Peter N ierhoff lørdag aften den
17. april på Novotel i B öblingen i
det sydlige Tyskland.
Og der var dæ kning fo r skjal
dens udgydelser. En tim e tid li
gere var han blevet europam e
ster i herresingle ved i finalen at
besejre englæ nderen Ray Ste
vens ved det vel nok mest dra
matiske EM i den europæ iske
badm intonunions historie.
Det er snarere blevet en regel
end en undtagelse, at europa
mesterskaberne er sæsonens
mest dram atiske internationale
stævne I de lige år. Der sker altid
noget uforudset underEM . 11978
i Preston blev englæ nderen Ke
vin Jolly bortvist fo r dårlig o p fø r
sel. I 1980 i G roningen faldt den
ene efter den anden af de stæ r
keste kvindelige spillere med
Lene Køppen i spidsen fra på
grund af skader, og Lise Lotte
Blum er blev S chw eiz’ første (og
eneste?) europamester.
Og i 1982 udgaven af EM nå
ede man det hidtidige dram ati
ske højdepunkt, da mesterska
bernes største favorit, Morten
Frost, blev henvist til at være til
skuer som følge af et fo g e d fo r
bud mod at spille.
Men Frosts fravæ r blev årsag
til noget meget positivt set fra et
dansk synspunkt. Jens Peter
N ierhoff fik sit internationale
gennem brud og viste både på
banen og - ikke m indst - uden
for, at han er en væ rdig mester.

Dansk badm inton nød også
frugterne af den kendsgerning,
at når den bedste er fo rh in d re t i
at spille om det mesterskab, der
lå og ventede på ham, kom m er
den næ stbedste og vinder det.
Der lød masse af rosende ord om
dansk badm intons styrke i a l
m indelighed og i singlerne i
særdeleshed fra udenlandske
spillere og ledere, og englæ n
derne havde svært ved at skjule
deres skuffelse over, at det heller
ikke denne gang lykkedes dem at
vinde mesterskabet i herresingle
fo r første gang.
Flemming Delfs grundlagde
den gode tradition, da han i 1976
i Dublin vandt Danmarks første
mesterskab i single og gentog
bedrifte såvel i 1978 som 1980,
og N ierhoff levede på flotteste
måde op til præ stationen.
På baggrund af, hvad der ske
te, må Lene Køppen finde sig i, at
hendes anden europæ iske tite l
ligesom kom m er til at stå lid t i
skyggen. Hun levede op til den
favoritvæ rdighed, hun havde fra
starten, og vandt alle sine kampe
i to sæt. Mere kan man ikke fo r
lange.
Men foruden at begge single
title rn e Igen kom til Danmark, li
gesom i 1978, er det nok så be
mæ rkelsesvæ rdigt, at både All
England mesteren og europa
mesteren er landsmænd. Det er
aldrig tidligere sket, at man har
haft sejrherren fra begge tu rn e 
ringer i samme land, når det har
været to forskellige spillere.

Tilm ed tyder meget på, at de to
mestre inden længe bliver klub
kammerater. N ierhoff flytte r til
København til efteråret, når han
skal tiltræ d e en stillin g på kon
toret hos Dom inion S ports Indu
stri, og mest tyder på, at han b li
ver medlem af Gentofte.
For så vidt var der set i større
sammenhæ ng ingen afvigelser
fra det kendte m ønster ved EM.
Danskerne dom inerede sin g le r
ne og englæ nderne doublerne.
Europam esterskabet i dame- og
mixed double er aldrig vundet af
andre en engelske spillere, men
Nora Perry/Jane W ebster og
konsorter skal til at passe på. For
første gang i en lang årræ kke er
Danmark på vej til at få en in te r

Ray Stevens, uventet i finale i
EM.

Claus B. Andersen, bronze-vin
der.

Jens P. Nierhoff skåler med sin kommende arbejdsgiver, Erik Holst
Andersen.

Jens Peter Nierhoff tager imod tilskuernes varme hyldest. (Foto: Poul
Erik Pedersen).

national dam edouble i Dorte
Kjæ r og Nettie Nielsen, der i
sem ifinalen i B öblingen presse
de verdensm estrene helt I bund
og med lid t mere international
rutine utvivlsom t havde vundet i
stedet fo r at tabe i tre sæt.
B ortset fra herredouble, hvor
Steen Skovgaard trådte ind som
makker med Steen Fladberg i
stedet fo r Frost, havde Danmark
sem ifinalister i alle rækker, og
facit blev to guldm edaljer - til
N ierhoff og Lene Køppen samt
fire b ro n z e m e d a lje r-til Claus B.
Andersen i herresingle, til Dorte
K jæ r/N ettie Nielsen og Lene
Køppen/Anne Skovgaard i dam edouble sa m ttil Steen og Anne
Skovgaard i mixed double.

5

Nierhoff overraskede
Ray Slevens
Flot indsats af Claus
B. Andersen i EM
Steen Fladberg oplevede fo r
første gang i sin karriere at blive
topseedet i herresingle ved
europam esterskaberne, da han i
B oblingen trådte ind i tu rn e rin 
gen som reserve fo r Morten
Frost.
Han nåede dog ikke længere
end til ottendedelsfinalen, mens
både Jens Peter N ierhoff og
Claus B. Andersen kom videre,
end arrangørerne havde fo ru d 
set. Nierhoff var 3 -4 og Claus B.
5 -8 seedet, men ålborgenseren
blev som bekendt mester, og
Claus B. Andersen nåede frem til
semifinalen, hvor han tabte til
Ray Stevens, England, som
N ierhoff slog i finalen.
Men faktisk skete der en hel
masse undervejs, og blandt de
fire sem ifinalister var N ierhoff
den eneste, man havde ventet,
ville nå så langt. Alle de andre
skulle have væ ret slået ud i
kvartfinalen.
Overraskelserne begyndte, da
T orbjörn Pettersson fra Sverige i
anden runde slog den 3 -4
seedede
Stephen
Baddeley,
England, 15-13, 17-14, men i
kvartfinalen stødte svenskeren
på Claus B., der startede svagt og
sluttede
stæ rkt.
Svenskeren
vandt første sæt 15-3 og havde
op imod en halv snes m atchbol
de fra 14—9 i andet uden at kunne
vinde det afgørende point mod

den seje nordsjæ llæ nder, og det
endte med, at Claus B. vandt
sæ ttet 17-14. I afgørende sæt
fulgtes spillerne ad til 12-12, og
det blev Claus B. Andersens
stæ dighed og bedre teknik, der
gav ham sejren 15-12 og adgang
til sem ifinalen mod Stevens, der
vandt 15-8, 15-10.
Den næste store overraskelse
kom i kvartfinalen, da den 5 -8
seedede Nick Yates, England,
gjorde det af med den finaleseedede Thomas Kihlstrom . I en
tim elang, udmarvende kamp
vandt englæ nderen 15-5, 14-17,
15-10. Han var så udkørt bagef
ter, at han ikke var i stand til at
holde de tre sæt ud fra hinanden,
da han fortalte om sejren, og det
var egentlig lid t overraskende, at
han næste dag var i stand til at
spille tre sæt i sem ifinalen mod
Nierhoff.
Danskeren var dog ikke selv
helt uden skyld i det. Nøjagtig li
gesom i sin kvartfinale mod Ke
vin Jolly, England, tabte N ierhoff
koncentrationen i andet sæt e f
ter at have vundet det første. Han
havde slet ikke styr på boldene
og spillede dem gang på gang ud
over side- eller baglinie uden at
være presset. Men det skal siges
til hans ros, at han i begge kampe
lærte af sine fejl og nærm est var
suveræn i tredje sæt, når han
øgede tem poet og åbnede fo r sin

Jens Peter Nierhoff var hurtig på alle bolde i finalen.
kraftfulde smash, der nu blev
placeret m idt på modstanderens
bane. Han vandt 1 5 -7 ,7 -1 5 ,1 5 -8
over Jolly og 15-10, 5-15, 15—4
over Yates.
I finalen stod Jens Peter fo r
tredje kamp i træ k ansigt til an
sigt med en englæ nder. Nu var
det den erfarne Ray Stevens, der
var modstanderen, og han fik et
af sit livs største badm intonchok.
- Jeg erkender blankt, at
N ierhoff
spillede
væ sentligt
bedre, end jeg troede han kunne,
sagde en skuffet Stevens efter
kampen. - Jeg fik på intet tid s 
punkt lov at dirigere og var lige
ved at blive reduceret til bo ld op 
samler.
N ierhoffs selvtillid voksede,
efterhånden som der blev stadig
færre tilbage i turneringen, og i
finalen var han sim pelt hen
uim odståelig - i hvert fald fo r

En historie om
Det var ikke Jens Peter
Nierhoffs,
men
derimod
holdleder E rik Jørgensens
skyld, at en stor del af den
danske befo lkning blev mis
inform eret under europam e
sterskaberne.
Nierhoff havde inden fin a 
ledagen lovet, at han ville la
de sit nys anlagte fuldskæ g
falde, hvis han blev europa
mester, oplyste Erik Jørgen
sen til den danske presses
repræsentanter, og i tillid til
at de ledere, DBF sender ud,
er trovæ rdige mennesker,
meddelte aviserne n a tu rlig 
vis, at N ierhoff ville komme
skægløs hjem.
Men da den fo r tilfæ ldet
nedsatte
rage-kom m ission
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dukkede op m edbringende
såvel elektriske som hånd
drevne barberm askiner, fik
piben en anden lyd. - Ikke fra
Nierhoff. Vel bad han fo r sit
skæg, men en mand er vel en
mand og et ord et ord.
Men da europamesteren
lagde kinden frem til ragning,
sprang UK-chefen til og
nærm est voldeligt fo rh in d re 
de rage-kom m issionen i at
udføre sit arbejde.
Begrundelse: »Han ser så
pæn ud med skægget!«
Bvadr.
Men pressen kan kun be
klage, at den bragte urigtige
oplysninger baseret på medd e le lse rfra e n højtstående og
betroet mand i DBF.

Ville De købe en brugt bar
bermaskine af denne mand?

Stevens. Her var ikke tale om no
get halvdårligt andet sæt med
d å rlig t styr på boldene. Lige fra
starten skruede han tem poet op,
tvang Stevens ud i hjørnerne så
der blev åbnet fo r danskerens
smash, der blev flittig t benyttet,
og han førte 8-0, fø r Stevens
scorede det første point. Det er
nok den internationale kamp
mod en jæ vnbyrdig modstander,
hvor N ierhoff har spillet med
størst autoritet og kunne forlade
banen som en værdig mester og
en særdeles populæ r person hos
3000 tyske tilskuere, der bakkede
ham fantastisk op fra det øjeblik,
da de så, hvor det bar henad.
Fladberg og hans topseeding
forsvandt ud af billedet i o tte n 
dedelsfinalen. At han ikke kunne
leve op til rangeringen, skal han
ikke bebrejdes, men det var a lli
gevel lidt skuffende, at det blev
den ret ordinæ re Anatoli Skripko, Sovjetunionen, d e rsku lle b li
ve
danskerens
banemand.
Skripko, er er 25 år, men se ru d til
at være 40, er et konditionsfæ 
nomen, men det er den to år
yngre Fladberg også, og derfor
kom det også uventet, at russe
ren afgjorde kampen i to sæt
med 15-13, 15-9. I kvartfinalen
fik S kripko 6 og 11 mod Stevens.
Den fjerde dansker i herre
single var den forsvarende e uro
pamester, Flem ming Delfs. Han
fik kun en kamp. I første runde
mødte han Vitali Shmakov, Sov
jetunionen, d e rtil dels slog Delfs
med danskerens eget bedste vå
ben, baghåndssmashen, som
russeren virkelig mestrede. Men
alligevel var det skuffende, at
Flemming ikke kunne gøre det
bedre, ikke m indst i betragtning
af, at Shmakov i anden om gang
blev slået i to sæt af den sym pati
ske, men prim itive tysker T ho
mas Künstler.

Lene Køppen mødte de
»forkerte« modstandere
Europam ester fo r anden gang
efter finalesejr over Karen Bridge
Det kan ikke på nogen måde på
stås, at det kom som nogen
overraskelse, at Lene Køppen
blev europamester i damesingle.
Tvæ rtim od var det uventet, hvis
hun ikke blev det. Men det bety
der ikke, at rækken var b lottet fo r
overraskelser, og f.eks. fik Lene
Køppen både i sem ifinalen og fi
nalen en anden modstander, end
tilrettelæ ggerne havde forudset.

i Greve, hvor hendes tidligere
træ ner fra KBK, Hans Sørensen,
igen kom m er til at tage sig af
hende.

Sem ifinalem odstanderen var
den svenske juniorm ester, C h ri
stine Magnusson, som slog to
seedede spillere ud. Først var det
G illian Clark, England, der dog
var kommet lidt let til en 3 -4
seeding, idet hun trådte ind som
reserve fo r den skadede lands
mand Sally Podger. Efter en tre
sæts sejr gik C hristine M agnus
son til kvartfinalen, hvor det gik
ud over Nettie Nielsen, som
svenskeren uventet let slog 11-2,
11-7. Men så stoppede hendes
færd gennem dam esinglen også,
da Lene Køppen vandt 11—4,

Karen Bridge.

I finalen så det fra starten ud,
som om Karen B ridge skulle ha
ve samme behandling af Lene
Køppen, som hun selv havde g i
vet Webster. I løbet af fem m i
nutter havde Lene vundet 11—1.
Men den 22-årige englæ nder var
på vej til at vende slaget i anden
omgang, da hun tog en føring på
5-0. Lene Løppen æ ndrede ta k
tik og bragte sig foran 8-5, men
Bridge bed stadig fra sig og kom
på 9-10, inden Lene slukkede ly
set og vandt sit andet europam e
sterskab med en finalesejr på
11-1, 11-9.

Rikke V. Sørensen vil næppe
huske sæsonen 1981-82 som en
af sine bedste. Hun har været in 
de i en psykisk vanskelig perio
de, men håber, at hun badm in
tonm æ ssigt får mere ud af det i
næste sæson, når hun m elder sig

Jane Webster, der fo r øvrigt
inden længe skifter efternavn,
idet hun har planlagt at gifte sig
med waliseren Phil Sutton, vandt
i kvartfinalen med 11-5, 11-5
over Pia Nielsen, der undervejs
havde slået en irlæ nder, en bel
gier og den unge hollæ nder Ka
rin Duyvestein.

Karen B rid g e ’s store fo rtje n e 
ste kom i sem ifinalen mod den
flnaleseedede landsmand Jane
Webster, der slet ikke kunne fin 
de sine egne ben og led et af sin
karrieres største nederlag, da
Bridge vandt 11-0, 11-2.

11- 1 .

Finalemodstanderen kom til
hedde Karen Bridge. Englæ n
deren gik faktisk ud på den
plads, der var tiltæ n kt Rikke V.
Sørensen, som ikke nåede gen
nem første runde, da hun tabte
10-12,
5-11
til
Eva-Maria
Zwiebler, Vesttyskland.

Stellan Mohlin.

D e fo rm e re d e
b o ld e v e d EM
Det hører i høj grad til sjæ l
denhederne, at en sto r bad
m intonturnering
afvikles
med bolde, der er deform e
rede i forhold til den facon,
fabrikanten har givet dem.
Men ved europam esterska
berne, hvor alt synes at kunne
ske, var det faktisk tilfæ ld e t endda på overdom m erens
anbefaling.
På
førstedagen
under
holdturneringen klagede ad
skillige spillere over, at b o l
dene, der blev anvendt, var alt
fo r hurtige, men arrangører
ne kunne ikke gøre noget ved
det, og Yonex i Tyskland, der
som hovedsponsor havde le
veret boldene, havde ingen
anden hastighed på lager.
Hvad gør man så, nårsagen
er ved at gå op I en spids?
- Bøj fjerene udad, sagde
referee'en under h o ld tu rn e 
ringen, Stellan M ohlin, Sve
rige, med det resultat, at man
gang på gang oplevede den
sjæ ldne situation, at spillere
og liniedom m ere i skøn fo r
ening sad og deform erede
boldene, fø r de skulle prøves.
S am tidig beordrede M oh
lin tem peraturen i hallen
nedsat til ikke over 16 grader,
så en stor del af tilskuerne
sad og knurre frøs. Men bo l
dene kom dog til at flyve
bedre.
I den individuelle turnering
overtog danskeren Ole Mertz
posten som referee.
Han »vedgik arv og gæld«
og kunne fo r det meste ses i
hallen iført overfrakke.

Karen Bridge, Lene Køppen og Christine Magnusson.
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T re d a n s k e
b ro n z e m e d a lje r
Glæ delige resultater i doublerne - Dorte
K jæ r/N ettie Nielsen tæ t på finaleplads

Lene Koppen/Anne Skovgaard.

Bronze-medaljer til Skovgaard, Nettie Nielsen og Dorte Kjær i damedouble samt Lene Koppen, der endnu ikke er på skamlen.

Set på baggrund af singlernes
succes har dansk badm intons
problem internationalt gennem
de senere år været doublerne, og
det er derfor glæ deligt at kunne
konstatere, at det ved europa
mesterskaberne blev til tre dan
ske sem ifinalepladser og der
med tre bronzem edaljer.
Og det er da Især glæ deligt at
notere, at to af dem blev vundet i
vores hidtil svageste gren, damedouble, samt at den ene blev
hjemført af et par, der har fre m ti
den fo r sig, Dorte Kjær fra Greve
og Nettie Nielsen fra Hvidovre.
Den anden medalje vandt Lene
Køppen/Anne Skovgaard. Men
de skyldte også at lave noget ek
stra efter en m ildt sagt dårlig in d 
sats i holdturneringen.
Dorte Kjær og Nettie Nielsen
lavede deres svendestykke til
ug-H i sem ifinalen mod verdens
mestrene, Nora Perry/Jane W eb
ster, England. Når m inusset
kom m er på, er det fordi de to un

ge danskere trods alt tabte, og I
sportsbranchen er det sejre, der
tæ ller, både idræ tsligt og når det
handler om det mere kom m er
cielle.
Vi har snart længe skrevet, at
Dorte og Nettie faktisk kun
m angler International rutine for
at nå helt op, og kampen i Böb
lingen understregede den på
stand. I virkeligheden var det i
lange perioder dem, der spillede
som verdensmestre og englæ n
derne, der var reducerede til
boldopsam lere, fordi danskerne
med en stadig større taktisk fo r
ståelse af spillet fandt de rigtige
modtræk, når englæ nderne var
ved at få overtaget.
Bl.a. holdt Dorte og Nettie i
lange perioder W ebster på bag
linien, samtidig med at de lige så
nydeligt spillede bolden udenom
Perry.
1 5 -9 ,14-17,15-11 siger noget
om, hvor jæ vnbyrdig semifinalen
var. Men når vore piger nu spille-

E M - 1982
H e rre s in g le , kvartfinaler: Ray Stevens, England, over A natolij
Skripko, USSR, 1 5 -6 ,1 5 -1 1 . Claus B. Andersen o ve rT o rb jö rn
Pettersson, Sverige, 3-15, 17-14, 15-12. Jens Peter N ierhoff
over Kevin Jolly, England, 15-7, 7-15, 15-8. Nick Yates, Eng
land, over Thomas Kihlström , Sverige, 15-5, 14-17, 15-10.
S e m ifin a le n Stevens over Andersen 1 5-8,15-10. N ierhoff over
Yates 15-10, 5-15, 15-4.
F in a le : Nierhoff over Stevens 15-9, 15-4.
D a m e s in g le , kvartfinaler: Lene Køppen over Helen Troke,

England, 1 1 -5 ,1 1 -8 . C hristina Magnusson, Sverige, over Net
tie Nielsen 1 1 -2 ,1 1 -7 . Karen Bridge, England, over Eva-Maria

Zwiebler, Vesttyskland, 1 1 ^f, 11-5. Jane Webster, England,
over Pia Nielsen, 11-5, 11-5.
S e m ifin a le r: Køppen over Magnusson 1 1 - 4 , 1 1 - 1 . Bridge over
W ebster 1 1 -0 , 1 1 -2 .
F in ale : Køppen ovber B ridge 1 1 -1 , 1 1 -9 .
kvartfinaler: D ew/Tredgett, England, over
N ierhoff/H elledie 15-6, 2-15, 15-8. N ordin/W engberg, Sveri
ge, over G illiland/Travers, Skotland, 7-15, 15-12, 15-7. Stevens/Goode, England, over Skovgaard/Fladberg 8-1 5 ,1 5 -1 3 ,
18-16. K arlsson/K ihlstrom , Sverige, over K lauer/Treitinger,
Vesttyskland, 15-3, 15-7.
S e m ifin a le r: D ew /Tredgett over N ordin/W engberg 15-5,15-2.
K arlsson/K ihlstrom over Stevens/G oode 15-8, 15-4.
F in ale : K arlsson/K ihlstrom over D ew /Tredgett 15-9, 15-3.
H e rre d o u b le ,

D a m e d o u b le , kvartfinaler: Perry/W ebster, England, over Rid-

der/Beusekom , Holland, 1 5 -1 2 ,1 5 -3 . Kjæ r/Nielsen over Pickartz/S chm eider, Vesttyskland, 1 5 -6 ,1 5 -3 . Køppen/Skovgaard
over Bengtsson/M agnusson, Sverige, 15-5, 15-11. G ilks/
Clark, England, over Beliasova/P ogosian, USSR, 15-10,15-9.
S e m ifin a le r: Perry/W ebster over Kjæ r/N ielsen 15-9, 14-17,
15-11. G ilks/C lark over Køppen/Skovgaard 15-6, 15-2.
F in a le : G ilks/C lark over P erry/W ebster 15-3, 15-11.
d o u b le , kvartfinaler: Tredgett/P erry, England, over
N ordin/M agnusson, Sverige, 15-8, 15-6. W engberg/Borjesson, Sverige, over Rob og Marjan Ridder, Holland 17-16, 8—15,
17-16. D ew/G ilks, England, over G illiland/H eatly, Skotland,
9 -1 5 ,1 5 -3 ,1 5 -6 . Steen og Anne Skovgaard over G oode/Clark,
England, 15-6, 4-15, 15-9.
S e m ifin a le r: T redgett/P erry over W engberg/Borjesson, 15-8,
15-5. D ew /G ilks over Skovgaard 15-12, 15-8.
F in a le : D ew /G ilks over T redgett/P erry 15-12, 15-5.

M ix e d

Martin Dew/Gillian Gllks, mestre i mixeddouble.
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de så godt, hvorfor vandt de så
ikke? Fordi verdens bedste kvin
delige doublespiller, Nora Perry,
til sidst tog den engelske sag i
egen hånd. Fordi hun fandt ud af
danskernes få sårbare punkter
og spillede på dem, sam tidig
med at hun dirigerede sin m ak
ker frem på banen. D erfor skal
også Nora Perry have sin del af
æren fo r denne aldeles udm æ r
kede semifinale.
Lene
Køppen/Anne
Skov
gaard mødte i deres sem ifinale
de senere europamestre, de to
engelske G illian'er, Gilks og
Clark, d e r slog danskerne 15-6,
15-2 og vandt slutkam pen over
Perry/W ebster med 15 -3 ,1 5 -1 1 .
Danmarks tredje bronzem e
dalje kom i mixed double, og den
stod der også Skovgaard på,
nem lig Steen og Anne. Æ gte
parret var seedet til finalen, men
stod af en omgang fo r tid lig t, da
de tabte sem ifinalen til M artin
Dew og G illian Gilks, der vandt

single, var det Steen Skovgaard,
der afløste Frost i herredouble
sammen med Fladberg. Til gen
gæld var det andet danske par
intakt. Det var Jens Peter
N ierhoff/Jesper Helledie.

Stefan Karlsson/Thomas Kihlstrom.
15-12, 15-8 fo r derefter i finalen
at slå Mike Tredgett/N ora Perry
15-12, 15-5.
Mestrene havde i anden runde
slået
Jesper
H elledie/Nettie
Nielsen 15-3, 15-6, mens både
Steen F ladberg/P ia Nielsen og
Flem m ing D elfs/D orte Kjær kom
i ottendedelsfinalen, men heller

ikke længere. S teen/P ia tabte til
Rob og Marjan Ridder, Holland,
med 5-15, 3-15, og Greve-parret
blev efter en m eget mat indsats
af Delfs slået af svenskerne Claes
N ordin/C hristine
Magnusson,
der vandt 15-8, 15-7.
Mens Steen Fladberg trådte
ind på Morten Frosts plads i

Begge par nåede kvartfinalen
og steg først af efter tre sæt.
Skovgaard/Fladberg mødte Ray
Stevens/Andy Goode, England,
og efter en fantastisk spæ nden
de afslutning vandt englæ nder
ne
8-15,
15-13,
18-16.
N ierhoff/H elledie havde de to p 
seedede Martin D ew /M ike Tredgett som modstandere, og også i
den kamp blev der givet og taget
fra begge sider, fø r englæ nderne
vandt 15-6, 2-15, 15-8.
Men det var Thomas Kihlstrom
og Stefan Karlsson fra Sverige,
der blev europam estre. Efter en
to-sæ ts sejr over Stevens/G oode
i sem ifinalen vandt de finalen
over D ew /Teddgett med 15-9,
15-3.
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E t k v a r te r t il a t
u d ta g e e t n y t h o ld
Dårligste resultat nogen sinde fo r Danmark i hold-EM - England suveræn mester
Det gik rigtig skidt fo r Danmark i
holdturneringen ved europam e
sterskaberne i B oblingen. Med
en tredjeplads fik holdet den
d årligst placering, det nogen
sinde har fået, de seks gange der
har væ ret spillet om hold-EM.
H idtil er det blevet til to første
pladser og tre andenpladser.
Danmark var forsvarende me
ster, men allerede i den første
kamp blev det hele tabt på gulvet,
da Sverige slog Danm ark 3-2.
Man kunne fristes til at sige, at
det aldrig ville være sket, hvis det
danske hold som planlagt kunne
have disponeret over Morten
Frost, men det er kun en halv fo r
klaring al den stund, Jens Peter
N ierhoff vandt herresinglen over
T orbjörn Pettersson.
Heri var Englands cheftræ ner,
Ciro C iniglio, enig. Danmark
tabte ikke, fordi Frost ikke var

Englands europamestre: Bagerst f.v.: Mike Tredgett, Martin Dew, træner Paul Shetnall, Stephen Baddeley.
Andy Goode, Nick Yates, Ray Stevens og Kevin Jolly. Midten f.v.: Gillian Clark, Karen Bridge og Gillian
Gilks. Forrest: Nora Perry, Jane Webster og Helen Troke.

E M - h o ld --------------------------------------------H o ld tu rn e rin g e n
G ru p p e I: E ngland-H olland 5-0, E ngland-S verige 5-0, Eng-

land-D anm ark 4—1. S verlge-D anm ark 3-2, S verige-H olland
4-1. D anm ark-H olland 5-0.
1 og eupamester: England. 2: Sverige. 3: Danmark. 4: Holland.

II: USSR-Vesttyskland 4-1, U SSR -Skotland 4-1,
USSR-Irland 4-1, S kotland-V esttyskland 5-0, S ko tla n d -lrland 3-2, Irland-V esttyskland 3-2.
1: USSR. 2: Skotland. 3: Irland. 4: Vesttyskland.

G ru p p e

G ru p p e III: Tjekkoslov.-W ales 3 -2 , T jekkoslov.-Ø strig 4-1,
T jekkoslov.-N orge 4-1, W ales-Ø strig 5-0, W ales-N orge 5-0,
Ø strig-N orge 3-2.
1: Tjekkoslov. 2: Wales. 3: Østrig. 4: Norge.
IV: P olen-B elgien 3 -2 , P ole n-U ngarn 4-1, Polen-F inland 3-2, B elgien-U ngarn 5-0, B elgien-F inland 3-2,
U ngarn-Finland 3-2.
1: Polen. 2: Belgien. 3: Ungarn. 4: Finland.

G ru p p e

G ru p p e V: Island-Uugosl. 3-2, Island-S chw eiz 3-2, Island-Ita

lien 5-0, Island-F rankrlg 4-1. S chw eiz-U ngarn 3-2, S ch w e izItalien 5-0, S chw elz-F rankrig 5-0. Ju g o sl.-lta lie n 4-1, Jugosl.-F rankrig 3 -2 . Italien-F rnakrig 3-2.
1: Island. 2: Schweiz. 3: Jugosl. 4: Italien. 5: Frankrig.

D a n m a rk -S v e rig e 2 - 3
HS: Jens Peter N ie rh o ff-T o rb jö rn Pettersson 15-11, 15-7. DS:

Lene K øppen-Lena Axelsson 11-1, 11-5. H D: Steen Fladberg/Jens Peter N ierhoff-S tefan K arlsson/T hom as Kihlström
15-11, 12-15, 10-15. DD: Lene Køppen/Anne S kovgaard-M aria
B engtsson/C hristine Magnusson 12-15, 10-15. M D : Steen Skovgaard/Anne S kovgaard-Lars W engberg/M aria Bengtsson 11-15,
8-15.
E n g la n d -H o lla n d 5 - 0
HS: Kevin J o lly -L e x Coene 15-10, 15-6. D S: Helen Troke-K aren

Duyvestein 11-0, 11-2. HD: M ike Tredgett/R ay S tevens-K ristanto /F ra n k van Dongen 15-4, 15-9. D D: Nora Perry/Jane Webster-Uoke van Beusekom /M arjan R idder 1 5 -0 ,1 5 -1 1 . M D : Martin
D ew /G illian G ilks-R o b R idder/M arjan Ridder 15-8, 18-17.
E n g la n d -S v e rig e 5 - 0
HS: Nick Y ates-Thom as Kihlström 15-13, 15-11. D S: Jane Web-

ster-C h risti ne Magnusson 11-5, 12-11. HD: M artin D ew/M ike
T re dgett-T hom asK ihlström /S tefan Karlsson 1 3 -1 8,15-11,18-15.
D D: Nora P erry/G illian G ilks-M a ria B engtsson/C hristine Mag
nusson 15-8, 15—4. M D : Mike Tredgett/N ora P erry-Lars W eng
berg/M aria Bengtsson 15-3, 15-7.
D a n m a rk -H o lla n d 5 - 0
HS: Jens Peter N ie rh o ff-L ex Coene 15-2, 15-10. D S: Lene Køppen-Karen Duyvestein 11—4 ,1 1 -1 . H D: Jens Peter N ierhoff/Steen
Fladberg-S antosa/R ob Ridder 1 0 -1 5 ,1 5 -8 , 15—7. D D : Lene Køp

pen/Anne Skovgaard^Joke van Beusekom /M arjan R idder 12-15,
15-7, 15—4. M D : S kovgaard/S kovgaard-R idder/R idder 15-12,
15-13.
S v e rig e -H o lla n d 4 -1

K v a lifik a tio n s k a m p e : H olland-USSR 3 -2

(Holland bliver i

Gruppe I)
V esttyskland-T jekkoslovakiet4-1 (Vesttyskl. bliver i Gruppe II)
P o le n -N o rg e 3 -2 (Polen op i Gruppe III, Norge ned i Gruppe IV)
Island-Finland 3 -2 (Island op i Gruppe IV, Finland ned i G rup
pe V)
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HS: Thomas K ih lström -U . Santosa 15-3, 15-10. D S: Lena Axelsson-Joke van Beusekom 10-12, 5-11. HD: Stefan K arlsson/T ho
mas K ih lströ m -R o b R ldder/U. Santosa 17-16, 15-6. D D: Maria
B engtsson/C hristina M agnusson^Joke van Beusekom /Karen
Duyvestein 15-7, 15-7. M D : Lars W engberg/M aria Bengtsso n -R o b R idder/M arjan Ridder 15-10, 15-18, 15-11.

med. Det var mixed doublen og
især damedoublen, der var årsag
til nederlaget. Jeg har sjæ ldent
set et så uinspireret spil fra dansk
side, og jeg begriber ikke, at man
næ rmest foræ rer sejren væk i en
sådan turnering ved at lade Lene
Koppen og Anne Skovgaard
spille damedouble, når Lene
Koppen og Pia Nielsen efter min
mening udgør en m eget bedre
konstellation.
Desuden, fortsatte C iniglio,
fo rekom m er det mig, at den
håndfuld spillere, danskerne
havde med til holdturneringen,
var alt fo r lille. Jeres spillere blev
jo nærm est m isbrugt, mens
England f.eks. kunne stille med
friske spillere til hver kamp, fordi
vi havde anmeldt et større hold.
Hvad C iniglio ikke vidste på
det tidspunkt, var, at de danske
re, d e rfø rs t ankom til B oblingen,
da den individuelle turnering
startede, også var anm eldt i
holdturneringen, men i betragt
ning af, at Danmark tabte den
fø rste kamp og dermed i virke
ligheden chancen fo r at vinde
mesterskabet, fandt holdleder
Erik Jørgensen ikke, at ekstra
indkaldte spillere kunne æ ndre
m eget ved kendsgerningerne.
Men oven i de genvordigheder
må også retfæ rdigvis tages med i
bedømmelsen af holdets indsats
mod Sverige, at Erik Jørgensen
kun havde et kvarter til at udtage
et nyt hold, da det stod fast, at
Morten Frost ikke kunne spille,
samt at en del af spillerne næ r
mest fik et chok over den udvik
ling, Frost-sagen tog. Deres rin 
ge indsats må ses på baggrund
af, at de var psykisk rystede, da
de g ik på banen.
I den næste kamp dagen efter
mod Holland gik det betydeligt
bedre, idet danskerne vandt alle
fem kampe, og faktisk havde
holdet en papirchance endnu in 
den den sidste kamp mod en g 
læ nderne. Vandt det 5 -0 var me
sterskabet genvundet, og blev
det 4—1 med to-sæ ts sejre, var
chancen der stadig.
Det ene nederlag, der kunne
tåles, blev lidt i første kamp, da
Jens Peter N ierhoff tabte til
Stephen Baddeley, og lyset slu k
kedes totalt, da Lene Køppen,
selv om hun vandt over Helen
Troke, tabte første sæt til eng-

læ nderinden. Det sluttede med
4-1 til England.
Men der var nogle arrangører,
der var lykkelige fo r den danske
sejr over Holland. Havde Dan
mark tabt den kamp, skulle h o l
det have spillet kvalifikations
kamp med vinderen af gruppe 2,
Sovjetunionen, om efterm idda
gen,
mens
kampen
England-D anm ark, der var anset fo r
den store finale, fø rst var lagt til
om aftenen.
Nu blev det i stedet Holland,
der sluttede sidst, og som med
nød og næppe halede en 3 -2 sejr
hjem over Sovjet (18-17 i tredje
sæt i den sidste kamp).
Tyskland blev sidst i gruppe 2,
men vandt 4-1 over vinderen af
gruppe 3, Tjekkoslovakiet. Norge
og Polen byttede plads, idet Po
len som vinder af gruppe 4 slog
Norge, der blev sidst i gruppe 3,
med 3-2, og endelig rykkede Is
land med en 3 -2 sejr over Fin
land op i gruppe 4, mens Finland
gled en række ned.
Det får nu ikke den store be
tydning, idet den europæ iske
badm intonunion (EBU) på sin
generalforsam ling i Sindelfingen
besluttede at æ ndre h o ldturne
ringen, så de to bedste grupper
frem tidigt består af seks nati
oner. A fhæ ngigt af deltageran
tallet blider den tredje bedste
gruppe på m uligvis flere end
seks.
I seks-holds-grupperne laves
to puljer med tre hold i hver. Dis
se spiller indbyrdes, hvorefter
puljevinderne s p ille r om g ru p 
pens førsteplads. Efter alt at
dømme kom m er Danmark ved
EM i 1984 i England i pulje med
England
og
Sovjetunionen,
mens den anden pulje i 1. d ivisi
on bliver Sverige, Holland og
Skotland.

25 ar.
Pa sporet afsygdommensgade.

Sderoseforeningen
M osedalvej 15 2 5 0 0 Valby
Telefon 0 1 -1 7 0 4 6 6
Protektor Hendes Majestæt Dronnangen

Jens Peter Nierhoff og Steen Fladberg - nyt par i herredouble i
hold-kampene. (Fotos fra EM: Louis Ftoss).

PATRICK
- s t å r g o d t - t il d ig .

PATRICK SUPER COPENHAGEN.

Ny - og videreudvikling af den
kendte PATRICK COPENHAGEN,
specielt velegnet til in-door, og i
særdeleshed BADMINTON.
PATRICK SUPER COPENHAGEN
er udviklet i samarbejde med
nogle af verdens bedste badmin
tonspillere, og der er kælet for
alle detaljer, så det nu er lykke
des at frembringe skoen, for den
der kun stiller sig tilfreds med
det aller bedste.
Af nye egenskaber kan bl.a. nævnes ny skridsikker naturgummisål,
svedabsorberende filtindersko, kappe til beskyttelse af fodrod og
achillessene, ny kompakt gummiindersål, skindforstærkninger
på udvendige udsatte steder, og så vejer skoen alligevel kun
270 gram. Denne sko skal prøves på, så har du fundet
skoen der passer dig.
Husk at spørge din sportsforhandler om PATRICK SUPER COPENHAGEN
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S k u ffe n d e d a n s k
in d s a ts i » S ix -N a tio n s «
Dansk
ungdom s-badm inton
gjorde den dårligste fig u r no
gensinde i 6-nationers-turneringen fo r spillere under-18-år. Til
undskyldning fo r 3. pladsen i
holdturneringen og fo r m ang
lende finale-sejre i den in d ivid u 
elle turnering tjener, at der var
forhånds-afbud fra de to stæ rke
ste på pige-siden, Nettie Nielsen
og Dorte Kjær, hvortil kom, at Ja
ne Pedersen og G itte Paulsen
blev tvunget til afbud som følge
af skader.
Herrernes indsats var im idler
tid langt under forventning, ikke
så meget fordi, de måtte overlade
sejren i herresingle til EM-sølvvinderen fra 1981, Stephen B u t
ler, og i herredouble til Dipac
T ailor/C hris Dobson, men mere
fordi de engelske spillere fik det
fo r let.
I herresingle gjorde B utler det
af med de danske herrer efter tur.
Det var Karsten Schulz, Randers,
der gjorde den bedste fig u r mod
Butler. I ottendedelsfinalen hav

de R anders-spilleren B utler helt
på hælene i fø rste sæt, hvor han
im idlertid ikke kunne holde en
fø ring på 12-7 - men tabte
12-15. S chulz kom flo t igen i an
det sæt og vandt det med 1 5 -1 1 .1
afgørende sæt kom danskeren
ikke så godt fra start og da han
ved stillingen 2 -6 trådte forkert
var der ikke mere i ham. Han
valgte at scratche ved 2-8.
Nils Skeby var uden chance
mod B utler i kvartfinalen, og
Mark Christiansen, der tidligere
på sæsonen besejrede Butler, fik
b lo t 11 points i de to sæt.
Claus Thomsen kom til finalen
efter bl.a. let at have vundet over
det unge engelske håb, Darren
Hall (15—4, 15-5), og med 15-10,
15-5 over C hris Dobson. I
sem ifinalen måtte han bruge tre
sæt fo r at besejre Dipac Tailor. I
finalen mod B utler kunne T hom 
sen ikke leve op til tid lig e re be
d rifte r i sæsonen. Han spillede
meget ukoncentreret og tog for
mange chancer mod den meget

sikkert spillende englæ nder, der
vandt 15-7, 15-10.
I herredouble fik DBF tilm e ld t
Mark C hristiansen/N ils Skeby i
sidste øjeblik, og dette tem pe
ram entsfulde og hårdtslående
par var tæ t på at overrum ple de
engelske favoritter T a ilo r/D o b son i sem ifinalen, der vandt med
meget snæver margin.
Det var im idlertid også eneste
lyspunkt i denne række. Det var
specielt skuffende at Claus
Thom sen/Karsten S chulz kunne
tabe så sto rt som 3-15, 7-15 til
Joe Ford/G len M ilton, der kort
forinden
6-nationers-turneringen tabte lige så klart til det dan
ske par i KBKs turnering. Det
danske m esterpar Keld Søgaard
Jensen/H enrik Ejlersen spillede
et m eget fo rn u ftig t første sæt,
hvor de havde sæ tbolde mod
T ailor/D obson uden at kunne af
gøre sagen. Det blev en glansløs
afslutning med 14-17, 7-15, i an
den runde.
I m ixeddouble viste englæ n-

Mark Christiansen/Nils Skeby gjc
nåle. (Foto:

TRANSO CEAN

Vi er specialister, så ring allerede nu og få gode råd til
boldøkonomi i sæsonen 1982-83.
Medsportslig hilsen
T R A N S O C E A N B A D M IN T O N
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jo d figur i herredouble-semifiis Ross).

derne Tailor/G ow ers sig som
klart bedste par. Bedste danske
indsats sørgede N ils S keby/A nnette
Bernth
fo r
med en
sem ifinaleplads. De var im id le r
tid chanceløse overfor Tai
lor/G ow ers, der vandt 15-7,
15-4. For H enrik E jlersen/G itte
Søgaard var der endestation i 2.
runde mod Helen Troke/C hris
Dobson. Claus Thom sen/B irgitte Hindse viste ikke overbevi
sende spil og tabte klart i kvartfi
nalen til det svenske toppar, Ulf
P ersson/M aria Bengtsson.
E fte rs it uheld i single trak Kar
sten Schulz sig i m ixeddouble,
og Dorte Lynge fik b lo t en enkelt
kamp med svenskeren Stefan
Lovgren, der trådte til i denne
række.
Mark Christiansen var tilla g t
en outsider-chance i m ixeddou
ble med Jane Pedersen, men ef
ter dennes afbud blev det en søskende-m ixed, idet Marian C hri
stiansen kom ind på denne
plads. Selv om M ark/M arian

startede i »Pas på, her kom m er
vi«-stil viste D obson/T roke sig at
være fo r stæ rke i kvartfinalen.
Marian C hristiansen, 15, og
Jeanette Jensen, 16, kom med
efter sidste øjebliks-afbud fra
Jane Pedersen og Gitte Paulsen.
Det blev en svær prøve fo r de to
junio r-piger.
I dam esingle gled de ud a llere
de i første runde. Jeanette Jen
sen var dog tæ t på mod sko tte r
nes næstbedste, Susan Bell,
mens Marian led nederlag til
jæ vnaldrende
Alison
Fisher,
England, i to sæt.
Det var mere uventet, at A n
nette Bernth skulle glide så tid 
lig t ud i dam esingle som 2. ru n 
de. I en meget lige 3-sæ ts-kam p
trak hun det korteste strå mod
Debbie Sim pson, England. Det
gik ikke bedre fo r B irgitte H ind
se, der skuffende tabte i to sæt til
Wendy Poulton.
Dorte Lynge nåede som den
eneste til kvartfinalen af de dan
ske piger men levede ikke helt op

til det spil, hun har vist tidligere
på sæsonen og tabte til Jane Ed
wards.
De engelske piger viste i det
hele taget overraskende stor
styrke - og ikke m indst en im po
nerende fig h tin g spirit. Den blev
dog også vist af en dansk pige,
Gitte Søgaard Jensen, der ellers
ikke har single som sin stæ rkeste
side. Hun gled ganske vist ud al
lerede i første runde, men havde
med blot lid t mere held g jo rt det
af med svenske Maria Henning,
der vandt e fter tre hårde sæt
(Gitte S. fulgte dette gode spil og
i holdkam pen, hvor hun slog den
svenske pige i to sæt).
I Jane Pedersens fravæ r trådte
Gitte S. også ind i dam edouble,
hvor hun viste sig som en god
støtte fo r A nnette Bernth - og de
fik en sem ifinaleplads ud af an
strengelserne. Her tabte de i to
sæt til de engelske mestre, Gowers/E dw ards, som også havde
sendt
B irgitte
H indse/Dorte
Lynge ud i 2. runde.

B A D M IN T O N
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- til o p s tre n g n in g af a lle b a d m in to n
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S to r e æ n d r in g e r p å
h o ld t i l u n g d o m s -E M
England m ister sine stærke herrer fra vinder-holdet og kan næppe gentage ho ld -triu m f Danmark, England og Sverige meget lige forud fo r EM-1983
England får svært ved at følge
den overbevisende hold-sejr i
6-nationers-turneringen i High
W ycombe ved London op med et
Europamesterskab fo r hold, når
det står på spil i april 1983 I Hel
singfors.
Man kan med baggrund i det
spiller-m ateriale, der er til rådig
hed, faktisk tillæ gge såvel Dan
mark og England som Sverige en
vinder-chance i EM. Dertil kom 
mer, at Holland står med et godt
materiale, ligesom det vil være
forkert at undervurdere tyskerne.
Sidstnæ vnte satser altid på i
6-nationers-turneringerne
at
spille et nyt hold ind, idet de kun
bruger 1. års ynglinge - eller

yngre spillere - selv om der kan
være 2. års spillere, der er stæ r
kere. Holland har ligeledes i år
arbejdet med de spillere, der kan
være med i EM-83.
Derim od skal man træ kke en
del fra og lægge til, når de tre
favorit-nationers
hold
skal
»sættes op« mod hinanden.
England m ister meget af det
hold, der vandt i High W ycombe.
Alle stæ rke herrer var med fo r
sidste gang i ungdom s-sam 
menhæ ng. Bedste engelske kort
på herresiden vil herefter være
Darren Hall, der fik ørerne a lvor
lig t i maskinen mod Claus T hom 
sen i High W ycombe.

På damesiden står englæ n
derne med det bedste kort i form
af Helen Troke - og i øvrigt en
ræ kke piger, der er stæ rkt på vej
frem.
S ituationen er nogenlunde
den samme fo r svenskerne. Her
spillede U lf Persson, Stefan
Lovgren og Jonas Herrgårdh fo r
sidste gang i under-18-sammenhæng, ligesom Maria Bengtsson
rykker op. Tilbage står im idlertid
C hristina Magnusson, der i Hel
en Trokes fravæ r i single let
vandt denne række i High Wy
combe, og i Jeanette Kuhi har
Sverige et andet stæ rkt kort.
Kuhi er gået meget frem. På

herresiden kniber det ligesom
fo r englæ nderne også fo r Sveri
ge, idet Stellan O sterberg her
står tilbage som stæ rkeste spil
ler. Med O sterberg/K uhl har
Sverige dermed et go d t kort i
mixeddouble, mens det kniber
mere i de rene herre-kampe.

D a n s k styrke

Her har Danmark til gengæ ld til
syneladende klar overvæ gt. Fra
holdet i High W ycombe står
Claus Thomsen, Karsten Schulz
samt V iborg-parret Keld S. Jensen/H enrik Ejlersen tilbage - og
dertil kommer en række ju 
nior-spillere, der presser på.

— C re s t H o te ls S ix N a tio n s J u n io r T o u rn a m e n t
H e rre s in g le , kvartfinaler: Stephen Butler, E ngland-N ils Skeby,

Danmark 1 5 -9 ,1 5 -8 . Joe Ford, E n g la n d -M a rk Christiansen, Dan
mark 9-15, 12-15. Glen M ilton, E ngland-D ipac Tailor, England
5 - 15, 9-15. Chris Dobson, E ngland-C laus Thomsen 10-15, 5-15.
S e m ifin a le r: B utler-C hristiansen 15-3, 15-8. Tailor-Thom sen
18-17, 11-15, 7-15. F in a le : B utler-T hom sen 15-7, 15-10.
D a m e s in g le , kvartfinaler: Susan Bell, S ko tla n d ^ie a n e tte Kuhi,
Sverige 11-12, 5-11. Jane Edwards, E ngland-D orte Lynge, Dan
mark 11-12, 11-5, 11-6. Debbie Sim pson, E ngland-M aria Hen
ning, Sverige 11-8, 11-7. Wendy Poulton, E ngland-C hristine
Magnusson, Sverige 7-11, 10-12. S e m ifin a le r: K uhl-E dw ards
6 - 11, 11-5, 4-11. S im pson-M agnusson 3-11, 4—11. F in a le : Ed
ward s-M ag nusso n 2-11, 4—11.
H e rre d o u b le , kvartfinaler: Dipac T a ilo r/C h ris Dobson, England-K eld Søgaard Jensen/H enrik Ejlersen, Danmark 17-14,
15-7. Jonas Herrgårdh/Stefan Lövgren, S verige-M ark C hristiansen/N ils Skeby, Danmark 1-15, 12-15. Joe Ford/G len M ilton,
E ngland-C laus Thom sen/K arsten Schulz, Danmark 15-7, 15-3.
Stephen B u tler/M ichael Parker, E n g la n d -U lf Persson/S tellan
Österberg, Sverige 15-5, 18-15. S e m ifin a le r: T a ilo r/D o b son-C hristiansen/S keby 11-15, 18-14, 15-12. F o rd /M ilto n -B u tler/P arker 18-15, 15-12. F in a le : T a ilo r/D o b so n -F o rd /M ilto n
15-8, 15-3.
D a m e d o u b le , kvartfinaler: Maria B engtsson/C hristine M agnus
son, S verige-June Shipm an/A lison Fisher, England 16-17,15-10,
17-16. Helen T roke/F iona E lliott, E n g la n d -L is a C hapm an/S uzanne Louis, England 15-6, 15-2. Wendy P oulton/D ebbie Simpson,
E ngland-G itte Søgaard Jensen/A nnette Bernth, Danmark 7-15,
14-17. Dorte L yn ge/B irgitte Hindse, D anm ark-G lllian G ow ers/Jane Edwards, England 1-15, 10-15. S e m ifin a le r: Bengtsso n /M a g n u sso n -T ro ke /E llio tt 8-15, 17-16, 15-7. Søgaard Jensen/B ernth-G ow ers/E dw ards 9-15, 5-15. F in a le : Bengtsson/M agnusson-G ow ers/E dw ards 14-17, 15-9, 15-10.
M ix e d d o u b le , kvartfinaler: Dipac T a ilo r/G illia n Gowers, England-S tellan Ö sterberg/Jeanette Kuhi, Sverige 15-8, 15-1. Nils
Skeby/A nnette Bernth, Danm ark^Jonas H errgårdh/C hristine
Magnusson, Sverige 1 5 -1 7 ,1 5 -1 2 ,1 5 -1 2 . Mark C hristiansen/M arian Christiansen, D anm ark-C hris D obson/Helen Troke, England
10-15, 6-15. Claus T h o m sen/B irgitte Hindse, D anm ark-U lf Persson/M aria Bengtsson, Sverige 10-15, 3-15. S e m ifin a le r: Tailo r/G ow ers-S keby/B ernth 15-17, 15—4. D obson/T roke-P ers-
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son/B engtsson 15-12, 11-15, 4-15. F in a le : Tailor/G ow ers-P ersson/B engtsson 15-11, 15-6.

H o ld tu rn e rin g e n
S v e rig e -D a n m a rk 6 -1
H S: Stefan Lövgren-K eld Søgaard Jensen 15-10, 7-15, 15-10.
Jonas H errgårdh-H enrik Ejlersen 17-14, 13-15, 15-12. D S: C hri

stine M agnusson-Jeanette Jensen 11-5, 11-4. Maria H e n n in g Gitte Søgaard Jensen 7 -1 1 ,9 -1 1 . HD: Stellan Ö sterberg/U lf Persso n-K eld Søgaard Jensen/H enrik Ejlersen 15-9, 15-4. DD: C hri
stine M agnusson/M aria Bengtsson-Jeanette Jensen/G itte Sø
gaard 1 5 -5 ,1 5^t. M D : Stellan Österberg/Jeanette Kuhi—Nils Ske
by/A nnette Bernth 15-12, 15-12.
D a n m a rk -S k o tla n d 6 -1
H S: C la usT hom sen-A llan Gallagher 1 5 -3 ,1 5 -4 . N ilsS keby-K evin
S cott 15-8, 15-11. DS: Dorte Lynge-G illian Martin 11-4, 6-11,

1 0 - 12. B irgitte Hindse-Susan Bell 11-6, 3-11, 11-7. H D: Mark
C hristiansen/N ils S keby-A rnot H utcheson/A . Andrew 1 5 -5 ,1 5 -8 .
D D: Annette B ernth/G itte Søgaard Jensen-G illian M artin/Susan
Bell 15-10,15-10. M D : Annette B ernth/N ils Skeby—Jill B a rrie/A rnot Hutcheson 15-8, 15-1.
E n g la n d -D a n m a rk 6 -1
HS: Stephen B utler-C laus Thomsen 10-15, 15-8, 15-11. Chris
D obson-N ils Skeby 13-15, 7-15. DS: G illian G ow ers-D orte Lynge

1 1 - 2, 11-4. Fiona E llio tt-B irg itte Hindse 11-7, 11-2. H D : Dipac
T a ilo r/C h ris D obson-M ark C hristiansen/N ils Skeby 15-12, 15-2.
D D: Wendy P o u lton/F iona E llio tt-A n n e tte B ernth/G itte Søgaard
Jensen 1 5 -4 ,1 5 -1 2 . M D : Dipac T a ilo r/G illia n G ow ers-M ark C hristiansen/A n nette Bernth 14-18, 15-11, 15-3.
E n g la n d -S v e rig e 6 -1
H S: Stephen B utler-S tefan Lövgren 15-7,17-14. Joe Ford^Jonas
H errgårdh 15-9, 15-4. DS: G illian G ow ers-C hristine Magnusson

2-11, 9-12. Wendy P oulton-M aria Bengtsson 12-11, 6-11, 11-2.
H D : Dipac T a ilo r/C h ris D obson-U lf Persson/Stellan Osterberg
4 -1 5 ,1 5 -3 ,1 5 -4 . D D: Fiona Elliott/W endy P oulton-M aria B engts
so n/C hristine Magnusson 15—4, 15-12. M D : Dipac T ailo r/G illia n
G ow ers-Stellan Österberg/Jeanette Kuhi 18-15, 15-4.

Svenske
p ig e r p å
fre m m a rc h

Gitte Søgaard Jensen/Annette
Bernth stod for den bedste dan
ske pige-indsats.

Gillian Gowers stærkt spillende i
Mixeddouble med Diapac Tailor.

Maria
Bengtsson/Christine
Magnusson besdt i damedouble.
(Fotos: Louis Ross).

På pigesiden ser det ikke ud til,
at Danmark kan hamle op med
englæ nderne og svenskerne.
B irgitte Hindse, Dorte Lynge,
G itte Søgaard Jensen samt Gitte
Paulsen og andre talentfulde ju 
niorer er p.t. bagud i s ty rk e /ru tine i forhold til englæ nderne og
svenskerne.
I lyset af dette bliver det spæ n
dende at følge om tvillingerne
Lotte og Helle Hartwich væ lger at
tage alvorligt fat påny.
De viste som 2. års ju n io re r i
1980-81 meget stor styrke, og
Lotte var med på det danske
E M -guldhold i E dinburgh i april
1981. De viste im idlertid ikke den
store interesse fo r de aktiviteter,
DBFs ungdom sspilleudvalg sat
sede på i 1981-82 og USU så bort
fra tvillingerne i det meste af sæ
sonen.
En ny kontakt mellem de to
parter synes at være velanbragt,
så der kan blive sat en streg over
tid lig e re uoverensstemmelser.
Der er al mulig grund til at have
de stærkeste spillere til rådig
hed.

Det var dermed med en klar o u t
sider-rolle Danmark kunne begi
ve sig til High Wycombe. Det blev
til den ventede sejr over Skotland
i indlednings-runden, hvorefter
opgaven mod hjem m e-nationen
blev fo r stor. 1-6 nederlaget var
dog ikke så klart, som cifrene
um iddelbart antyder. 3 -4 havde
givet et bedre billede.

Baggrunden var ganske vist, at
de bedste danske spillere skulle
»skånes«, men ser man nærmere
på spille-planen var der under
alle om stæ ndigheder tid til at
»puste ud«, mens englæ nderne
og svenskerne skulle slås om
førstepladsen.

M e lle m to sto le

6-nationers-turneringen
be
tragtes som det »Lille EM«, idet
man med Danmark, England og
Sverige har Europas tre stæ rke
ste nationer samlet, og med
S kotland og Vesttyskland har de
to nationer, der sæ dvanligvis ta 
ger de resterende EM-m edaljer.
Det var dermed også sæ so
nens højdepunkt indenfor ung
dom sbadm inton - sammen med
de
nordiske
mesterskaber.
DBF-USU kom im idlertid til at
sæ tte sig mellem to stole i 6-nationers-sammenhæ ng.
På den ene side levede USU op
til et stæ rkt spiller-ønske om at få
en træ ner med til turneringen i
England, idet Jørgen Mortensen
var med på denne plads, mens
det ikke skete ved NM i Norge.
På den anden side gav man
»uden sværdslag« afkald på
tru m fko rte t Nettie N ielsen/D orte
Kjær.

Selv om der ikke var m edaljer
på spil er det ikke rim eligt, at
USU-form and Poul Rasmussen
og træ ner Jørgen Mortensen
derefter valgte at »sælge« an
denpladsen ved at stille op med
et »andethold« mod Sverige.
Selv om englæ nderne med et
meget d årligt tilre tte la g t arran
gement med sam m enblanding af
holdturnering og individuel tu r
nering m.v. måske ikke fortjente
bedre, gav man Sverige let spil - i
hvert fald på papiret. Selv om de
danske »reserver« så alligevel
var ved at overrum ple svensker
ne, var det sp ortsligt set ukorrekt
ikke at spille efter andenpladsen,
og presse svenskerne yderligere
- forud fo r deres kamp om 1.
pladsen mod England.

De indtog den holdning, at de
på grund af skolegangen ikke
kunne afse tid til såvel senior-EM
og 6-nationers. Senior-UK fik
første p rio rite t og kunne udtage
pigerne til EM, mens USU altså
måtte se bort fra dem.
Specielt når senior-UK valgte
at satse ensidigt på Anne Skovgaard/Lene Køppen som to p 
double ved kun at tage denne
double med til holdturneringen og ved alene at holde Pia Nielsen
i re se rve -ka n denne prioritering
angribes.
USU burde have haft første
prioritet - og hvis det endelig var
et spørgsmål om ikke at bruge
fo r mange skoledage, havde det
vel været mere rim eligt at se bort
fra All E ngland-deltagelse eller
tu r til åbne hollandske mester
skaber.

18-årige Maria Bengtsson og
17-årige C hristine M agnus
son sluttede sæsonen på
væ rdig vis ved at vinde 6-na
tioners-turneringen i damedouble - og i single fo r C hri
stines vedkomm ende.
De to svenske piger har vist
fin frem gang og står ikke ale
ne som Europas bedste ung
dom s-double men har også
markeret sig som Sveriges
bedste double i senior-sam 
menhæng, ligesom den in
ternationalt (EM -kvartfinaleplads og sejr i holdkam pen
mod danske Lene Køppen/A nne Skovgaard) har
m arkeret sig fint.
Det var et par m eget s p il
le-træ tte piger, der stillede op
i High W ycombex, og et par
gange var de på randen af
nederlag i turneringen. A lle 
rede i kvartfinalen havde de
svenske ledere C hrister Olsson/Jan Olov Jacobsson a f
skrevet deres top-par. Det
engelske ju n io r-p a r Shipm an/Fisher havde adskillige
m atchbolde og sto r føring i
tredje sæt, men på deres
større
rutine
overlevede
svenskerne. I sem ifinalen
m o d T ro k e /E llio tt led de sto rt
nederlag i første sæt og var
bagud med 9-14 i andet sæt.
De overlevede igen en række
m atchbolde - og kunne efter
en ny tre-sæ ts-sejr sikre sig
finalepladsen, påny mod et
engelsk par, G ow ers/Edwards, der kunne tage første
sæt, fø r svenskerne koncen
trerede sig tilstræ kke lig t me
get om opgaven.
Maria Bengtsson takkede
af til ungdom s-badm inton
med denne turnering, mens
C hristine M agnusson har
endnu et år. Hun er m ed-favo rit til junior-E M om et år i
Helsingfors. Her undgår hun
næppe mødet med EM -vinderen fra 1981, Helen Troke.
Den engelske pige var ram t af
halsbetæ ndelse op til 6 -n a ti
oners-turneringen og valgte
at scratche i single. Dermed
let spil fo r C h ris tin e - i denne
omgang.

Chris Dobson/Dipac Tailor. (Foto: Louis Ross).
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J y s k U S U -fo rm a n d
fik æ re s n å l i g u ld
Annelise Baden fik på Jyllands
Badm inton
Kreds’
årsmøde
overrakt kredsens æresnål i guld
fo r sit store lederarbejde inden
fo r badm intonsporten.
Hun startede sin ledergerning
som bestyrelsesmedlem i Hou
BK i 1948. I årene 1958-68 u ng
dom stræ ner i Odder. B estyrel
sesmedlem i O dder i 4 år, med
lem
af
Ø.B.D.s
bestyrelse
1968-72. Formand fo r J.B.K.s
U.S.U. 1974-82. Leder af un g 
dom skursus på Idræ tsskolen i
Vejle gennem 15 år. T ræ ner i Beder-M alling 1979 til 1981.

E lse T h o re s e n
tre d o b b e lt
m e s te r i N o rg e
De norske mesterskaber gav
flere uventede resultater, og i
et var i alle tilfæ lde »dansker
ne«, Else og P etterThoresen,
der begge spiller i Værløse,
som var involveret.
Else blev tredobbelt me
ster, og det er i sig selv ikke
uventet, men at hun skulle
vinde i m ixeddouble med
»veteranen« Hans Sperre var
overraskende.
Petter Thoresen tabte fi
nalen i herresingle til Haakon
Ringdal efter tre spændende
sæt, hvor Petter havde et par
matchbolde.
Resultatet
blev
7-15,
18-14, 17-15 til Ringdal.
I herredouble forsøgte de
to sig sammen, men blev
uventet slået af V idar Meum /Terje Østhassel. Damedoublen gav sejr til Ele Thoresen/Karin Christensen. El
se havde taget sin sjette
single-titel i træ k ved at vinde
over unge Marianne W ikdal.
I m ixeddouble
sikrede
Hans Sperre sig sit fjerde me
sterskab sammen med Else
Thoresen, idet de også havde
vundet i årene 1975,1976 og
1977. Det var mesterskab nr.
56 til Hans Sperre.

D e b e d s te
u n g d o m s s p ille re
Norge har i Per Rose en s p il
ler, der hævder sig pænt i in 
ternational
ungdom s-bad
m inton, og ved Norges-m esterskaberne fo r ynglinge var
han naturligvis stæ rkest i
herresingle. Marianne Wikdal
blev mester I damesingle, og i
herredouble
vandt
Bård
Storvik/Petter Nesset, mens

Ellen

Berg/Gro

Storvik

sejrede i dam edouble. I
m ixeddouble sikrede Mari
anne Wikdal sig sit andet me
sterskab sammen med Thore

Næss.
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Amatører på
dispensation
Gentofte B adm inton Klub får
måske m ulighed fo r at bruge bå
de Anne og Steen Skovgaard på
D H-holdet igen fra starten af næ 
ste sæson. M eget tyder på, at de
to spillere generhverver deres
am atørrettigheder netop i de
dage,
da
D H -turneringen
1982-83 starter.
Det sker i så fald som følge af
en dispensationsordning, som
det internationale forbund ved
tager på sit møde i England.
IBFs regler foreskriver, at en
licensspiller, der går tilbage som
amatør, skal have et års karan
tæne, men fo rbundet har indset,
at man ikke kan have en så rigo-

ristisk ordning uden også at have
adgang til at dispensere, hvor
man skønner det påkrævet, og
ifald
dispensationsordningen
vedtages, falder fam ilien Skov
gaard ind under den med v irk
ning fra 1. september.
Det var IBFs præ sident Craog
Reedie, der under EM i B ö b lin 
gen gav Anne og Steen Skov
gaard denne oplysning, og Re
edie føjede til, at så vidt han kun
ne skønne, var der meget fine
m uligheder for, at dispensa
tionsordningen ville blive vedta
get af IBF.
Samme regel kom m er i øvrigt
til at gælde Skovshoveds ho l
lænder, Joke van Beusekom.

Ny EBU-præsident
Efter fem år på posten som præ 
sident fo r den europæ iske bad
m intonunion (EBU) trak hollæ n
deren Herman Valken sig på ge
neralforsam lingen i Sindelfingen
tilbage og afløstes af Heinz Barge, Vesttyskland.
Et farvel til badm inton er det
dog langtfra fo r Valkens ved
komm ende, idet han bl.a. beva
rer sin post som kasserer i det
internationale forbund (IBF).
I sin afskedstale bad Valken
om, at man ikke takkede ham fo r
meget for, hvad han havde g jo rt
fo r EBU, siden han blev valgt

som præ sident i 1977. Sagen er
nemlig, sagde han, at jeg har
gjort meget mindre, end man
kunne forvente af mig.
Valken var en af de få tilbage
værende i styrelsen, der var med
til at grundlæ gge EBU i 1967, og
via posten som vicepræ sident
blev han fo r fem år siden præ si
dent.
Valkens afløser, Heinz Barge,
er i det civile liv læge i Oberhausen i Vesttyskland, og fo r
uden at være EBU præ sident er
han også medlem af det interna
tionale forbunds bestyrelse.

S p o rts u d s ty r
fra I.G .S . S p o rt
Med en styrket ledelse og o rg a 
nisation vil I.G.S. S port K/S
frem over markere sig endnu
stæ rkere på det danske marked
fo r sportsudstyr. I.G.S. S port er
eneforhandler af Pum a’s og Slazenger’s produkter i Danmark,
og det er firm aets mål, at opnå
samme betydelige m arkedsan
del fo r produkterne i Danmark,
som de har på verdensm arkedet.
I.G.S. S port har fået tilfø rt
yderligere kapital med det form ål
at udvide sæ lgerstaben, oprette
en serviceafdeling samt udbygge
og m odernisere lagersystem er
ne. Via sportsforretninger, s to r
magasiner og andre forhandlere
betyder disse initiativer, at den
enkelte fo rbruger får m ulighed
fo r at vælge i et større sortim ent
af sportsudstyr, ligesom in fo r
mation om nye og forbedrede
produkter hurtigt vil kom m e ud
til landets mange idræ tsudøvere.
Den nye serviceafdeling får
blandt andet til opgave at sikre
en hurtig behandling af eventu
elle reklamationer, og den vil
sørge for, at reparationer af Pu
ma’s og Slazenger’s p ro d u kte r
udføres bedst m u ligt på m indst
m ulig tid. De nye lagersystem er
tilsikre r kunderne, at firm aet til
enhver tid er leveringsdygtig.
I.G.S. S port’s ledelse består nu
af salgsdirektør Niels Elsøe Jen
sen samt adm inistrerende d i
rektør Carl Olsen. De har sam 
men gennem ført den om fattende
æ ndring af firm aets organisation
og struktur.

T ræ n e r s a g d e op
DDSG&I
m e s tre k å re t

lan Graham, engelsk træ ner med
stor indsigt i international ung
dom s-badm inton har sagt sit job
op som træ ner fo r det engelske
under-18-landshold. Her var han
beskæ ftiget med træ ning af
herrerne, mens Ray Rofe virker
som dame-træ ner. lan Graham
stoppede sit træ ner-job efter et
»opgør« med ’d ikta to re n ’ i en
gelsk badm inton, Ciro C iniglio.
i 6-nationers-turneringen
i
High W ycombe var afløserne
fundet i Brian Hooper og Dave
Hunt, der også erstattede Ray
Rofe ved denne lejlighed. Han
kunne ikke tage fri fra sit job.

T u rn e rin g
u d e n lo d træ k n in g
Tyske og norske spillere kom ud
fo r en hurtig, ublid m edfart i
6-nationers-turneringen i High
W ycombe ved London. Man kan
ro ligt tale om udpræ get »lod
træ kningsuheld« fo r de to n a ti
oners spillere, idet de så at sige
uden indtagelser enten i første
eller anden runde stod overfor
engelske, danske eller svenske
top-spillere.
I kulissen »rumlede« de to
landes ledere med tale om »pla
dering« af de norske og tyske
spillere, så man kunne få deres
spillere »ryddet af vejen«. I le
der-m ødet i forbindelse med tu r
neringen havde den engelske
ungdom sleder, Nev MacFarlane
travlt med at undskylde et då rlig t
tilrettelagt arrangem ent - og de
norsk/tyske beskyldninger kom
ikke o fficie lt frem.

6 -n a tio n s h o ld s e jr
til E n g lan d
D anm ark-S kotland ........... 6-1
E n g la n d -N o rg e .................. 7 -0
S v e rlg e -T yskla n d .............. 7 -0
Tyskland-N orge ................ 5 -2
N orge-S kotland ................ 1-6
S ko tla n d -T yskla n d ............. 7 -0
D a n m a rk -E n g la n d ............ 1-6
D a n m a rk-S ve rig e .............. 1-6
England-S verige ............... 6-1

Alle spillere blev hurtigt fortrolige med reglerne i »Minibadminton«,
og turneringen udviklede sig til munter og underholdende
arrangement.

Premiere på
Mini-badminton
Hareskov Idræ tsforenings blad
»Habanyt«, først med turnering i nyt spil
Danmarks første
»m ini-badm inton-turnering« løb af stabe
len i det tid lig e forår, arrangeret
af »habanyt«, populæ rt klubblad
i
Hareskov
Idræ tsforenings
badm intonafdeling.
En blandet forsam ling, børn
og voksne i fæ lles flok, gjorde
arrangem entet festligt.
Spillets o p fin d e r Jørgen Arvid
Andersen kom helt fra Jyllinge
fo r at bistå som ko n tro llø r og
overdom mer. På glim rende vis
gav J.A.A. engrundig og under
holdende gennemgang af s p il
lets regler, hvorefter vi kunne gå i
gang med første runde af » tu r
neringen«, som vi havde arran
geret som en dobbeltturnering,
hvor første runde’s tabere fo rt
satte i en trøstræ kke, så alle var
sikret to kampe.
Med yngste deltager på 6 år,
kunne spillet um iddelbart virke
indviklet, men allerede efter 10

m inutters spil, var alle fo rtro lig e
med reglerne, og det udviklede
sig til alle tiders m untre og un
derholdende efterm iddag.
Når vi til dette føjer spillets
badm intonopdragende aspek
ter, fø ler vi os overbevist om, at vi
har lavet en god handel ved
klubm æ ssigt at have indkøbt et
antal spil hos J.A.A., som har co 
pyright på spillet.
Det er vor mening, at disse spil
vil blive frem lagt til fri afbenyttel
se fo r en ivrig medlemsskare, ik 
ke m indst hvad ungdom m en an
går.
Om selve spillet kan nævnes,
at det har et væld af opdragende
elementer, som alle bidrager til
øget forståelse fo r spillet.
Det lyder u troligt, men kam pe
ne på »brædtet« udviklede sig
lyn h u rtig t til at blive lige så
spændende, som kampene i
hallen omend de fysisk ikke giver
det samme.

De danske Skytte-, Gym na
stik- og Idræ tsforeninger har
kåret sine landsmestre i Fre
dericia. Spillere fra Herning,
Helsinge og Lyngby samt
Karlslunde og Skovshoved
kom til at præge mesterska
berne i mesterræ kken.
Kurt Larsen, Herning, blev
overraskende mester I herre
single med finalesejr over
Claus Andersen, Gentofte. I
dam esingle vandt Lene Frilund Jacobsen, Helsinge,
mens Lyngby-parret Preben
B oesen/Thom as Nielsen blev
mestre i herredouble. Tho
mas
Nielsen
blev
dobbelt-m ester, idet han også
vandt i m ixeddouble sammen
med Lene Holm Hansen,
Karlslunde. Hun sejrede også
i dam edouble sammen med
Gitte Schou Nielsen, Skovs
hoved.
Lyngby, Karlslunde
og
Skovshoved-spillerne
re
præ senterede
de
køben
havnske firm aidræ tsklubber i
mesterskaberne, og Claus
Andersen deltager fo r am ts
foreningen i Holbæk, mens
de øvrige spilleres klubber
foruden at være med i DBF
også har »et ben« in d e nfo r i
am tsforeningerne.

H e ls in g e -s e jr
DDSG&I har også kåret
landsmestre fo r hold, og her
vandt Helsinge mesterskabet
i hård kamp med et hold fra
Forenede K reditforeninger,
der repræ senterede KFIU,
København. De to hold s p il
lede 4-4, men Helsinge sik
rede sig fo r andet år i træ k
mesterskabet p.g.a. en bedre
score i de øvrige kampe. På
H elsinge-holdet spillede Le
ne Frilund Jacobsen, Helle
Wøidemann, Flem ming Jør
gensen, Asger Madsen, Ole
Svendsen og Jan Petersen.
På
kreditforenings-holdet
dom inerede Preben Boesen,
Per Bendix, Carsten Dahl og
John Larsen.
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Sommertræning
—et vigtigt
fundament
Af Lars Engelbrechtsen
Så starter opbygningen af det
meget vigtige fundam ent, der
hedder »grundkondition«, fu n 
damentet, på hvilket bl.a. din
hurtighedstræ ning skal hvile. In
gen ordentlig grundkondition
intet o rd e n tlig t fundam ent fo r
den videre træ ning, der rig tig t
lagt til rette skal gøre dig både
udholdende og hurtig, så du er i
stand til at yde d it absolutte bed
ste når selve sp illet sættes i gang.
Husk at jo længere du bruger til
denne fysiske grundoptræ ning,
jo længere vil den top som du når
frem til vare, og derved vil du selv
være i stand til at tilrettelæ gge
din form kurve, så du er i stand til
at toppe på de, fo r dig, vigtigste
tidspunkter i sæ sonens løb. Som
en rettesnor kan siges, at din
kurve norm alt (uden sygdomme)
vil vare ca. 2 /3 af din optræ
ningsperiode fø r det første dyk
komm er. Dette dyk varer så fra få
dage til måske 1-1 'h uge.
Vi kender alle de tidspunkter
hvor vi er i stand til at sælge vore
ketsjere, fordi intet vil lykkes,
men kør ro lig t videre. Skær

eventuelt lid t ned på træ ningen i
denne korte periode hvis noget
som »overtræ ning« er inde i b il
ledet. Næste periode i kurven
varer så igen ca. 2 /3 af første del
af kurvens periode etc. etc. D.v.s.
har træ ningsperioden varet 3
måneder har vi fø rste del på to p 
pen af kurven på ca. 2 måneder
etc.
I juletiden kan man så give sin
form kurve en opkvikker ved at
træ ne intensivt (fysisk, løbetræ 
ning etc.) i 2 -3 uger så vi kan
komme på toppen op til de v ig ti
ge ting der kom m er efter julen.
Denne lille opkvikker af ens fo r
mkurve kan, hvis dette skønnes
nødvendigt, foretages op til de
store begivenheder man selv
skønner vigtigst.
Denne re tsu re og hårde som 
m ertræ ning er nødvendig hvis
du ønsker at nå nogle resultater
indenfor den sportsgren, som du
har valgt. A lt andet lige er det
som alie ved, spilleren med ko n 
ditionen og derved troen på sig
selv, der løber af med de fleste
sejre. Denne hårde som m ertræ 

ning er fo r mange absolut ikke
uden problem er. Her tæ nker jeg
især på problem er med hæle a c h ille s s e n e r- knæ - lægge etc.
etc. og her ser det også ud til at
en hjæ lp er m ulig, idet firm aet
Frokost har fået forhandlingen af
nogle engelske hæ leindlæ g eller
hele såler i et m ateriale som er
helt enorm t stødabsorberende,
så disse gener helt kan undgås
eller form indskes. Indlæ gget
skal helst bruges forebyggende,
så vi undgår at problem et over

hovedet opstår, men skulle den
ømme archillessene være der, så
kom m ervi hurtigere over skaden
hvis vi bruger hæ leindlæ gget.
Disse hæ le/såler har også vist
sig at kunne form indske eller helt
holde
disse
h æ l/archilles/knæ -problem er væk under
spillet, idet de er afprøvet over 3
måneder inde som ude af lokale
spillere. (Navn: VISCO heel
pads).
God som m ertræ ning.

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

- m en v i er o g s å le v e rin g sd y g tig e i andre k v a litetsb old e
i h a stig h ed 48 - 49 - 50, som fx .
A erop la n e - G 1 1 3 0 - G 1136 - Swallow - R a b b it,
sam t b illig e re træ n in g sb old e.
B estil i d a g , eller rek v irer b o ld e til a fp rø v n in g .
V i leverer om g å en d e fr a la g e r!
Ek s p e d i ti o n s ti d e r : m a n d a g, tir s d a g , to r s d a g o g fr e d a g
s a m t o n s d a g fra kl. 16.0 0 - 18.oo.

kl. lo . o o —lS .o o

*) » e lite « -tu rn e rin g s fje rb o ld
h a s tig h e d 77 og 78
» p la y« -tu rn e rin g sog træ n in g s fje rb o ld
h a s tig h e d 77
V ie b je r g v e j 5, 3 3 1 0
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Coaches Conference

A l v e rd e n s træ n e re
s e n d e s t il V M 8 3
Af Dennis Raahave og Torsten Berg
For enden af næste sæson står
den største internationale b egi
venhed, som DBF endnu har g i
vet sig i kast med, nemlig arran
gementet af Verdensm esterska
berne i 1983. S am tidig er det be
sluttet at holde en træ nerkonfe
rence, h v a d d e ro g så va rtilfæ ld e t
ved det første VM i Malmø 1977,
men ikke blev fu lg t op i Djakarta
tre år senere.
E m n er

Nøgleordet er træ ningsm etoder,
der altid h a rv æ re ta lfa o g omega
fo r trænere, og væ ret med til at
give dem deres ry. Mange m yter
er blevet aflivet i de senere år, og
den tid er forbi, hvor man kan
spille sig ind i verdenseliten på
talentet alene; men man kan
komme der som følge af en ko
ordineret m ålrettet indsats. En
spiller i verdensklasse i dag skal
være fysisk gennemtræ net, have
suveræn teknik og kunne fo ru d 
se og opfatte m odstanderens
slag (næsten fø r ham selv), have
taktiske evner og ikke m indst en
stæ rk vilje til at vinde.
Træneren må d e rfo r have v i
den og erfaring om fysisk
grundtræ ning, alle spillets te k n i
ske sider, pæ dagogik og psyko
logi. Desuden helst et vist indblik
i tilgræ nsende em ner som er
næ ring, idræ ts-m edicin og -ska
der. Dette er m eget store krav at
skulle honorere, når man sam ti
dig er nødt til at tilføje, at det
skulle være en uom tvistelig fo r
del, nogle vil mene et absolut
krav, at træneren tillig e selv har
været topspiller.
T ilre tte læ g g e ls e

Træ nerkonferencen vil komme
til at foregå under selve VM 83, i
form iddagstim erne inden selve
spillet begynder, hvilket vil give
mange af de deltagende n a ti
oners træ nere en kæ rkommen
lejlighed til at deltage. Konferen
cen er bygget op over indlæ g fra
sæ rlig indbudte træ nere, men en
stor del af program m et vil dog
komme til at bestå af bidrag fra
træ nere fra små og store bad
m inton-nationer.
Da det erfaringsm æ ssigt tager
en del tid at forberede et indlæ g,
vil vi derfor allerede nu opfordre
til, at man går i gang. Konferen-

Torsten Berg
een vil blive afholdt på engelsk,
og det første invitationsprogram
kan fås hos instruktionsledere i
Kredse og D istrikter eller hos
DBF.
Præ sentationen af indlæ gget
kan efter eget valg foregå som
foredrag med tavle, overhead,
projektionsapparat eller måske
som en film , 16 mm eller video-cassette. Man kan im idlertid
også vælge at præ sentere in d 
læ gget i en såkaldt »poster
session«, hvor indholdet præ 
senteres på en eller to plancher
på plakat-størrelse, og i en sum 
marisk form, og sam tidig med
m ulighed fo r at udveksle syns
punkter med deltagerne. Uanset
hvilken form man måtte vælge,
skal der indsendes et abstract (et
kort resume, der indeholder de
væ sentlige
punkter)
senest
1.1.1983, fo r at organisations
komiteen kan tage stillin g til pla
ceringen af indlæ gget i det en
delige program . Vi vil dog meget
gerne have disse abstracts tid li
gere, inden den absolut sidste
frist ved årsskiftet.
Endelig håber vi på at kunne
arrangere nogle »workshops«
med m ulighed fo r direkte ud-

Uennis Raahave
m øntning af praktiske resultater
af emner, der har været meget i
fokus.
U d b y tte og fre m tid

DBF må helt nø gternt konstate
re, og vel især i de seneste år, at
den danske andel af in ternati
onalt vundne title r falder støt og
roligt. Realistisk må man ligele
des konstatere, at titlernes e ro 
bring udelukkende skyldes store
spiller-personligheders m ålret
tede stræben efter d e m ,-o g ikke
en konstruktiv DBF-indsats for
eliten. I nogen kontrast hertil sy
nes de danske ungdom sspillere
stadig at have et forspring i fo r
hold til konkurrenterne, og det er
n a tu rlig t at tolke det som resul
tatet af de hjem lige forhold,
klubstruktur, mange uddannede
trænere, mange haller, tu rn e 
ringssystem et etc. Men det ræ k
ker åbenbart kun til et vist punkt.
Fra andre sportsgrene er det
også vist, at der er en klar sam
menhæ ng mellem de resultater,
man opnår og o rg a nisationsfor
men. UDU har g jo rt opm æ rksom
på dette allerede fo r år tilbage,
dog uden at det har fø rt til nogen
afklaring af, hvorledes træ n in 

gen skal foregå fo r den danske
elite.
På den forestående træ ner
konference håber vi også på at få
et indblik i, hvorledes de førende
badm intonnationer tackler disse
forhold, på trods af de store fo r
skelle mellem Østens riger og
den vestlige civilisation. Således
synes det mere og mere at stå
klart, at Østens dom inans ikke
grunder sig i ukendte eller m ysti
ske træ ningsm etoder, men sna
rere hviler på en konsekvent e f
fektiv udførelse af, hvad også vi
kender til på vore breddegrader.
For et flertal af asiaterne gæ lder
det bare, at de er mere nært
knyttet til denne opgave end
herhjemme.
Hvis vi fortsat vil blande os i
striden om trofæ erne, må der
skabes en tidssvarende o rg a n i
sation fo r elitetræ ning, og DBF
må gøre det attraktivt fo r s p ille r
ne at være med i denne sam
menhæng, så attraktivt, at de i en
periode kun ønsker at kunne
koncentrere sig om badm inton
(sam tidig med en uddannelse).
O rg a n is a tio n s k o m ité

Træ nerkonferencens
tilre tte 
læ gning er lagt i hæ nderne på
UDU
(uddannelses/træ ningsudvalget), hvis faste m edlem m er
i ø jeblillet er Lizbeth v. Barnekow, Martin Andersen, Jens Dal
by, Poul Kold samt Dennis
Raahave, der forelø big fungerer
som generalsekretæ r fo r konfe
rencen. Desuden harm an allieret
sig med Tony H olst-Christensen,
Torben Steen Nielsen og Keld
Axelsen. Allerede under Danish
Open har vi kontaktet en del af
Østens folk, og sam tlige bad
m intonnationer vil m odtage in d 
bydelser.
For danske træ nere er Coaches Conference under VM
1983, 2.-8. maj, en kærkommen
lejlighed til at kunne komme med
originale bidrag, og sam tidig
forhåbentlig hente inspiration
ved mødet med træ nere fra al
verdens lande.
Træ nerkonferencens adresse er:
Coaches Conference,
DBF,
Idræ ttens Hus,
Brøndby Stadion 20,
2600 Glostrup.
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F ro s t e r n r. é t, m e n
P ra k a s h h a r tje n t m e s t
17 danskere på årets første com puter-rangliste
Sejrene i All England og Danish
Open placerede ret naturligt
Morten Frost på førstepladsen i
herresingle på den com puter
rangliste, som det Internationale
forbund offe ntliggjorde fo r nylig.
Frost er endda en meget sikker
nr. 1 med 1496 points foran Pra
kash Padukone, der på anden
pladsen har 688.
Først på tredjepladsen kom 
mer en kineser. Det er Frosts fi
nalem odstander ved All Eng
land, Luan Jin, som har samlet
572 udelukkende på sin delta
gelse i den engelske turnering.
Til gengæ ld dom ineres listen i
dam esingle af kinesere, som er
ubeskedne nok til at sætte sig på
de fem første pladser. Den bed
ste ikke asiatiske spiller er Lene
Køppen, der kom m er ind på
sjettepladsen med 641 point lige
efter Xu Rong, der slog Lene ved
Danish Open, men til gengæld
tabte til hende ved All England.
Men det er den tabende finalist
i dam esingle ved All England, Li
Lingwei, som slog Lene i
semifinalen, der topper listen,
mens mesteren, Zhang A iling er
nr. 3.
Det hænger sammen med, at
mens Zhang A iling kun har været
med i en af de tæ llende tu rn e rin 
ger, har Li Lingwei været med i to
og Xu Rong i fire, mens gru n d la 
get fo r Lene Køppen er tre tu rn e 
ringer.

IBF gør da også opmæ rksom
på, at ranglisten er m idlertidig.
Den endelige rangliste fo r 1982
kom m er til at om fatte de fire
bedste præ stationer. En spiller
skal have deltaget i m indst fire
turneringer ud af 15 fo r at kom 
me på den gæ ldende rangliste.

H e rre s in g le

1.(4)
2. ( 6)
3. ( - )
4. (16)
5. (13)
13. ( - )
19. ( 9)
24. (17)
25. (41)
32. (26)
46. ( - )
( -)
58. (65)
60. (61)

Morten Frost
Prakash Padukone
Luan Jin
Misbun Sidek
Thomas Kihlstrom
Jens P. N ierhoff
Flemming Delfs
Steen Fladberg
Morten Svarrer
Michael Kjeldsen
Torben Carlsen
Claus Thomsen
Torben Kjær
Bent Svenningsen

1496
688
572
517
456
240
196
130
118
84
44
44
34
24

(723)
(639)
( 0)
(142)
(199)
( 0)
(230)
(137)
( 41)
( 72)
( 0)
( 0)
( 16)
( 18)

4
4
1
4
2
4
5
4
5
4
1
1
4
3

1438
1166
1050
641
257
106
82
32
8
8

( 0)
( 0)
( 0)
(920)
(150)
(102)
(107)
( 70)
( 30)
( 30)

2
4
1
3
5
5
4
4
1
1

Morten Frost

D a m e s in g le

1.
2.
3.
6.
14.
28.
30.
51.
58.

( -)
( -)
( -)
( 2)
(15)
(21)
(20)
(31)
(52)
(52)

Li Lingwei
Wu Jiangiu
Zhang A iling
Lene Køppen
Kirsten Larsen
Rikke V. Sørensen
Nettie Nielsen
Pia Nielsen
Annette Bernth
Lise Kissmeyer

25 år.
Påsporet afsygdommensgade.

S c le ro s e fb re n in g e n
M osedalvej 15 2 5 0 0 Vblby
Telefon 0 1 -1 7 0 4 6 6
Protektor Hendes M ajestæt Dronningen
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Den sidst offe n tlig g jo rte rang
liste baseres på syv turneringer,
Japan Open, den åbne skotske,
hollandske og tyske turnering,
Swedish Open, Danish Open og
All England. Turneringerne har
fundet sted i perioden fra 16. ja 
nuar til 28. marts.

B landt de 85, der er rangeret i
herresingle, er der ti danskere,
og blandt de 62 I dam esingle er
der syv.
Her er den samlede fo rte g n e l
se. Tallet der står i parentes efter
rangeringen viser, hvor spilleren
stod på ranglisten efter All E ng
land i 1981, og ta llet i parentesen
efter pointsum m en i 1982 viser,
hvad den var fo r et år siden.
Kun åbne tu rn e rin ge r giver
points til ranglisten. Invitations
tu rneringer og andre m orsom 
heder tæ ller ikke med. Men der
er jo i reglen mange penge at
hente I invitationsturneringer, og
derfor er det kun naturligt, at der
ikke er en åbenbar overens
stemmelse mellem ranglisten og
listen over licensspillernes in d 
tæ gter fra tu rn e rin ge r i perioden
septem ber 1981 til m arts 1982,
som blev o ffe n tlig g jo rt sammen
med ranglisterne.

Prakash Padukone
På pengelisten to p p e r Prakash
med et beløb svarende til ca.
110.000 kr. Thomas Kihlstrom er
på andenpladsen med ca. 89.000
kr. Så fø lger Nora Perry med
88.000, og på fjerdepladsen
kom m er Morten Frost med knap
85.000 foran Jane Webster, Mike
Tredgett og Gillian Gilks, mens
Lene Køppen er nr. 8 med en
indtjening på ca. 46.000.
Endnu tre danskere er på li
sten. Det er Steen Skovgaard
som nr. 14 med 517 engelske
pund og hans kone, Anne, som
nr. 20 med 101 pund. Tilsammen
har æ gteparret således fået et t il
skud til husholdningen svarende
til ca. 8700 kr.
Endelig er Flem ming Delfs nr.
17 med om kring 2600 kr. Det er
godt fo r ham og fam ilien, at han
har andre indtæ gtskilder.

F o rs tå r k r itik k e n fr a
Lyngby og K B K
Af Monia Pilgaard, Galten

I »Badminton« nr. 2 kunne man
læse, at DH-turneringen sæ d
vanligvis har svært ved at bringe
sig frem på en frem træ dende
plads i de landsdæ kkende aviser.
Når dette alligevel havde været
tilfæ ldet i år, skyldtes det den
negative hændelse, at man hav
de m åttet smide Lyngby ud af 1.
div. på grund af u tilbø rlig o p fø r
sel.
I »Badminton« nr. 3 vil læserne
observere,
at
resultatet
af
DH-turneringen bringes som en
randbem æ rkning på side 25:
Højbjerg vandt guld, T riton sølv,
Esbjerg rykker op. Det er kort og
godt, h v a d d e rv a ra ts ig e o m d e n
sag. Hele historien fylder end ik
ke så meget som historien på s i
de 29 om d ’herrer Kruse og Jø r
gensens rejseeventyr med me
daljerne. Hvordan kan man be
brejde
dagspressen
dens
m anglende interesse, når fo r
bundets eget organ ikke engang
finder det umagen værd at næv
ne navne på de 10 spillere, der
vandt guld. Den m anglende a rti
kel om den spæ ndende a fslut

tende kamp mellem Hvidovre og
Højbjerg og de manglende navne
samt billede af det vindende hold
er et godt udtryk fo r den ligegyl
dighed, hvorm ed forbundets le
dende
kræ fter
behandler
D H-turneringen. Man forstår den
megen kritik, som bl.a. Lyngby
og KBK er frem kom m et med, og
d e te rfu ld s tæ n d ig uberettiget, at
det hele er endt med Lyngbys
nedrykning til 2. div.

Er man ikke klar over, at sp o r
tens flagskib er turneringen? Det
er den, der skaber interessen
rundt om i klubberne, og som
derigennem er med til at skabe
det økonom iske grundlag fo r
topspillernes og UK-medlem mernes rejser rundt om i verden.
Var det ikke på tide, at man viste
turneringen lid t interesse og
gjorde en indsats for, at den
frem over blev afviklet på en so
ber måde. E ller må vi give Lise
Kissm eyer ret, når hun frisk og
frejdig antyder, at den største ar
bejdsindsats er den, der lægges
fo r dagen, når de ledende kræ f

ter skal dele turene im ellem sig
fo r at komm e ud at more sig.
A propos Lises udmæ rkede
indlæg, hvor hun bl.a. søger
nogle retningslinier fra UK med
hensyn til udtagelseskriterier,
mener jeg, at det helt tyd e lig t
fo rh o ld e r sig således, at UK fra
starten af sæsonen læ gger sig
fast på bestemte emner, sender
dem verden rundt uanset resul
tater undervejs, indtil de er så
spilletræ tte, at de er langt fra
deres norm ale spillestandard.
Det er u m u lig t fo r andre at kom 
me ind i billedet uanset resultater
i løbet af sæsonen. Jan Hammergaard og ikke m indst Claus B.
Andersen er gode eksem pler
herpå. Men som Lise skriver, lad
os ikke nævne navne, men nøjes
med at konstatere, at der i denne
sæson er set eksem pler på
m indst én spiller, som er blevet
sendt ud igen og igen uden næ 
sten at vinde så m eget som et
sæt. Andre kunne fu ld t så vel ha
ve fo rtje n t at få del i bare lid t af
herlighederne og have g jo rt det
bedre. Der træ nges i høj grad til
en nytæ nkning i UK.

» B a d m in to n «
er ganske enig med Monia
Pilgaard i, at D anm arkstur
neringen for hold bør be
tragtes
som
badm intons
flagskib, og med »afrundin
gen« af holdturneringen i
sidste nr. af bladet, fø ler jeg
faktisk også, at turneringen
er blevet fu lg t af andet end en
»randbemæ rkning«.
Det er ulykkeligt, at a fslut
ningen på 1. division blev
spoleret af udelukkelsen af
Lyngby, men d e rva rin g e n vej
uden om, som tid lig e re fast
slået. Alle har læ rt af denne
affære, og alle gode kræ fter
bør forenes fo r at skabe en
turnering 1982-83, hvor det
sportslige alene kom m er i fo 
kus.
D H-turneringen står på
DBFs budget med en udgift
på et par hundrede tusind
kroner årligt, og det er vel
bl.a. også et bevis for, at der
er respekt og opm æ rksom 
hed om turneringen fra fo r
bundsledelsens side.
Sv.E.

SCANFJER tilb y d e r g o d e F J E R B O L D E
Nu og så m ed 1. klasses
n ylo n b o ld e i 2 h as tig h e d er
sam t ketch e re i c ro m e + mo,
træ , g ra p h ite og e n e s te på
m a rk ed e t m ed g ra p h ite carb o n
ketch er uden sam lin g.
E n d vid ere tas ke r, betræ k,
fro tté m. m.
k læ 'r d a n s k id ræ t

A lt til k lu bp riser.
: - -■ --« !&

Poul Letholm Nielsen
H u m le s tie n 19, T u n e , 4 0 0 0 R o s k ild e . T lf. (0 2 ) 13 83 9 9 . B e d s t kl. 1 7 .3 0 - 1 8 .3 0
e lle r pr. te le fo n s v a re r.
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Mange spændende
m odeller i jogging-,
træ nings- og
fritidsdragter i
dansk topkvalitet.
Spørg efter
din nærmeste
forhandler pa
tlf. 07-14 17 11

H a m m e rg a a rd
ig e n i b læ k h u s e t
Svar til UK
Lad mig indledningsvis slå fast,
at jeg på ingen måde ønsker,
dette skal udarte sig til en papir
krig UK og undertegnede im el
lem. Grunden til, at jeg im idlertid
igen er faret i blæ khuset er UK’s
svar på min artikel i januarnum 
meret, fo r æ rlig ta lt synes jeg, der
er visse ting, der bør træ kkes
frem i lyset, så også andre end
det davæ rende UK kan blive in
form eret om, at him len ikke altid
er blå - eller i hvert fald ikke så
blå, som UK gerne vil gøre den til.
UK nævner desuden i sit svar
skrift, at jeg udelukkende har
opnået mine resultater p.g.a. ekseptionelt gode makkere. Det er
da m uligt, men æ rligt ta lt er der
noget, der siger mig, at der nu
engang skal være to til at udgøre
en double, og med de vekslende
makkere, jeg har haft og opnået
resultater sammen med, synes
jeg, det er forbløffende, at de alle
har kunnet stå det igennem, med
så svag en partner, som UK gerne
vil nedgøre mig til. Alle disse
makkere må jo være i særklasse,
så hvorfor er nogle af dem så
stadig ikke indstillet til Team
Danmark???
Efter det netop overståede re
præ sentantskabsmøde synes jeg
også man får visse tanker, når et
fast samm entømret UK pludselig
skifter 50% ud. Jeg var heldigvis
(eller måske snarere desværre)
ikke til stede, men jeg kunne vir
kelig g odt tæ nke mig at høre den
rigtige begrundelse for, hvorfor
de to m edlem m er pludselig
skulle træ kke sig, netop i år.
Sluttelig vil jeg gerne, lige som
i m it første indlæg, slå fast, at jeg
på ingen måde føler misundelse
m.v.
Den eneste misundelse jeg har
mærket, er stadig den, der er ble
vet udtrykt af mange af mine
kammerater.
De har udtrykt misundelse
over, at jeg har turdet tage bladet
fra munden, og det på trods af de
konsekvenser,
det eventuelt
kunne få.
Jeg skal b lo t endnu en gang
fastslå, at jeg, og med mig mange
andre, fø ler os overbevist om, at
UK prøver at forvikle og direkte
lyve sig ud af sine problem er. Det
daværende UK har aldrig kunnet
tåle at få kritik, så man kan blot

håbe, at det netop nedsatte,
æ ndrer signaler.
En ting kan jeg stadig slå fast
derudover.
Udtagelserne til repræ sentati
ve opgaver i første halvdel af den
sæson, vi nu går ud af, er i hvert
fald ikke foretaget ud fra de
præ misser UK nævnte i sit svar
skrift.
D erfor ligner det (eller fo rh å 
bentlig lignede) det en stor bø r
nehave fo r rejselystne.
Jeg skal på det kraftigste tilb a 
gevise den mod mig rejste kritik.
UK medlem Tom Bacher (nu
em eritus) blev af mig anm odet
om at møde under DFB’s træ 
ningssam ling i Karlslunde op til
sæsonen 1981/82. UK havde selv
fo rta lt vi spillere, at havde vi p ro 
blemer af den ene eller den an
den art, skulle man b lo t henven
de sig, så ville et møde komme i
stand.
Om kring udtagelsen til tru p 
pen til Østen har jeg telefonisk
henvendt mig til Erik Jørgensen
og personligt til Ib Hansen, men
begge steder var man ikke i stand
til at give mig et fyldestgørende
svar.
Jeg troede æ rlig talt, at UK
stod sammen!!!
UK skriver at jeg burde nævne
alle dem der har kontaktet mig,
både fø r og i sæ rdeleshed efter
m it indlæg.
Hvis jeg var en dårlig kam m e
rat, var der ikke noget mere na
tu rlig t end at udlevere sine lid e l
sesfæller, men det vil jeg trods alt
ikke. Det er bedre, at der bliver
trådt på en frem fo r mange, fo r i
sidste ende er det trods alt dansk
badm inton, det drejer sig om.
Jeg skal im idlertid ikke undlade
at nævne Lise Kissmeyers in d 
læg i num m er 3, lige som jeg
heller ikke skal glem m e fo rske l
lige avisudtalelser af Claus B.
Andersen, efter prof. DM hvor
han blev vraget til Thomas Cup
holdet. B lot to eksem pler blandt
mange, men af hensyn til UK’s
bæren nag bliver der ikke koblet
flere navne på.
M.h.t. indstillingen til Team
Danmark, skal jeg oplyse, at jeg
personligt af et UK medlem, un
der Scandinavian Masters, er
blevet g jo rt bekendt med, at det
ene og alene var hr. Tom Bacher,
der stod fo r indstillinger. Dette

blev forø vrigt overhørt af adskil
lige kendte personer inden fo r
badm intonverdenen. Det er ikke
alene gruppe C, men i lige så høj
grad gruppe B, jeg stiller mig k ri
tisk over for. Jeg synes, det er
forbløffende, at det mange anser
fo r rettæ nkende individer, kan
negligere de resultater, f.eks.
Kenneth Larsen og Gert Helsholt
har opnået, lige som mine egne
resultater på in d stillin g stid s
punktet ikke var til at kim se af.
UK’s in d stilling fo rb lø ffe r mig
derfor stadig.
Jeg skal straks medgive at jeg
hverken er bedre eller dårligere
end m ine kamm erater på fæ lles
træ ningen. På et punkt mener
jeg im idlertid altid at have o p 
trådt korrekt, nemlig m.h.t. at
melde afbud til træ ning såfrem t
jeg ikke kunne møde op, og det
vil bl.a. kunne bevises ud fra træ 
ningsdagbog samt frem m ø deli
ste udarbejdet af den davæ rende
landstræ ner Niels Fischer Peter
sen. Måske ved UK im idlertid ik
ke, at noget sådant fo re fin 
des???
Jeg har nogle gange m eldt af
bud til træ ningen, og jeg har li
geledes m eldt afbud til et enkelt
spillerm øde. Alle disse afbud er
indtelefoneret til
forbundets
kontor, lige som jeg efter am atør
DM i Nyborg telefonisk m eddelte

kontoret at jeg først ville møde
op til fæ llestræ ningen igen, når
jeg følte mig min skade kvit.
Det undrer mig hvis ikke oven
nævnte er UK bekendt, men na
turligvis får man sine tvivl. I sæ r
deleshed, når man påtæ nker, at
fæ llestræ ningen fo r UK blot be
tragtes som noget la-la. I hvert
fald er det yderst sjæ ldent at UK
møder op til fæ llestræ ningen. De
gange jeg har bem æ rket UK re
præ sentanter har prim æ rt været,
når TV eller den skrivende presse
har været til stede.
Det giver ligeledes visse ta n 
ker!!!

T ræ n e r
søges
til Nivå B adm intonklub til
træ ning af 1. hold (serie 4
S.B.Kr.) netop oprykket samt
ungdom sspillere.
Henv. Jørn Bach C hristen
sen 02-24 64 21.
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