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Claus Thomsen blev den 
første sp ille r i mere end ti år, 
som sikrede sig tredobbe lt 
tr ium f i yngllnge-DM. Det 
blev senest præ steret i 
1972-73 af Jesper Helledie. 
Claus Thomsen fortsatte sin 
medaljehøst, da han i de no r 
diske mesterskaber i Uppsala 
genvandt single-titlen og var 
ankermand på DBF’s vinden 
de hold.

(Foto: Jørgen Hjort).

'Badm inton' er o ffic ie lt organ 
fo r Dansk Badminton For
bund.

Udgiver: Svend Erik Jacob 
sen, Vestergade 23, 3200 Hel
singe, fo r Dansk Badm inton 
Forbund.

Redaktion: Sv. E. Jacobsen 
(ansvarhavende), tlf. 02-29 
69 55, H. C. Møller, Jørgen 
H jort (Foto), Preben Søborg 
(Foto).

Annoncer: Sv. E. Jacobsen, 
Vestergade 23, 3200 Helsin 
ge, tlf. 02-29 69 55.

Abonnem ent på »Badm in 
ton« koster 75 ,- kr. og be
stilles hos udgiveren e lle r via 
DBFs kontor.

Tryk: Frederiksberg B og 
trykkeri.

Bladets artikler med undta 
gelse af 'O ffic ielle m eddelel
ser', må citeres uden tillade l 
se, når det fremgår, at det 
stam mer fra 'Badm inton'. 
Meninger, der kom m er til 
udtryk i bladet, behøver ikke 
nødvendigvis at give udtryk 
fo r forbundets mening.

D et m å kunne gøres 
m ere spæ ndende

Af Ole Jacobsen, Esbjerg BK

Vi er mange, der er enige om, at 
holdturneringen er livsnerven i 
hele vort klubarbejde. Her arbej
des der på andre fronter med at 
højne DH-turneringen, så det vil 
jeg ikke komme nærmere ind på i 
denne artikel. Nej, det der især 
har min interesse er de åbne 
stævner. H ere rde rv irke lig  noget 
at gøre fo r at styrke spillernes 
lyst til at tage ud til stævnerne, 
der afholdes hver eneste week 
end over hele landet.

Nogle spillere kn iber det på in 
gen måde med lysten, fordi de 
vinder et eller andet hver eneste 
gang, de er altid med i inderkred 
sen, der henter noget til pokal
skabet eller til udstyrsgardero 
ben. -  Det kniber derimod meget 
fo r de efterhånden utallige 
A-ræ kke spillere, der kommer op 
i mesterrækken via doublerne 
eller via en eller anden halvblod 
single-ræ kke i en turnering sidst 
på sæsonen. Et tidspunkt, hvor 
næsten alle, der b lo t kan ramme 
bolden to gange i træ k fø r eller 
senere kan skrive mesterrække
sp iller på visitkortet.

Hvad kan der gøres fo r at gøre 
turneringsaktiv ite t til noget at
traktivt, når man gerne vil ud og 
spille og vel og mærke har råd til 
dette?

Forslag:
1. Oprettelse af åbne stævner 

fo r 1. års spillere i puslingeme- 
sterrækken og juniorm ester- 
rækken. For alt fo r mange er det 
en deprimerende oplevelse at 
skulle tage ud og tabe i første 
eller senest i anden runde we 
ekend efter weekend. Havde d is 
se spillere blot nogle enkelte 
succesfornemmelser i løbet af 
deres første års tilværelse i en 
række, så ville meget være vun 
det. Vi er vel enige om, at det er 
fornemmelsen af at slå til sam 
men med en vis medgang, der 
driver lysten hos vore unge men 
nesker. Det er vi voksne ofte t i l 
bøjelige til at glemme. Den gelm- 
somhed er meget farlig, eftersom 
det er os der laver propositioner 
ne og reglerne fo r stæ vneaktivi
teten. Jeg har mere og mere 
sympati fo r årgangsmesterska 
berne under Nordjysk Badm in 
ton D istrikt. Det må ganske givet 
være noget i den rigtige retning, 
hvis det er børn og unge man har 
med at gøre.

2. G rand-Prix turneringer
I puslinge og juniorm ester- 

rækkerne spilles der i en såkaldt 
Grand-Prix-runde. Tager man ud 
til disse turneringer henter man 
ET point fo r hver række man 
stiller op i. Når man en kvartfinale 
før man byttet det ene point med 
FIRE points. Semifinalepladsen 
giver OTTE points. Finalen giver 
seksten. Vinderen får hver gang 
32 points. Der skal føres regn 
skab fo r hver enkelt kategori. 
Indkodningen på EDB vil bevir 
ke, at hver enkelt sp iller om få år 
vil kunne kalde sin placering 
over te lefonnettet over på fje rn 
synsskærmen hjemme i stuen. I 
de første par år må spilleren dog 
nøjes med at få sendt EDB-ud- 
skrift til sin klub efter hver tu rne 
ring.

DBFs USU spørger EDB-ma- 
skinen hvilke spillere, der har 
samlet points nok til at kunne 
deltage i DM i single. Her kan der 
f.eks. deltage 32. De første 24 er 
udtaget på forhånd. De 8 ledige 
pladser spilles der en kvalifika 
tionsturnering om i weekenden 
før DM. Her er der fri tilm eld ing 
fo r både A- og B-ræ kkespillere 
fra hele landet.

I double og mixed deltager de 
32 stæ rkeste par ifølge EDB- 
regnskabet. Dette regnskab vil 
højst sandsynlig aldrig lave fejl, 
fordi spillerne til stadighed vil 
holde skarp kontrol.

Økonom ien vil som altid være 
et anliggende fo r klubben og den 
enkelte spiller. I visse tilfæ lde vil 
en kreds se det som en opgave at

støtte en e lle r flere spillere, der 
ikke kan få deres klub til at h jæ l
pe, ganske enkelt ford i man in 
gen penge har. Foræ l- 
drem otiveringen til at betale vil 
garanteret blive større, hvis de 
kan se, at deres dreng eller pige 
får points med hjem og sparer op 
til en DM-deltagelse.

Program mer til G P-tum erin- 
gerne betales af sponsorer, der 
tegnes fo r en sæson. Sponso 
rerne udsæ tter også præ m ier til 
de endelige vindere i rækkerne. 
En præ mie kunne være i en 
størrelsesorden som f.eks. »en 
fem-dages tu r til A ll-England«.

For at kunne skaffe sponsorer 
til puslingemesterræ kken er det 
nødvendigt at DBFs bestyrelse 
dispenserer fra reklamereglerne 
ved GP-turneringer. Lad os be
nytte os af vores VM-Pr og kom 
me igang med sponsorerne 
snarest.
Handlingsplan I
»Vi har jo  Morten Frost og Lene 
Køppen, så vi behøver vel ikke 
tænke ret meget på fremtiden!?« 
Hvis du som læser m enerat dette 
er rigtigt, så glem alt hvad du har 
læst og tag det som en lille  op le 
velse, at det stod noget andet i 
Badminton end lige netop re
sultater, når det drejede sig om 
ungdomsspillere. Du kan stand 
se læ sningen her, hvis du ikke for 
længst hovedrystende har lagt 
bladet fra dig.

Handlingsplan II
Tak fo rd i du fortsatte! Du synes 
altså også, at der er noget rig tig t i 
mine tanker om en fornyelse af 
dansk ungdom sbadm inton til 
gavn fo r en masse drenge og pi
ger. Hvad kan vi gøre fo r at få sat 
skub i udviklingen af disse tan 
ker?
1. Vi må mødes.
2. DBF USU Invitererossam m en 

med kredsrepræ sentanter til 
at møde i Odense i april må
ned. Vi betaler selv rejse osv.

3. På mødet nedsættes et spon 
sorudvalg og et Grand 
Prix-turneringsudvalg.

4. Der arbejdes i disse udvalg i 
maj, juni, ju li og august. I 
tredje weekend i august 
skulle alt være klar til de 
første turneringer.

Spændende om der sker no 
get?
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•velvæ re til 
s p o rto g  fritid

K r o k o d ille n , e r  din g aran ti fo r

k v a lite t , til m in d ste  d e ta lje .

L A C O S T E  k va lite t 

b e ta le r  s ig ,

fo r  h e le  fa m ilien , b å d e  til 

s p o r t  o g  fritid .

Im p ortø r:

HEM AKITRADING A S
Tel. ( 0 1 ) 1 1 0 4  06

Danm arks 
trup  til 

VM  i m aj

Dansk Badminton Forbunds 
hold til verdensmesterskaberne i 
Brøndby den 2.-8. maj kom i 
slutfasen ikke til at rumme de 
store overraskelser. Steen Flad- 
berg fik  sammen med sin m lxed- 
makker Pia Nielsen chance fo r at 
være med i tre rækker. Holdet:

Herresingle: Morten Frost,
Steen Fladberg, Jens Peter 
N ierhoff og Michael Kjeldsen.

Damesingle: Lene Koppen,
Nettie Nielsen, Kirsten Larsen og 
Pia Nielsen.

Herredouble: Jesper Helle-
die/Steen Fladberg og Jens Pe
ter N ierhoff/Steen Skovgaard.

Damedouble: Nettie
N ie lsen/Dorte Kjær og Anne- 
Skovgaard/P ia Nielsen.

M ixeddouble: Steen og Anne 
Skovgaard, Steen Fladberg/P la 
Nielsen, Jesper Helledie/Dorte 
Kjær og Gitte Paulsen/Kenneth 
Larsen.

Morten Frost, Steen Fladberg, 
Steen Skovgaard, Jesper Helle 
die, Lene Køppen, Pia Nielsen, 
Kirsten Larsen og Anne Skov
gaard har været med før i VM, 
mens Jens Peter N ierhoff, M i
chael Kjeldsen, Nettie Nielsen 
samt G itte Paulsen og Kenneth 
Larsen er VM-debutanter. Gitte 
Paulsen er med sine 17 år yngste 
på holdet.

Morten Frost

Jens Peter N ierhoff

M ichael KjeldsenSteen Fladberg
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Lene Koppen Nettie Nielsen Kirsten Larsen Pia Nielsen

Dorte Kjær/Jesper Helledie Anne og Steen Skovgaard

Landstræner Carsten M orild i samtale med Dorte Kjær. Gitte Paulsen og Kenneth Larsen
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Lene Køppen 
vendte tilbage

Vandt DBF’s mesterskab i single -  også en 
titel til Morten Frost

-  Så er jeg med igen, synes Lene at sige. Hun gjorde kort proces med 
modstanderne.

Det vil være en letfæ rdig omgang 
med sandheden at påstå, at 
overraskelserne stod tæerne af 
hinanden ved DBFs danske me
sterskaber i Karlslunde den 
første weekend i februar. Enten 
de top- e ller bundseedede blev 
mestre I alle rækker, og kun i 
damedouble formåede et usee- 
det par at spille sig frem til fina 
len, da Agnethe Juul og Susanne 
Ejlersen, Højbjerg, undervejs be 
sejrede 1. seeded par, G entof- 
te-duoen Anne Skovgaard/Pia 
Nielsen.

Agnethe Juul bragte sig også i 
fokus på anden måde i den tu r 
nering, der betød tilbagekom st 
til konkurrence fo r Lene Køppen 
efter hendes tre måneder lange 
fr iv illige  pause. Agnethe Juul tog 
nemlig i kvartfinalen sæt fra 
samme Lene Køppen, og det er 
ikke nogen hverdagsbegiven 
hed. Det påstås, at det sidst skete 
ved NM fo r to år siden, da Nettie 
Nielsen spillede tre sæt med me
steren.

Nettie Nielsen selv nåede f i 
nalen I dameslngle mod Lene 
Køppen, men fik  ørerne så g ru 
som t i maskinen, da hun kun 
scorede et enkelt point. Nettie 
var slet ikke sig selv. Hun virkede 
stiv og nervøs før og under kam 
pen. På en e ller anden måde så 
hun meget ensom ud, som om 
hun manglede en rådgiver e ller

en at støtte sig til I det rette øjeb 
lik. Vi påstår Ikke, at hun ikke har 
haft det. Vi ved det Ikke. Men det 
så sådan ud.

Mesterskabet var Lene Køp- 
pens 12. i træk is ing le  (Otte i DIF- 
og fire i DBF-regi). Bagefter fo r 
sikrede hun I fjernsynet nationen 
om, at hun stopper med s ingle 
spil efter VM. Uden at ville drage

den yderst ordholdende dames 
ord i tvivl undgår man Ikke at 
mindes en sølvvinder i herre 
single ved VM i 1977, derved  fe 
sten bagefter i sang og med o r 
kesterledsagelse meddelte, at 
han havde »... played my last 
Singles«, og dog ser vi stadig i ny 
og næ den nu snart 37-årige 
Svend Pri spille singlekampe.

Men vi har alle lov at ændre 
mening, og selv om Pri scratche 
de i single ved DM, var det ham, 
der sammen med Flemming 
Delfs blev tilskuernes erklærede 
yndling i Karlslunde. Publikum 
valfartede til deres bane fo r at se 
C irkus DMs klovner.

Når et klovnenum mer udføres 
med virtuositet og charme, er det 
I reglen noget af det bedste, et 
c irkus kan byde på, og pub li 
kums reaktioner på de to ’s op 
træden sagde alt. Fjernsynet 
måtte ellers forud fo r DM drøje 
svære hug fra en del spillere og 
ledere over, at man havde valgt at 
transm ittere uddrag af kampen 
Pri/Delfs mod Anders Ander- 
sen/Jan Hammergaard I S port
slørdag. Den har ingen sportslig 
værdi, blev der sagt. Men TVs 
Frank With så rigtigt. Fjernseer
ne fik  11 m inutters glim rende 
underholdning, og mon ikke det 
tæ ller mere hos en seermasse på 
et par millioner?

Morten Frost var som sædvan
lig t suveræn i herresingle, men 
han er blevet lidt sur over, at 
pressen I den senere tid  har haft 
tendens til at kalde hans kampe 
fo r kedelige.

Morten mener ganske beretti 
get, at det ikke kan være hans 
skyld, at kampene i reglen er ud 
en spænding og tro r Ikke, at no 
gen i ramme alvor vil forlange, at

------D B F -D M -------------------------------------------

Herresingle, kvartfinaler: Morten Frost, G entofte-Torben Carlsen, 
Triton 15-10,15—4. Claus B. Andersen, H illerød-M ichael Kjeldsen, 
Gentofte 7-15 ,13-18 . Morten Svarrer, Greve-Jens Peter Nierhoff, 
Gentofte 7-15, 15-9, 8-15. Kenneth Larsen, T riton-S teen Flad- 
berg, Køge 10-15, 8-15. Sem ifinalen Frost-Kjeldsen 15-1, 15-3. 
N ierhoff-F ladberg 8-15, 3-15. Finale: Frost-F ladberg 15-6 ,15-5 . 
Damesingle, kvartfinaler: Lene Køppen, Gentofte-Agnethe Juul, 
Højbjerg 11 -2 ,3 -11 ,11 -4 . Kirsten Larsen, G ento fte -B irg itte  Hind 
se, Nr. Broby 11 -6 ,11 -5 . Susanne Ejlersen, Højb jerg-P ia Nielsen, 
Gentofte 11-6, 9-12, 8-11. Jette Boyer, Lillerød—Nettie Nielsen, 
Hvidovre 0-11, 4-11. Semifinaler: Køppen-Larsen 11-4, 11-0. P. 
Nielsen/N. Nielsen 7-11, 11-12. Finale: Køppen-N. Nielsen 11-0,
11- 1 .

Herredouble, kvartfinaler: Steen Fladberg, Køge/Jesper Helledie, 
Hvidovre-M orten Svarrer/Bent Svennlngsen, Greve 15-8, 15-5. 
Mark Christiansen, T riton /M ichae l Kjeldsen, G entofte-Thom as 
Sattrup/Lars Chemnitz, Lyngby 15-6, 15-8. Svend Pri, Ama- 
ger/F lem m ing Delfs, Greve-Torben K jæ r/Steffen Lunde, Greve 
15-9, 11-15, 9-15. Peter Holm, Værløse/Hans O. B irkholm , H ille 
rød—Steen Skovgaard/Jens Peter N ierhoff, Gentofte 15-12, 5-15,
5-15. Semifinaler: Fladberg/Helledle-C hristlansen/K jeldsen

11-15, 11-15. K jæ r/Lunde-S kovgaard/N ierhoff 6-15, 3-15. Fina 
le: C hristiansen/K je ldsen-Skovgaard/N ierhoff 13-15, 2-15. 
Damedouble, kvartfinaler: Dorte Kjær, Greve/Nettle Nielsen, Hvi- 
dovre-L ise lo tte  Gøttsche, Herning/Grete Mogensen, Esbjerg 
15-11, 18-13. Charlotte P ilgaard/Jane Pedersen, H øjb jerg-M ari- 
anne Christensen/Annette Bernth, Hvidovre 15-8, 15-7. Agnethe 
Juul/Susanne Ejlersen, Højb jerg-L ise Kissmeyer, Hvldovre/Gitte 
Paulsen, Triton 15-11, 15-11. Dorthe Lynge, T riton /B irg itte  H ind 
se, Nr. B roby-Anne Skovgaard/P ia Nielsen, Gentofte 11-15, 7-15. 
Semifinaler: Kjæ r/N ielsen-P ilgaard/Pedersen 15-5, 15-4. Ju- 
u l/E jlersen-Skovgaard/N le lsen 0-15, 15-9, 15-7. Finale:
Kjæ r/N ielsen^Juul/E jlersen 15-3, 15-7.
Mixeddouble, kvartfinaler: Steen og Anne Skovgaard, Gentof- 
te -M ogens Nielsen, Esbjerg/Charlotte Pilgaard, Højbjerg 15-4, 
15-6. Kenneth Larsen/G itte Paulsen, T riton-M ark Christiansen, 
T riton/Jane Pedersen, Højbjerg 15-13, 17-14. Nils Skeby/Grete 
Mogensen, Esbjerg^Jesper Helledie, Hvldovre/Dorte Kjær, Greve
18-16, 5-15, 11-15. Lars Nøies/Helle Guldborg, Hvldovre-Steen 
Fladberg/P ia Nielsen, Køge/Gentofte 1-15, 7-15. Semifinaler: 
Skovgaard/Skovgaard-Larsen/Paulsen 15-4, 15-12. Helle-
d ie /K jæ r-F ladberg/N ie lsen 10-15, 6-15. Finale: Skov-
gaard/Skovgaard-F ladberg/N ie lsen 9-15, 15-9, 2-15.
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han skal sætte seks-otte points 
til med vilje fo r eventuelt at kun 
ne spille ombolde med en m od 
stander.

Han forstår heller Ikke, at pres 
sen nu i snart den sidste halve 
snes år er faldet i svime over, at 
Lene Koppen har fe jet den ene 
modstander efter den anden ud 
af banen og på grund af det er 
blevet fremhævet som badm in 
tonverdenens store ideal.

»Når Lene gør det, er hun 
dronning, når jeg gør det, er jeg 
kedelig. Hvor er logikken?« 
spørger Frost meget berettiget.

Selvfølgelig synes pressen, at 
det bare er lykken at have en 
mand som Frost at skrive om, og 
det er utvivlsomt u tils ig te t (må
ske som følge af dårlig  fo rm u le 
ringsevne), at »kedelig« retter 
sig mod Frost, når man i v irke lig 
heden mener, at der ikke findes 
ret mange spillere, der er i stand 
til at give ham en lige kamp. Morten Frost sejrede klart.

Men hvad der måtte mangle i 
spændingsmæssig henseende 
kompenseres fu ld tud ved at se 
ham spille. Denne enestående 
kom bination af sm idighed, per
fekte bevægelser, hurtighed, 
opfattelsesevne, slagrepertoire 
m.m. har i moderne badminton 
kun et sidestykke, den legenda 
riske Rudy Hartono.

Frost slog i finalen Steen Flad- 
berg, der i semifinalen havde be 
sejret en ellers forbedret Jens 
Peter N ierhoff. Det var bare ikke 
til at se den søndag form iddag. 
Han lignede et udpræ get B- 
menneske, der var kommet ud af 
sengen fire tim er fo r tid lig t. Han 
opnåede tilsammen 11 points 
mod Fladberg, der er op lagt som 
en af de fire  danskere i herre 
single ved VM, akkurat som han 
er det i herredouble med Jesper 
Helledie og i m ixed med Pia 
Nielsen, med hvem han blev me
ster i den blandede række.

FIGHTEX

Den nye turneringsbold, der indfrie r alle de krav, 
som stilles til en kvalitetsbold.
FIGHTEX roterer perfekt i luften, og høj præcision 
i slagene er derfor mulig. FIGHTEX er bl.a. testet af 
den tid ligere landstræ ner Hans Henrik Svendsen. 
Skift til noget bedre -  køb FIGHTEX hos:

BRILLE-FIDUS

a s V I R K LU N D
g y m n a s t i k  

&  s k o l e m o n t e r i n g  i

VIRKLUND
Tindbjergvej, Virklund DK- 8 6 0 0  Silkeborg
Tel.: (06) 83 69 00 Telex 63 276 VGS DK

Hold på brillerne med »clips«
Køb til specialpris, kr. 6 0 ,-  
gennem  »Badminton«

BADM INTON-SERVICE
POSTBOX 133 • 3200 HELSINGE
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Fra den anden 
side afjorden 

til OBK’s stævne

Nu nøjes de ikke med at komme 
fra England, Skotland, Sverige 
og andre lande inden fo r no 
genlunde ræ kkevidde til Oden
ses åbne turnering, der trad iti 
onelt spilles den sidste weekend 
i januar. Se, om der ikke i år også 
var deltagelse fra den anden en 
de af jorden, Australien og New 
Zealand.

At Toni W hittaker og Grame 
Robson, der er søskende og børn 
af New Zealands repræsentant i 
IBF, Jeff Robson, samt austra 
lieren Darren McDonald som ik 
ke nåede at sætte et markant 
præg på turneringen, er en an
den sag. Internationalt var det 
sørme.

Turneringen, der har Den Dan
ske Bank som sponsor og derfor 
bærer navnet Pondus Cup, blev 
afviklet fo r 11. gang i træk, og 
lige så trad itione lt var hele den 
danske elite mødt op. Dog med 
undtagelse af Lene Koppen, der 
inkluderede januar i sin tu rne 
rings-pause. Det kan derfor hel

ler ikke undre, at Morten Frost 
vandt herresinglen foran Jens 
Peter N ierhoff, der spillede et 
meget fin t første sæt i finalen og 
bagfra arbejdede sig op til en 
12-11 føring, før Frost tog de 
sidste fire points. I andet sæt lod 
N ierhoff sig gå på af et par uheld, 
og så vandt Frost 15-12, 15-2.

Kirsten Larsen kom med en 
frisk sejr fra Kina-Taipeis åbne 
og en andenplads fra Japans åb 
ne og var favorit i damesingle, 
men Nettie Nielsen fik  skabt lidt 
balance i kampen mellem de to 
piger om at være Danmarks bed 
ste kvindelige amatørspiller, da 
Hvidovre-pigen vandt 12-11, 
11-2 i finalen.

Nettie Nielsen vandt også 
sammen med Dorte Kjær dame- 
doublen ved i finalen at slå Anne 
Skovgaard/P ia Nielsen 15-9, 
15-9.

N ierhoff og Steen Skovgaard 
tog sig af herredouble. De vandt 
slutkampen 15-8, 18-13 over Je 

Dorte Kjæ r og Nettie Nielsen.

sper Helledie og Kenneth Larsen. 
Sidstnævnte trådte ind i stedet 
fo r den sygdomsramte Steen 
Fladberg.

løvrigt blev der skrevet en lille  
note til badm intonhistorien i 
Odense, da sølvvinderne ved All 
England, skotterne B illy G illiland 
og Dan Travers, vandt deres 
første kamp på dansk grund. I 
første runde mødte de Poul Han

sen, H erning/Erik Kristensen, 
Triton, og fortsatte med at slå 
brødrene Knudsen fra Skovsho 
ved, inden de tabte til N ierhoff/ 
Skovgaard, og G illiland sørgede 
i mixed double sammen med 
englænderen Karen Chapmann 
for, at det også blev til en uden 
landsk sejr. De slog i finalen 
Steen og Anne Skovgaard 15-5, 
15-4.

BRILLE-FIDUS
Undertegnede bestiller:

---------sæt brilleclips

□  til metalstænger

□  til plaststænger

å kr. 60,-, incl. moms +  forsendelse

Navn

Adresse

Postnr./by

Send kr. 60 ,- pr. sæt i check e ller på postanvisning til 

omstående adresse.

------OBKs In te rna tiona le ----------------------
Herresingle, kvartfinaler: M orten Frost, Gentofte-Kenneth 
Larsen, Triton 15—4,15-0. Kevin Jolly, England-M ichael Kjeld 
sen, Gentofte 12-15, 18-15, 8-15. Stephen Baddeley, Eng- 
land-M orten Svarrer, Greve 15-5, 15-6. Claus B. Andersen, 
H illerød-Jens Peter N ierhoff, Gentofte 16-18, 9-15.
Semifinaler: Frost-K jeldsen 18-14, 15-1. Baddeley-N ierhoff
0-15, 3-15. Finale: F rost-N ie rho ff 15-12, 15-2.
Damesingle, kvartfinaler: Nettie Nielsen, Hvidovre-Dorthe 
Hvilshøj, Odense 12-10,11-2. Sally Podger, England-Susanne 
Ejlersen, Højbjerg 11-7 ,11-6 . B irg itte  Hindse, Nr. Broby—G illi 
an Clark, England 8-11, 11-8, 9-12. Charlotte Hattens, Gen- 
to fte-K irsten Larsen, G entofte 10-12, 6-11. Semifinaler: Net
tie N ie lsen-Sally Podger 11 -6 ,11 -6 . Gillian C lark-K irsten Lar
sen 5-11, 1-11. Finale: Nielsen-Larsen 12-11, 11-2. 
Herredouble, semifinaler: Kenneth Larsen, T riton/Jesper 
Helledie, Hvidovre-Andy G oode/Stephen Baddeley, England 
15-4, 15-8. B ille  G illiland/D an Travers, Skotland-Steen Skov- 
gaard/Jens Peter N ierhoff, G entofte 6 -15 ,15 -6 ,12 -15 . Finale: 
Larsen/H elled ie-Skovgaard/N ierhoff 8-15, 13-18. 
Damedouble, semifinaler: Nettie Nielsen, Hvidovre/Dorte 
Kjær, Greve-dane Pedersen/Charlotte Pilgaard, Højbjerg 
15-3 ,15-4 . Pia N ielsen/Anne Skovgaard, Gentofte-Sally Pod- 
ger/Karen Chapman, England W.O. (Pia/Anne). Finale: 
N ie lsen/K jæ r-N ielsen/Skovgaard 15-9, 15-9.
Mixeddouble, semifinaler: Anne Skovgaard/Steen Skovgaard, 
G entofte-M orten F rost/U lla -B ritt Christensen, Gentofte 
15-12, 11-15, 15-12. Jesper Knudsen, Skovshoved/Pia 
Nielsen, G ento fte -B illy  G illiland, Skotland/Karen Chapman, 
England 12-15, 8-15. Finale: Skovgaard/Skovgaard-G illi- 
land/Chapm an 15-4, 15-5.
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Ungdoms-NM

Danmark én bold fra  
a t tag e  a lle  fem  title r

Claus Thomsen levnede ikke Karsten Schulz mange chancer i s ingle 

finalen, men sørgede til gengæld fo r en lille  trøstpræmie i form af en 
»andel« i  vinder-buketten.

-  Det var godt nok bittert.
Dorthe Lynge ovenpå sit fina 

le-nederlag til Christine Mag- 
nusson ved årets nordiske me
sterskaber, der blev sp ille t i Upp- 
sala KFUM’s hal, Fyrisfjådern.

Dorthe Lynge havde favoritten 
i a lvorlig knibe og havde fra 1CM- 
i tredje sæt ialt tre machbolde 
men det afgørende held udeblev.

Den svenske pige afsluttede 
NM-finalen med helt fe jlfr it spil 
og halede ind på nordjyden, som 
ikke kunne stille  noget op til slut.

Dorthe Lynge havde havde 
sikret sig første sæt med 11-7 fo r 
dernæ st at blive helt udspillet i 
det andet, men i det afgørende 
sæt blev det påny den danske 
spiller, der kom til at d irigere 
sp ille t og dermed kom så 
»snublende« nær titlen.

Dermed kunne Danmark have 
g jo rt rent bord i NM.

De fire øvrige mesterskaber 
g ik til Danmark, og i tre tilfæ lde 
var der rent danske finaler.

Claus Thomsen genvandt sit 
nordiske single-mesterskab ved 
en knusende sejr over Karsten 
Schulz, der først sikrede sig et 
enkelt point i andet sæt ved 0-14.
I første sæt var han tæ t på Claus 
Thomsen, der dog ikke fo r alvor 
var presset.

Sveriges stærkeste, Stellan 
Osterberg, var nået til sem ifina 

len bl.a. efter entre-sæ ts-sejr 
over Henrik Ejlersen, men Kar
sten Schulz viste sig at være fo r 
stæ rk fo r svenskeren. Osterberg 
fik  ellers »snor« i det andet sæt, 
hvor han førte med 13-7 fo r a lli 
gevel at tabe 16-18. Det første 
sæt blev ligeledes først a fg jort 
efter omspil, 18-13 til Høj
b jerg-spilleren.

De danske spillere havde det 
nødvendige held i turneringen.

Mest udpræ get viste det sig 
nok i herredouble, hvor de nye

nordiske mestre, Anders Niel- 
sen/H enrik Lunde, var slemt på 
glatis mod Stellan Osterberg/ 
Mikael Erliksson, der tog første 
sæt og bragte sig foran med 13-5 
i det andet. En fo rb illed lig  fig h 
tende Anders Nielsen fik  im id ler 
tid  efterhånden trukket Henrik 
Lunde »ind i spillet« igen, og det 
lykkedes at vende billedet. Efter 
flere m atchbolde til svenskerne 
blev sættet vundet med 18-17 og 
det afgørende gav dansk sejr på 
15-12.

De danske mestre, Karsten 
Schulz/C laus Thomsen vandt 
påny over Henrik E jlersen/Keld 
Søgaard, men i finalen spillede 
parret uden den store gejst, så 
Anders N ielsen/Henrik Lunde fik 
meget let ved at sikre sig titlen.

Lotte Olsen og Jeanette Jen 
sen spillede en meget flo t kamp 
mod de svenske favoritter, C hri
stine M agnusson/Jeanette Kuhi 
og sikrede sig dermed fina le 
pladsen i damedouble. Det sven
ske par blev besejret i to sæt, 
mens Gitte Paulsen/G itte Sø
gaard måtte bruge tre sæt i det 
rent danske sem ifinale-opgør 
mod Dorthe Lynge/B irg itte  
Hindse. Finalen blev a fg jort i to 
sæt til fordel fo r G itte ’ rne.

Anders Nielsen og B irg itte  
Hindse, der var sammensat til 
le jligheden i NM strøg til tops i 
m ixeddouble ved meget let at 
vinde finalen over Stellan Oster- 
berg/Christine Magnusson. Un
dervejs var parret i alvorlig knibe 
mod Jens O lsson/Catharina An- 
dersson, der førte 11-4 i afgø 
rende sæt, ligesom parret måtte 
bruge tre sæt fo r at besejre favo 
rit-parre t Claus Thom sen/G itte 
Paulsen. Det svenske par havde 
også heldet med sig på vej til f i 
nalen. I semifinalen var det såle 
des bagud med 6-12 i afgørende 
sæt mod Jan Paulsen/Jeanette 
Jensen.

------------  NM i Uppsala ----------------------------

Herresingle, kvartfinaler: Claus Thomsen, Danm ark-Per Rose, Nor
ge 15-2 ,15-5 . Anders Nielsen, Danmark^JensOlsson, Sverige 13-15, 
15-2, 10-15. Henrik Ejlersen, Danm ark-Stellan Osterberg, Sverige 
15-12, 5-15, 3-15. Mikael Erliksson, Sverige-Karsten Schulz 11-15, 
4-15. Semifinaler: Thom sen-O lsson 15-9, 15-2. O sterberg-Schulz 
14-18, 16-18. Finale: Thom sen-S chulz 15-11, 15-1.

Damesingle, kvartfinaler: Dorthe Lynge, Danm ark-Catharina An- 
dersson, Sverige 9-11, 12-9, 11-1. Lotte Olsen, Danm ark-G itte Sø
gaard, Danmark 8 -11 ,11 -5 ,12 -10 . Lene Sørensen, D anm ark-B irg itte  
Hindse, Danmark 2-11, 11-2, 3-11. Marianne W ikdahl, N orge-C hri- 
stine Magnusson, Sverige 3-11, 2-11. Semifinaler: Lynge-O lsen 
11-5, 11-7. H indse-M agnusson 5-11, 1-11. Finale: Lynge- 
Magnusson 11-7, 1-11, 10-12.

Herredouble, kvartfinaler: Henrik Lunde/Anders Nielsen, Dan- 
m ark-Frederik Ingem ansson/Erik Soderberg, Sverige 18-17, 15-12. 
Erik Lia/Thore Næss, N orge-M ikael E rliksson/Stellan Osterberg, 
Sverige 10-15, 10-15. Jonas Hellmér/Jens Olsson, Sverige-Karsten 
Schulz/C laus Thomsen, Danmark 5-15, 5-15. Per Arne Langnes/Per 
Rose, Norge-Henrik Ejlersen/Keld Søgaard, Danmark 2-15, 3-15. 
Semifinaler: Lunde/N ie lsen-E rliksson/O sterberg 13-15, 18-17,

15-12. Sculz/Thom sen-E jlersen/Søgaard 15-5, 6-15, 15-9. Finale: 
Lunde/N ie lsen-Schulz/Thom sen 15-9, 15-8.

Damedouble, kvartfinaler: Jeanette K uh l/C hristine Magnusson, 
Sverige-Thordis Edwald/lnga Kjartansdottir, Island 15-3, 15-4. Ann 
Sandersson/Charlotte W ihlborg, S verige-Lotte Olsen/Jeanette Jen 
sen, danmark 7-15, 5-15. Dorte Lynge/B irg itte  Hindse, Dan
m ark-Catharina Andersson/Liselotte Åhlstrom, Sverige 18-15,15-1. 
Sissel Svestad, Norge/E lisabeth Thordardottir, Is land-G itte  
Paulsen/G itte Søgård, Danmark 6-15, 5-15. Semifinaler: Kuhl/M ag- 
nusson-O lsen/Jensen 5-15 ,11-15 . Lynge/H indse-Paulsen/Søgaard 
10-15, 15-12, 4-15. Finale: Olsen/Jensen-Paulsen/Søgaard 8-15, 
10-15.

Mixeddouble, kvartfinaler: Claus Thom sen/G itte Paulsen, Dan- 
m ark-Karsten Schulz/Dorthe Lynge, Danmark 15-6 ,18-14. Jens Ols 
son/Catharina Andersson, Sverige-Anders N ie lsen/B irg itte  Hindse, 
Danmark 12-15, 15-8, 11-15. Henrik Ejlersen/Lene Sørensen, Dan
m ark-Stellan O sterberg/Christine Magnusson, Sverige 15-10,16-18,
7-15. Jan Paulsen/Jeanette Jensen, Danm ark-Keld Søgaard/G itte 
Søgaard, Danmark 15-12, 15-12. Semifinaler: Thom sen/Paulsen- 
N ielsen/H indse 15-12, 8-15, 11-15. O sterberg/M agnusson- 
Paulsen/Jensen 18-15, 8-15, 15-13. Finale: N ie lsen/H indse- 
Osterberg/M agnusson 15-8, 15-5.
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T ilbageerobrede hold-NM  
e fte r spæ ndende finale

Danmark tilbageerobrede de 
nordiske hold-mesterskab ved i 
en meget spændende finale at 
besejre Sverige med 3-2, som 
dermed mistede det mesterskab, 
som efter en lige så spændende 
kamp i fjo r var vundet fra Dan
mark.

Det blev -  som ventet -  m ixed- 
doublen, der blev afgørende fo r 
udfaldet, og på papiret så det ud 
som om Sverige havde g jo rt det 
let fo r det danske hold.

Stellan Osterberg var stille t op 
i herresingle og herredouble, 
mens han mod de danske fo r 
ventn inger ikke var sat op i 
m ixeddouble. De svenske hold 
ledere, Christer Olsson og Lasse 
Nordstrom, fik  mange bebrejdel
ser fo r denne disposition, men 
den individuelle  tu rnering vist at 
den svenske 1. m ixeddouble, 
Catharina Andersson/Jens O ls 
son, i v irkeligheden også er nr. 
et. Det vist de også tid ligere  ved 
at vinde det svenske mesterskab

Træner Jørgen Mortensen »smager sejrens sødme«. Han havde sin 
andel i det gode NM-resultat. Repræsentanten fra DBF’s bestyrelse, 
Jørgen Tumler er også tilfreds.

over Stellan Osterberg/Christine 
Magnusson -  og ved at få EM- 
topseeding.

Det var lagt i hænderne på 
Claus Thomsen og B irg itte  Hind- 
se at vinde denne m ixeddouble 
og det lykkedes -  med stort be 
svær. Det lignede en tosæ ts-af- 
gørelse, men specielt Catharina 
Andersson spillede mod s lu tn in 
gen af 2. sæt meget stæ rkt og det 
lykkedes svenskerne at tage 
dette sæt -  og tilm ed få den bed 
ste start i afgørende sæt.

Forinden havde Claus Thom 
sen sørget fo r sejr i herresinglen 
mod Stellan Osterberg, som og 
så måtte trække det korteste strå 
i herredouble sammen med M i
chael Erliksson. Anders Nielsen 
og Henrik Lunde vandt denne 
nøglekamp efter fo rnem t spil. De 
stod overfor en meget stæ rkt 
spillende Stellan Osterberg, som 
im idlertid i de afgørende situati 
oner ikke fik tilstræ kkelig  støtte 
af Erliksson.

vore to favoritter:
p la y  o g  e lite  *)

-  m e n  v i  e r  o g s å  l e v e r i n g s d y g t i g e  i  a n d r e  k v a l i t e t s b o l d e  

i  h a s t i g h e d  4 8  - 4 9  - 5 0 ,  s o m  f x .

A e r o p l a n e  - G  1 1 3 0 - G  1 1 3 6  - S w a l l o w  - R a b b i t ,  

s a m t  b i l l i g e r e  t r æ n i n g s b o l d e .

B e s t i l  i  d a g ,  e l l e r  r e k v i r e r  b o l d e  t i l  a f p r ø v n i n g .

V i  l e v e r e r  o m g å e n d e  f r a  l a g e r !

E k s p e d it io n s t id e r : m a n d a g , t irsd a g , t o r s d a g  o g  f r e d a g  k l.  l o . o o  — 1 5 .oo  

sa m t o n s d a g  fra  k l. I 6.00 -  18.oo.

*) »elite«-turneringsfjerbold 
hastighed 77 og 78 
»play«-turnerings- 
og træ ningsfjerbold 
hastighed 77

T lf . ( 02) 34 90 14
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S U P E R  G R IP

Anders Nielsen og Henrik Lunde (forrest).

Sverige-D anm ark 2 -3
HS: Stellan Osterberg-C laus Thomsen 4—15, 10-15. DS: Christine 
M agnusson-Dorthe Lynge 11 -7 ,11 -7 . HD: Stellan Osterberg/M ikael 
Erliksson-Anders N le lsen/Henrik Lunde 12-15, 10-15. DD: Christine 
Magnusson/Jeanette K uh l-G itte  Paulsen/G itte Søgaard 15-11, 
15-13. MD: Jens O lsson/Catharlna Andersson-C laus Thom sen/B ir- 
g itte Hindse 9-15, 17-14, 9-15.

Finland-D anm ark 0 -5
HD: Mika Heinonen-Henrik Ejlersen 3-15, 4—15. DS: Nina Sund- 
be rg -Lo tte  Olsen 5 -1 1 ,5 -11 . HD: Mika Heinonen/M arkus Jätti-H en- 
rik Ejlersen/Jan Paulsen 7-15, 2-15. DD: Nina Sundberg/Susanne 
Dahlberg-G itte Søgaard 4—15, 7-15. MD: Jari Eriksson/Susanne 
Dahlberg-Jan Paulsen/G itte Søgaard 0-15, 1-15.

Danm ark-N orge 5 -0
HS: Karsten S chulz-Per Arne Langnes 15-7, 15-7. DS: B irg itte  Hind- 
se-S issel Svestad 11-4, 11-2. HD: Karsten Schulz/C laus Thom sen- 
Thor Naess/Erik Lia 15-3, 15-9. DD: B irg itte  H indse/Dorthe Lynge- 
Ellen Berg/Sissel Svestad 17-14,15-1. MD: Henrik E jlersen/Lene 
Sørensen-Ellen Berg/Thore Næss 15-9, 15-2.

Danm ark-Island 5 -0
HS: Jan Paulsen-O lafur Ingthorsson 15-1, 15-4. DS: Lene Søren- 
sen-E lisabeth Thordardottir 11-2, 11-3. HD: Anders N ielsen/Henrik 
Lunde-Indrid i B jörnsson/Thorha llu r Ingasson 15-3, 15-10. DD: Jea
nette Jensen/Lotte O lsen-Inga K jartansdottir/Thord is Ewald 15-7, 
15-6. MD: Jan Paulsen/Jeanette Jensen-lndrld lB jörnsson/Thord is  
Edwald 15-5, 15-6.

Dorthe Lynge og B irg itte  Hindse glæ der sig over hold-mesterskabet.

Norge Sverige 1 -4
HS: Per Rose—Jens Olsson 15—9, 15—4. DS: Marianne W ikdahl—C hri
stine Magnusson 1 -11 ,1 -11 . HD: Thore Næss/Erik L ia-S te llan Oster
berg/M ikael Erliksson 12-15, 15-18. DD: Sissel Svestad/Ellen B e rg - 
Christine Magnusson/Jeanette Kuhi 6-15, 2-15. MD: Per Rose/ M ari
anne W ikdahl-JensO lsson/CatharinaAndersson 15-11,6-15,10-15.

-  slut med glatte, svedige ketchergreb! 
Spil med det svenske »vaskeskindsgreb« 

S U P E R  G R IP

•  S U P E R  a b s o rb e re n d e

•  S U P E R  s tæ rk t

•  S U P E R  læ k k e rt

S U P E R  G R IP  anvendes af 
S U P E R  S P ILLE R E  verden over!

Fås i førende sportsmagasiner.

ENEIMPORTØR:

ES DISCOUNT ENGROS - 02-42 54 56

Træ ner søges

Alsønderup Gymnastik og Idræ tsforening, badm intonafdelin 
gen, søger træ ner fo r jun io re r og seniorer fo r sæsonen 83/84 
hver tirsdag fra 1.9.83 -  31.3.84.
Henvendelse til Sven B. Petersen, GI. Skolevej 22, Tulstrup, 
3400 Hillerød. Tlf. 02 - 28 60 78.
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Exit Hong Kong 
for Nierhoff

Forberedelserne til VM I Brøndby 
til maj tages lige så hø jtide lig t af 
DBFs spilleudvalg og landstræ 
ner M orild, som den slags bør, og 
det fo rh indrer Jens Peter 
N ierhoff i at tage en tu r til Hong 
Kong i april.

N ierhoff havde fået en invita 
tion til at deltage i en turnering, 
der bl.a. har kineseren Han Jian 
som deltager, men lederne sag
de nej, selv om N ierhoff kunne nå 
at være hjemme ca. tre uger før 
VMs start.

-  Der er flere årsager, siger 
Carsten M orild. En af de væsent
ligste er, at vi ikke kan undvære 
Jens Peter i doubletræ ningen. Vi 
kan ikke have hans makker gå 
ende mere eller mindre på græs i 
den tid, hvis vi skal pudse vore 
doub lera f, sådeertop trim m ede, 
når VM starter.

N ierhoff gjorde gældende, at 
bl.a. Stephen Baddeley fra Eng
land af sin træ ner havde fået lov 
til at tage til Hong Kong, og Bad
deley bekræ ftede det, men med 
tilfø je lsen, at han heller ikke skal 
spille double til VM.

Der var dog ikke fu ld enighed i 
spilleduvalget om at nægte 
N ierhoff spilletilladelse i Hong 
Kong. Et af medlemmerne me
ner, at N ierhoff er en type, der 
bliver bedre, jo  flere tu rneringer 
han spiller, men hensynet til 
doublen fik  overtaget.

løvrigt havde Morten Frost i 
første omgang fået invitationen, 
men han takkede nej med den 
begrundelse, at den lå fo r tæ t på 
VM. -  Jens Peter har måske ikke 
de samme vanskeligheder som 
mig, sagde Frost, men jeg har i 
reglen besvær med akklim atise 
ringen, foruden at jeg som oftest 
pådrager mig en influenza eller 
lignende, når jeg kom m er hjem 
fra Østen, og den risiko tø r jeg 
ikke løbe.

Ny adresse:

Vestjysk Badminton D istrikt, In
s truktionsleder og Ribe Bad
m inton C lubs SSU-formand, 
Torben Steen Nielsen, Hader- 
slevvej 41, 6760 Ribe, tlf. (05) 
42 36 52.

Ny sponsor til 
Team  Danm ark

TEAM DANMARK har fået endnu 
en sponsor -  oven i købet en 
sponsor uden fo r landets græ n 
ser. Det er Tjæ reborgs La Santa 
Sport på Lanzarote, der netop 
har underskrevet en to-årig  kon 
trakt med TEAM DANMARK, som 
bl.a. indebærer, at et betydelige 
antal e llte-idræ tsfo lk kan tilb r in 
ge forsæsonen under de bedst 
tæ nkelige klim atiske træ nings 
fo rho ld  og møde veltræ net op, 
når det fo r alvor går løs.

D irektør W illy Bechmann, La 
Santa Sport, er in itia tiv tager til 
sponsoraftalen, og hans bevæg
grund fo r at indtræ de i spon 
sorræ kkerne fo r dansk elite idræ t

ligger i at møde den in ternati
onale top på rim elig t lige vilkår. 
Det sker ikke i dag, bl.a. ford i 
eliten mangler ideelle facilite ter 
at træne under. Dem få r de på La 
Santa Sport, hvor der I ø jeblikket 
opføres stadion, forboldbane, 
svømmestadion, tennisbaner, 
badmintonhal, m otionshal m.v. I 
alt kan der dyrkes 36 forskellige 
Idrætsgrene på La Santa.

Det store sportscenter -  ver
dens første af sin a r t - e r  im id ler 
tid  ikke kun fo r e liteidræ tten. Det 
er også fo r alle dem, der gerne vil 
holde aktiv ferie, siger W illy Be
chmann. Hele pro jektet sælges 
på tim e sharlngbasls, hvilket in 
debærer, at man fo r et fast beløb 
-  i gennemsnit 15.000 kroner -  
køber brugsrettighederne til en 
lejlighed i 99 år. Vi har fået en 
flyvende start med et fin t salg i 
Danmark og en flo t opstart i 
England. Centret øbnes den 23. 
juni.

På billedet ses her d irektør 
W illy Bechmann, Arne Garnell, 
form and fo r TEAM DANMARK 
samt TEAM DANMARK’s direktør 
Preben Kragelund ved under
sk rift af kontrakten, der har en 
værdi af 550.000 kroner. I bag 
grunden ses noget af kæmpe
centret La Santa Sport med de 
om liggende sportsanlæg.

Landsholdene 
indstillet til Team  

Danmark

I slutningen af februar skal DBF 
sammen med de øvrige special
forbund indstille til Team Dan
mark, hvem man finder værdige 
til tilskud, og foruden 18 spillere 
kommer der fo r første gang en 
indstilling om tilskud til både 
senior-og ungdomslandsholdet.

Bevillingerne gæ lder fra 1. maj 
i år til 30. april næste år, og I be 
tragtning af, at vi i 1984 har både 
Thomas og Uber Cup samt euro 
pamesterskaber, finder vi det ri 
m eligt at søge om en sum til del
vis dækning af landsholdenes 
forberedeler, siger Peter Søren
sen, der er den i SU, som tager 
sig af spørgsmålene vedrørende 
Team Danmark.

Af de 18 individuelle spillere er 
flere naturligvis gengangere. De 
fordeler sig med syv i A-gruppen 
(verdensklasse), tre i B-gruppen 
(europæisk klasse) og otte i 
C-gruppen (talenter).

Navnene i A-gruppen er i alfa 
betisk orden: Steen Fladberg, 
Jesper Helledie, Kirsten Larsen, 
Nettie Nielsen, Jens Peter 
N ierhoff samt Anne og Steen 
Skovgaard. De to sidstnævnte fik 
ved denne sæsons start deres 
amatørrettigheder tilbage efter 
en overgang at have været li 
censspillere.

De tre i B-gruppen er Michael 
Kjeldsen, Dorte Kjær og Morten 
Svarrer, mens C-gruppens otte 
spillere består af to m andlige og 
seks kvindelige: Mark C hristian 
sen, B irgitte Hindse, Dorte Lyn 
ge, Grete Mogensen, Gitte 
Paulsen, Jane Pedersen, Char
lo tte Pilgaard og Claus Thom 
sen.

Clips til brillerne

Små plastic-clips løser nu brll- 
le-bærernes problem er bl.a. ved 
badm inton-spil. »Brille-fidusen« 
tilbydes gennem »Badminton« til 
specialpris, så spillerne nu kan få 
et b illig t alternativ til den egent
lige sportsbrille.

Bestillings-kupon findes an
detsteds i bladet.
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Fremtidens
badminton-hal

13



Tendens til a t tilnæ rm e sig 
specielle  ønsker ved halbyggeri

Efter i en årrække at lade haller i 
Danmark opføre, med mulighed 
fo r udfo ldelser af enhver art, er 
der i dag en klar tendens til at 
tilnæ rm e sig de respektive fo r 
bunds specielle ønsker.

Dette udfra en erkendelse af, at 
udg ifte r fo r opførelse af haller er 
nået et niveau, der har g jo rt det 
naturlig t at gøre størrelse og 
indretn ing direkte målrettet.

Oplæg
I oktober 1980 nedsatte DBF et 
p lanlæ gningsudvalg med hen 
b lik  på at tilrette læ gge og tilve je 
bringe et materiale vedrørende 
opførelse af badm intonhallen.

Planlæ gningsudvalget kom til 
at bestå af 3 medlemmer fra 
DBF’s bestyrelse: Jørgen Brix 
Steby, Aalborg, Mogens Rotvig, 
Gudhjem, Jørgen Tummler, 
Søndersø, samt Axel Sørensen 
og Børge Trykker, Nykøbing 
Badm intonklub, endvidere John 
Nielsen fra det rådgivende inge- 
n iørflrm a Dines Jørgensen &Co., 
Hillerød og John Larsen fra ar
k itektfirm aet M angor & Nagel, 
Frederikssund.

Det udarbejdede materiale 
skulle lette klubbernes arbejde

med at få nye haller og ved v ide 
reudvikling og forbedringer af 
materialet hen ad vejen sikre, at 
den enkelte klub får gavn af det 
samlede forbunds erfaringer.

Udvalget er placeret som et ad 
hoc udvalg med reference til be 
styrelsen via FU.

Arbejdet I udvalget har resul
teret i et eksempel på en kon 
struktion, der gav anledning til 
nytæ nkning på flere punkter.

Udgangspunktet blev en træ 
ningshal, der prim æ rt skulle op 
fylde krav til rum melighed og 
lysforhold, set i en økonomisk 
relation.

Oplægget blev derved en op 
bygning, speciel i sin konstruk 
tion  ved, at tagkonstruktionen 
består af 2 sammensatte sakse
spær, der både danner facade- 
og tagflade. Denne løsning giver 
samtid ig mulighed fo r en fu ld 
stæ ndig friholdelse af ventila 
tionskanaler, lim træ sdragere 
m.v. over badmintonbanerne. 
Udstræ kningen er blevet tilpas 
set m inim umskravene fo r en 
træ ningshal til badm inton, og 
rum fanget er begræ nset til et 
m inim um, af hensyn til opvarm 
ningen. Af øvrige aktiv ite ter har

hallen størrelse til volleyball, 
gymnastik moderne, alle form er 
fo r atletiske sportsgrene, og 
derudover kunne man forestille 
sig aktiviteter som kortspil, an 
despil, teater, dans, foredrags 
virksomhed m.v. Ved valg af 
størrelse med 4 baner kan også 
medregnes tennis og basketball.

Konstruktionen er samtidig en 
fuldstæ ndig trad itione l opbyg 
ning. 200 mm isolering imellem 
spærene, udvendig en læg- 
te /p ladekonstruktion og ind 
vendig ventilations-installa 
tionshulrum , og på spærfødder
ne beklædning med træbeton på 
spredt forskalling i den påkræ 
vede klasse 1 konstruktion.

Tagdækningen adskiller sig 
også fra det vanlige ved, at over
fladen fremstår som en hinde af 
syntetisk gummi. En belægning 
der har fundet indpas i fo rb inde l
se med diskussionerne de 
senere år om utætte tage. I gavle 
fremhæves den stabiliserende 
konstruktion, hvilket sammen 
med et tilsvarende beskedent 
udhæng ved tagets begræns
n inger giver en karakteristisk re
liefvirkning. Dækningen udføres
2-farvet I lyse farver.
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Graphite erstyriœ!
KAWASAKI’s
G-03 GRAPHITE THREE
er en helt ny dimension i badmin- 
tonketchere og et fantastisk stykke 
værktøj i hånden på den stræb
somme spiller.

Hoved og skaft er fremstillet af 
millioner af vævede graphite fibre 
og forbundet med en samling af 
magnesium. Begge materialer er 
uhyre lette og bringer rammevæg-

Generalagent:

J. Hammergaard  
Hansen Sport A/S

Händvaerkerbyen 17, 2670 Greve Strand. 
Telefon (02) 90 52 55

ten ned på 95-99 g ! Det betyder 
klart øget slagkraft ved mindre 
fysisk udfoldelse. Samtidig sikrer 
materialefastheden et kæmpe 
sweet spot, altså større boldkon
trol og slagsikkerhed i alle spillets 
faser. Leveres med overtræk.

G-03 fås hos sportshandleren i 
farverne RØD og GRØN og i hånd
tagstykkelserne 4 (lille) og 5 (me
dium). Lædergrebet er udsøgt kva
litet.

Forlang din nye G-03’er stren
get med ‘FIRST’, den suveræne 
ægte tarm fra Maillot-Savarez - for 
større spilleglæde og bedre resul
tater.

Finish Coating

Graphite Fibers/ Epoxy Resin

G -0 3  S H A FT SEC TIO N

Finish Coating

Graphite fibers/ Epoxy Resin

Kurth Høve iS
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Hallen er således opfø rt som en 
kom pakt enhed, opbygget om 
kring en kerne og dim ensioneret 
så hallen um iddelbart kan udvi
des til f.eks. det dobbelte antal 
baner.

Adgangen til hallen er placeret 
således, at alle aktiv ite ter cen 
treres om kring trapperum  og 
fordelingsgang. Herved bliver 
bygningen funktionel rig tig  og 
let at overskue.

Stueetagen er indre tte t med 
om klæ dning, bad og to ile tte r 
samt fyrrum , rengørings- og red
skabsrum, som i øvrigt har d i 
rekte forbindelse til hal.

Møde- og klublokale er holdt 
på 1. etage og giver derved mu
lighed for, at spilleaktiviteterne 
kan foregå sideløbende med 
møde- og klubfaciliteter. Imel
lem boldhal og klublokale op 
stilles glasvæg således, at akti 
v iteten i boldhallen kan fø lges fra 
klublokalet. En del af mødelo 

kalet mod hallen kan skilles fra 
og anvendes til dom m erlokale i 
forbindelse med træ ningskam - 
pe.

Bygningen er tils træ bt opført 
med simple konstruktioner, der 
udmæ rker sig ved prisbillighed, 
hurtig  opførelse og fo r at lokale 
firm aer kan udføre arbejdet i 
stæ rkest mulig udstræ kning. 
Materialevalget er nøje overvejet 
med hensyn til robusthed og 
myndighedskrav.

Hovedkonstruktion  består af 
præ -fabrikerede saksespær sat 
mod hinanden og rejst til en 
ram m ekonstruktion.

Fundamenter udføres som al
m indelige stribefundam enter og 
arm eret med en simpel revnear- 
mering, fo r at undgå sæ tninger 
ved uens jord. Fundamenterne 
afsluttes med lecablokke, der 
danner sokkel og underlag fo r 
remmen, hvor spæ rkonstruktion

TRANSOCEAN

Det er ofte dyrt at købe billigt...
- men billigt at købe rigtigt. . .
Hej badmintonvenner!
Aktuelt for hele klubben -  kassereren og spilleudvalget i sær
deleshed.
Når det drejer sig om badmintonbolde til sæson 1983/84, har det 
noget med økonomi at gøre. Tag os med på råd, det kan ændre 
-Hbudget til +  budget.
Det er selvfølgelig helt uforpligtende, men det er et tilbud og en 
god idé -  for såvel små som store badmintonklubber.
Ring: 0 2 -8 8  68 33 og få en økonomisamtale med os, e ller aftal 
et besøg af vor konsulent. Vi kommer rundt i hele Skandinavien. 
Med sportslig hilsen 
TRANSOCEAN BADMINTON

OBS. Ordre afgivet inden 1. maj, kan vi levere i august/sept. 
til 1982 priser!
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opstilles. Der skal altid foretages 
jordbundsundersøgelser.

Stenbassin udstøbes langs 
begge facader, fo r at optage 
regnvandet, og fo r beskyttelse af 
tagflade.

Klaplag udføres støbt på 220 
mm løs leca, der både fungerer 
som kapillarbrydende lag og 
sam tidig opfylder Landsbygge 
lovens krav til gulvisolering.

Denne klaplagskonstruktion 
giver sam tid ig m ulighed fo r en 
ideel ud lu ftn ing af sportsgulvet, 
idet der kun udlæ gges 30 mm 
m ineralu ld på plastfo lie  af hen
syn til lyddæ mpning.

P L A N  -  S T U E E T A G E  . 1 1 0 0

Loft- og skråvægge i hal ud 
føres af finskåret træ beton. Ned- 
erste del af skråvæg beklædes 
med gipsplader. Lofter på 1. sal 
udføres nedhængte af finskåret 
træ beton i skinnesystem. Loft i 
hal males i mørk farve.

Vægge og skråvægge på 1. 
etage er gipspladevægge.

Indvendige døre som massive 
naturtræsdøre, fabrikslakerede, 
og med indfa tn inger og fodpa 
neler i træ.

Indvendig trappe opstilles 
som spindeltrappe i stål med 
træ trin.

Etageadskillelse udføres i 120 
mm filigranbetonelem enter, med 
indstøbt træ beton i underside. 
Efter m ontering på pladsen ud 
støbes og afrettes fo r direkte 
pålægning af gulvbelæ gning.

Skillevægge bærende og ik- 
ke-bærende udføres i letbeton, 
der sammenlimes og sømmes.

B ADM I NTON
en »PERFECT« mask ine  
tii professionel opstrengning  
Kom plet -  klar til brug 
-  med dansk instruktion.

K r 2300r
ekskl. moms og porto.

I køber naturligvis strenge og ket- 
chere til specialpris.

Prøv årets sensation:
Transocean »JOINTLESS« -  helstøbt 
badmintonketcher i 100%  carbon- 
graphite.

— en PERFECT investering — Ring på telefon 02  - 88 68 33
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Udvendig trappe opstilles som 
varm tgalvaniseret ståltrappe.

Udvendig beklædning  på tag 
og gavle er Hyperlon I 2 farver.

Toiletter, bad og omklædning  
beklædes på vægge med spalt
k linker med HO-fuger i en højde 
af 1,8 m. Sokkel og hjørner fo r 
segles med tiokohlfuge. Gulve 
belægges med spaltklinker.

Gulve i fyrrum og teknikrum  
males. Øvrige gulve i kerne be
lægges med linoleum.

Halgulv udføres af Junckers 
sportsgulv incl. opm æ rkning af 
badm intonbaner i hvid streg, 
samt beslag til opsæ tning af net.

Der vil være mulighed fo r op 
m æ rkning af baner fo r andre ak
tiv iteter.

Gulve på 1. sal er tæ ppelæ g 
ning bortset fra teknikrum .

Ideen med materialet er, at t i l 
byde klubberne hjælp i en fore 
stående byggesag, med grund 
lag i Dansk Badm intonforbunds 
samlede erfaringer.

Procedure
Finder en klub interesse fo r det 
udarbejdede materiale, kan det 
rekvireres gennem DBF.

Er interessen til stede fo r en 
detaljeret gennemgang af mate 
rialet, kan en teknisk konsulent 
rekvireres til en mødeaften I 
klubben mod betaling efter afta 
le.

Materialet er tilre tte lagt på en 
sådan måde, at der kun skal be
arbejdes forhold om kring be lig 
genhed, jordbund og stik ledn in 
ger d.v.s. udarbejdes en s itu 
ationsplan fo r at sagen kan ind 
sendes til m yndighedsbehand 
ling.

Den økonomiske opstilling  er 
baseret på en detaljeret gen 
nemgang på teknikerplan og på 
grundlag af gennemsnitspriser 
fo r hele landet.

Udgifter til ledninger udenfor 
bygningen samt terræ nbefæ 
stelse, beplantning m.v. udreg 
nes i forbindelse med udarbej
delse af situationsplanen.

Der kan afholdes lic ita tion  på 
normal måde, eller der kan træ f
fes aftale med en hovedentrep 
renør om opførelse af hallen til 
fast pris.

Byggesagen gøres således 
mere overskuelig og m indre be
lastende fo r de ledere, der i det 
daglige har nok at gøre med at 
lede og administrere idræt.

Måske specielt nettoarealerne fo r respektive rum har været genstand 
fo r debat. Det har været vigtigt, både at tilgodese rim elige om klæ d 
nings- og badefaciliteter, k lub- og mødefaciliteter, ligesom red 
skabsrum er d im ensioneret til at tilgodese evt. andre aktiviteter.

For haller med 6 baner vil der maksim alt være behov fo r plads til 50 
aktive, og klublokale er indrettet herefter.

Omklæ dningsrum mene er indrettet til 25 personer i hvert, hvor der 
regnes med 50 cm bænk, knge pr. person, og 1 bruser fo r hvert 5 
personer.

A realopgørelse
Hal med 3 baner:

Bebygget areal .......................................................................  675 m2
B rutto  areal, 1. s a l .................................................................. 131 m2
Brutto etage areal .................................................................. 806 m2

Hal med 4 baner:

Bebygget areal .......................................................................  825 m2
Brutto areal, 1. s a l .................................................................  131 m2
Brutto etage areal .................................................................  956 m2

Hal med 5 baner:

Bebygget areal .......................................................................  975 m2
Brutto areal, 1. s a l .................................................................. 131 m2
Brutto etage areal .................................................................. 1.106 m2

Hal med 6 baner:

Bebygget areal ....................................................................... 1.125 m2
Brutto areal, 1. s a l .................................................................  131 m2
Brutto etage areal .................................................................  1.256 m2

Nettoarealer

01 Boldhal 3 b a n e r .............................................................  444 m2
Boldhal 4 b a n e r.............................................................  577 m2
Boldhal 5 b a n e r.............................................................  710 m2
Boldhal 6 b a n e r.............................................................  843 m2

02 Vindfang (trapperum )....................................................  10 m2
03 Fordelingsgang .............................................................  13 m2
04 Bad .................................................................................  9 m2
05 O m klæ d n in g ...................................................................  22 m2
06 O m klæ d n in g ...................................................................  22 m2
07 Bad .................................................................................. 9 m2
08 Depotrum og rengø ringsrum ........................................ 20 m2
09 T o ile t................................................................................ 3 m2
10 Handicaptoilet ...............................................................  4 m2
11 Fyrrum ............................................................................  18 m2

1. etage

101 K lu b lo k a le ....................................................................... 50 m2
02 R e pose ............................................................................ 4 m2
102 T e kø kke n ........................................................................  12 m2
103 Møde- og dom m erloka le ...............................................  18 m2
104 T e k n ik ru m ....................................................................... 12 m2
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D a fo to

m
Bogen om  a k ille s s e n e n
fo r sportsfo lk, isæ r badm intonspillere, 
og læ ger der behandler sportsskader

»A killessen en«  er skrevet af læge Erik Bostofte, medicinsk rådgiver 
for Dansk Badminton Forbund, og redaktør H. C. Møller, der ved en 
række internationale idrætsstævner har været vidne til en lang række 
akillesuheld.

K en d te  d an ske  id ræ ts fo lk  har beskrevet deres akillesuheld og givet 
deres personlige vurderinger af årsagerne til uheldet. Det gælder bl.a. 
Erland Kops, Lonny Bostofte, Imre Rietveld Nielsen, Kurt Trangbæk, 
Lizbeth von Barnekow, Knud Lundberg.

B o g en s  in d h o ld

»Akillessenen«s hovedelementer kan beskrives med de 
tre nøgleord
•  sprængning
•  forebyggelse
•  genoptræning

F ørste  bog i D an m ark

Som den første bog i Danmark oplyser bogen på en let 
tilgængelig måde om akillessenen og dens funktion. 
Bogen fortæller om, hvordan man kan mindske risikoen 
for skader ved overbelastning. Bogens ene forfatter, 
læge Erik Bostofte, forklarer, hvordan man behandler 
skadede akillessener og giver et dag-til-dag skema for 
genoptræning.
Johannes Lyngsgaard, der i mange år har været en 
markant skikkelse inden for De Danske Skytte-, Gymna
stik- & Idrætsforeninger, fortæller på en levende måde 
om, hvordan han har gennemført genoptræningen efter 
et akillesuheld.
Det er forfatternes håb og tro, at bogen, foruden at være 
en god vejleder, også vil medvirke til at afdramatisere de 
problemer, der opstår ved sådanne skader.

H vem  an v e n d e r b og en ?

Bogen henvender sig til alle sportsfolk og især badmin 
tonspillere. Også læger, der behandler sportsskader, vil 
kunne hente råd og vejledning heri.
Endvidere vil »Akillessenen« have betydning for idræts 
højskoler. Her vil eleverne, i medfør af deres fremtidige 
virke som lærere og instruktører, have brug for viden om 
forebyggelse og behandling af akillesskader.

•  Varenr.
•  ISBN-nr.
•  Omfang
•  Pris

4870
87-7320-159-6 
90 sider
Kr. 69,50 incl. moms.

Køb »Akillessenen« hos boghandleren eller indsend 
bestillingskuponen.

Liem Swie King

B e s tillin g s k u p o n
Kuponen sendes til:
Dafolo Forlag, Suderbovej 22-24, 9900 Frederikshavn - Tlf. 08 - 42 28 22

□  JA, vi bestiller h e rm e d _________ eksemplarer af »Akillessenen« til
omgående levering.

N avn___________________________________________________

Adresse________________________________________________

Postnr__________ B y________________________________ __

Evt. gennem boghandler__________________________________ _

02-BN
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Gruppen »bag« halprojektet, Jørgen Brix Steby, Jørgen Tümmler, Mogens Rotvit, John Larsen, Axel Sørensen og John Nielsen.

STRENGE
&

OPSTRENGNINGSMASKINER

#  naturtarmstrenge

#  syntetiske tarmstrenge

#  nylonstrenge

#  opstrengningsmaskiner 
fra kr. 1570,- incl. m om s

Vore varers kvalitet er usædvanlig høj - til 
gengæld må vi jo nok erkende at vore priser 
er usædvanlig lave!

Få det store katalog tilsendt!

ES-TENNIS 
v/ Erik Seifert 
Tesch Alle 13 
2840 Holte

02-42 54 56

K U PO N n  Ja  ta k  s e n d  m ia

o m g å e n d e  k a ta lo g

NAVN

ADR.

POST NR. BY

bocati

P e r fe k te  træ n in gs - o g  

tu r n e r in g s b o ld e  m e d  

la n g  h o ld b a r h e d  o g  

r ig t ig  h a s tig h e d . 

B o c a t i  f o r e n e r  h ø j 

k v a lite t  o g  r ig tig  pris. 

H u r tig  o g  s ik k e r  

le v e r in g .

E k s p e d it io n s t id : A l le  

d a g e  e fte r  k l. 17, sam t 

to r s d a g  m e lle m  

k l. 9  o g  12.

Bocati ApS . Maglestenen 10.4390 Vipperød . Tlf. (03) 48 29 64
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Rekord-deltagelse 
i Junior-DM

A f H enn ing  B. C lau sen , D B F-U S U

Årets jun io r DM blev afviklet med 
rekordstort deltagerantal, Idet 
man havde udnyttet de frem ra 
gende faciliteter med den nye hal 
bygget sammen med den gamle, 
så man i alt rådede over 10 baner. 
Hvor vidt Ideen med at bruge 2 
haller, der ganske vist er fo rbun 
det med hinanden, gentages, er 
nok tvivlsomt, idet mange, især 
ledere, havde svært ved at over
skue de mange deltagere i de 2 
haller. Den gamle hal, med 6 ba 
ner brugtes til rene drengekam 
pe, den nye hal med 4 baner 
brugtes til rene pigekampe, alle 
m ixeder spilledes I gamle hal og 
derefter afvikledes fra kvartfina 
lerne resten i den nye hal.

Arrangementet afvikledes på 
fo rb illed lig  vis af Randers Bad 

m inton Klub fra et de jlig t leder
rum med vinduer ud til begge 
haller. A lt var under kontro l og 
der var udstrakt service i form  af 
duplikerede resultatlister både 
lørdag og søndag til alle, gratis 
ketsjerservice til alle fra Randers 
Sport gratis drikkeautom at til 
alle spillere, smukt sejrspodie 
flankeret af blom sterarrange 
ment, klubben havde skænket 
buketter til alle 2ere og 3ere samt 
sørget fo r sejrsfanfare, specielt 
komponeret til lejligheden, og 
betalt den (det ville DBFs besty 
relse ikke). I øvrigt sp ille t på 
smukkeste vis af Randers Pige 
Garde.

Lene Sørensen

Rammerne var således i skøn 
neste orden, men alligevel vil nok 
mange, især spillerne huske 
dette DM fo r de elendige ARI- 
STO-bolde, man spillede med. 
Kvaliteten var fo r dårlig, ca. halv 
delen kasseredes ved afprøvnin 
gen som værende fo r hurtige. 
Hvorfor var der kun bolde i én 
hastighed?

Det b liver et dyrt arrangement 
fo r DBF kunne TUs formand 
Bjørn Holst-Christensen kon 
statere.

Så til noget helt andet -  det 
vigtigste -  spillet.

Herredouble-vinderne Johnny Børlum, Max Gandrup.

Peter Knudsen

HS 54 deltagere (nok fo r man
ge) Peter Knudsen, GBK, blev en 
ret sikker og ventet vinder, selv 
om han måtte spille 3 sæt i fina 
len mod den lige så sikre nr. 2 Jan 
Paulsen, Triton, med 15-5, 7-15, 
15-8. Max Gandrup, Herning, 
nåede semifinalen mod Jan 
(15-12, 15-9) ved at slå 1. års 
M aribospilleren Lars Pedersen 
med 1-15, 15-9, 15-12. Michael 
Steen, AB, seedet 3-4, var ikke 
ved vanlig styrke grundet in flu 
enza. Peter Knudsen fik  mest 
modstand undervejs af Arild Pe
tersen, Greve, der var virkelig

godt spillende, 8-15, 15-6,
15-10. I sem ifinalen mødte han 
ikke uventet Kim Christensen, 
Triton (15-3, 15-9). Kim havde 
som ventet stort besvær med den 
lokale Henrik Bisgård, som han 
dog slog i en rigtig pub likum 
skamp 12-15, 15-6, 15-12. I øv
rigt skete der ingen overraskel
ser. Der er stor bredde i dren 
gerækken.

DS. Lige så ventet en vinder 
her som i HS, idet Lene Søren 
sen, Triton, vandt finalen over 
klubkammeraten Marian C hris ti 
ansen, 11-7, 11—4, idet Marian 
slog den 2-seedede Lotte Olsen, 
Greve, i en meget lige semifinale, 
12-9,12-10. Charlotte Jacobsen, 
Horsens, tabte klart til Lene i den 
anden semifinale, 11-6, 11-3. 
Charlotte havde overrasket ved 
at slå Gitte Gandborg, Værløse, i 
kvartfinalen, 11-7, 11-6. I øvrigt 
bør nævnes Marlene Nørgaard, 
Resen, der spillede 3 sæt mod 
Lotte Olsen, og Anne Mette Bille, 
Nykøbing F., fo r en god indsats.

HD. Michael Steens sygdom 
kom nok til at præge denne ræk
ke, idet han og Jan Paulsen 
(seedet 1) tabte sem ifinalen til 
den største overraskelse i tu rne 
ringen, Henrik Olsen, Kø- 
ge/M orten Sandal, Tuse Næs 
med 17-16, 4 -15 ,10-15 . De hav
de haft s tort besvær med også 
overraskende gode Klaus Lyster, 
KBK/Peter Knudsen, GBK 
(14-17, 15-12, 18-15), der slog

Overraskelsen i herredouble, Morten Sandal og Henrik Olsen.
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3-4 seedede Lars Bottke/H enrik 
Bisgaard, Randers. Max Gan- 
drup/Johnny Børlum, Herning 
(seedet 2) nåede ret let 
semifinalen og slog her Kim 
Christensen, T riton /H enrik 
Nielsen, Sæby, 18-16, 15-11. 
Disse havde besejret Peter 
Grossmann +  en skadet Philip 
Thrane, SIF. Finalen blev ikke 
uventet en H ern ing-trium f -  de 
vandt også fo r nylig GBKs tu rne 
ring -  men de fik  nok mere m od 
stand end ventet af den defensi
ve, men effektive double Henrik 
O lsen/M orten Sandal. Max/ 
Johnny vandt i en glim rende f i 
nale med 15—10, 15-13.
DD. I finalen fik  vi desværre 

DMs eneste uheld, idet Marlene 
Nørgaard, Resen, der spillede 
med Lene Sørensen, Triton, 
måtte opgive med en knæskade, 
der heldigvis på sygehuset kun 
konstateredes som et forstrakt 
ledbånd. Hun var dog ikke mere 
forknyt, end at hun siddende på 
båren i hallen med en sølvme
dalje om halsen og en buket 
blom ster i hånden kunne sige: 
»Det er lige som en hel begravel
se med sådan en bårebuket!« 
Charlotte Jacobsen, Hor- 
sens/M arian Christiansen, T ri-

KawasaK/
er også

trøjer og shorts

ton, vandt således finalen på w.o. 
De havde I sem ifinalen slået G itte 
Gandborg, Væ rløse/M arina Vet- 
ling, Helsinge 15-6, 15-5. Le- 
ne/M arlene var med nød og 
næppe komm et i finalen ved en 
meget kneben sejr over Lotte Ol- 
sen/Lene Jørgensen, Ballerup 
(15-9, 4 -15 ,15 -13 ). Øvrige gode 
par var Dorthe Christensen/An- 
nemette Christensen, SGI, og 
Anne Mette B ille /K ristine  Ras
mussen, Nyk. F.

MD. På grund af Marlenes 
uheld blev finalen Ikke spillet. 
Jan Paulsen/Marlan Christen 
sen, Triton, vandt uden kamp 
her, men havde fået fin  m od 
stand undervejs af Lars Peder- 
sen/Anne Mette B ille  (15-8,
16-17, 15-11) og af Max Gan- 
drup/D orthe Christensen i 
semifinalen (15-10, 15-12). Fi
naleparret fik  kun større mod 
stand af Morten Sandal/Lene 
Jørgensen i semifinalen (18-14, 
15-6).

Som helhed må årgangen ka
rakteriseres ved en lille  men god 
top fo r både drenge og piger i 
s ingle samt s tor bredde hos 
drengene, knap så stor hos pi
gerne. I doublerne kniber det 
især med m ixed- og dame-dou- 
blebredden, men der er mange, 
der kan blive gode.

Tyngden ligger jo  meget klart i 
Jylland ligesom det meste af 
bredden. 8 af 10 fina lis ter/fina le- 
par er således fra Jylland med 
Triton, Å lborg og Herning som 2 
kraftcentre, en tydelig æ ndring 
fra senere år, hvor Jylland og 
Sjæ lland har været mere jæ vn 
byrdige.

Marian Christiansen og Charlotte 
Jacobsen.

Trængsel på sejrsskamlen i m ixeddouble, Johnny Børlum  
(uden makker, idet Marlene Nørgaard blev skadet i finalen og 
måtte på hospitalet), Marian Christiansen/Jan Paulsen, Mor

ten Sandal/Lene Jørgensen og Dorthe Christiansen/Max 
Gandrup.

(Fotos fra DM: Nils Mogensen).

Herresingle, kvartfinaler: Peter Knudsen, G entofte-A rild  Pe
tersen, Greve 8-15, 15-6, 15-10. Kim Christensen, T rito n - 
Henrik Bisgaard, Randers 12-15, 15-6, 15-12. Max Gandrup, 
Hern ing-Lars Pedersen, M aribo 1-15, 15-9, 15—12. Peter 
Grossmann, Skovshoved-Jan Paulsen, Triton 3-15, 8-15. 
Semifinaler: Knudsen-Christensen 15-3, 15-9. G andrup- 
Paulsen 12-15, 9-15. Finale: Knudsen-Paulsen 15-11, 7-15, 
15-8.

Damesingle, jvartfinaler: Lene Sørensen, T riton-Anne Mette 
Bille, Nykøbing F. 11-1, 12-9. G itte Gandborg, Vaerløse- 
Charlotte Jacobsen, 7 -11 ,6 -11 . Annette Samuelsen, Lystrup- 
Marianne Christiansen, T riton 7-11, 5-11. Marlene Nørgaard, 
Resen-Lotte Olsen, Greve 6-11, 12-9, 1-11. Semifinaler: Sø- 
rensen-Jacobsen 11-6, 11-3. Christiansen-O lsen 12-9, 
12-10. Finale: Sørensen-Christiansen 11-7, 11—4.

Herredoubie, kvartfinaler: Jan Paulsen, Triton/M ichael Steen, 
Aarhus-N iels Hansen/Kim Petersen, Greve 15-7, 15-5. Peter 
Knudsen, G entote/Klaus Lyster, KBK, København-Morten 
Sandal, Tuse Næ s/Henrik Olsen, Køge 17-14, 12-15, 15-18. 
Kim Christensen, T riton /H enrik  Nielsen, Sæ by-Henrik Fut- 
trup /C hristian  Bjørnsson, Horsens 15-11,15-5. lan K jæ r/Arild  
Petersen, Greve-Max G andrup/Johnny Børlum, Herning 3-15,
10 - 15. Semifinaler: Paulsen/Steen-Sandal/O lsen 17-16, 
4-15, 10-15. Christensen/N ie lsen-G andrup/Børlum  16-18,
11 - 15. Finale: S andal/O lsen-G andrup/Børlum  10-5, 13-15.

Damedouble, kvartfinaler: Charlotte Jacobsen, Horsens/Ma- 
rian Christiansen, T rito n -B irth e  Laursen/Pernille  Fynbo, Re- 
sen 15-8, 15-12. G itte Gandborg, Værløe/Marianne Vetling, 
Hels inge-Dorthe Christensen/Annem ette Christensen, Sæd- 
ding-G uldager 11-15, 15-9, 15-11. Tina Nielsen, tr iton /P er- 
nille Prahl, H orsens-Lotte Olsen, Greve/Lene Jørgensen, Bal
lerup 7-15, 3-15. Laila H. Nielsen, H im m elev/Pernille D. Jen 
sen, Holte-Lene Sørensen, T riton/M arlene Nørgaard, Resen 
8-15, 9-15. Semifinaler: Jacobsen/Christiansen-Gand-
borg/Vetling  15-6, 15-5. O lsen/Jørgensen-Sørensen/Nør- 
gaard 9-15, 15-4, 13-15. Finale: Jacobsen/Christiansen-Sø- 
rensen/Nørgaard 9-5, Ser.

Mixeddouble, kvartfinaler: Michael Steen, Aarhus, Charlotte 
Jacobsen, Horsens-M orten Sandal, Tuse Næs/Lene Jørgen 
sen, Ballerup 15-10, 15-5. Torben Larsen/Vibeke Thomsen, 
Esbjerg^JOhnny Børlum, Herning/M arlene Nørgaard, Resen 
4—15, 8-15. lan K jæ r/Lotte  Olsen, Greve-Max Gandrup, Her- 
n ing/D orthe Christensen, Sæ dding-Guldager 12’715, 5-15. 
Lars Pedersen, M aribo/Anne Mette Bille, Nykøbing F.^Jan 
Paulsen/Marian Christiansen, Triton 8-15. Semifinaler: San- 
dal/Jørgensen-Børlum /N ørgaard 14—18, 8-15. Gandrup/ 
Christensen-Paulsen/Christiansen 10-15, 12-15. Finale: 
Børlum /Nørgaard-Paulsen/Christiansen V. O.
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Fø rste tred o b b elte  
m ester i t i å r

Karsten Schulz og Claus Thomsen -  mestre i herredouble.

Claus Thomsen, Esbjerg, blev 
den første tredobbelte yng lin 
gemester i mere end ti år, da han 
vandt herreslnglen, herredou 
blen med Karsten Schulz, Højb 
jerg, og m ixeddoublen med B ir 
g itte Hindse, Nr, Borby, ved DM i 
Nr. Broby.

Jesper Helledie, Hvidovre, stod 
fo r samme bedrift i 1970-71.

Claus Thomsen havde let ved 
at sikre sig finalesejren i single. 
Anders Nielsen, Greve Strand, 
der uventet var blevet m odpart i 
finalen ved at besejre Karsten 
Schulz, Højbjerg i sem ifinalen, 
blev ikke levnet nogen chance af 
en meget koncentrat spillende 
esbjergenser. Samtidig spillede 
Claus Thomsen sit bedste spil i 
finalen, men det havde knebet 
noget mere tidligere i tu rne rin 
gen.

1. års ynglinge-spilleren, 
Poul-Erik Høyer, Helsinge, havde 
derimod stor-favoritten a lvorlig t 
presset i semifinalen. Helsin- 
ge-spilleren tog første sæt og 
efter at have tabt klart i andet, 
bragte han sig foran med 7 -0  i 
det afgørende sæt. Im id lertid  op 
stod der allerede på dette tids 
punkt »vinder-nerver« og ved en 
imponerende koncentration lyk 
kedes det Claus Thomsen at få 
vendt kampen.

Det b leven herresingle-ræ kke 
helt uden overraskelser. Sam tli 
ge spillere nåede til kvartfinalen, 
og sem ifinalenseedingerne 
holdt ligeledes. En meget vel
spillende Anders Nielsen fik  dog 
skabat »overraskelsen« i

semifinalen, hvor Karsten Schulz 
ikke kunne leve op til tid ligere 
bedrifter i sæsonen.

B irg itte  Hindse og Dorthe Lyn 
ge kom som ventet til at spille 
dam esingle-finale, og det, der 
blev en tredobbelt fina ledelta 

gelse fo r B irg itte  var lige ved at 
blive et tr is t farvel til alle mester
skabs-og medalje-forhåbninger.

Nr. Broby-pigen måtte nemlig 
holde sengen næsten tilsidste 
m inut fø r stævnet kom i gang. 
Hun var ramt af influenza, men 
trods sygdoms-svækkelsen 
kunne hun spille sig frem til tre 
sem ifinaler -  oven i købet uden 
at komme a lvorlig t i knibe. Det 
lykkedes heller ikke Odense-ri- 
valen Dorthe Hvilshøj at udnytte 
situationen, da hun stod overfor 
B irg itte Hindse på sem ifina le /fi- 
naledagen. OBK’eren havde vist 
fornem t spil undervejs ved at be
sejre to seedede spillere, 5-8 
placerede Gitte Søgaard, og 3 -4  
placerede Lene Frilund Jacob 
sen, men det kunne hun ikke leve 
op til i sem ifinalen. B irg itte  var 
kommet mere til kræ fter og ved 
klogt spil kunne hun afgøre af
færen i to sæt.

Dorthe Lynge kunne uden 
problem er spille sig frem til f i 
nalen, som blev en sand gyser. 
En rig tig  nervekamp mente 
Dorthe Lynge, som meget hel
d ig t sikrede sig et enkelt po int i 
første sæt, før hun efterhånden 
kunne få styr på nerverne. Der 
var im id lertid  stillings-krig  til det 
sidste i såvel andet som tredje 
sæt, fø r Triton-p igen kunne sikre 
sig sit første danske mesterskab.

Claus Thomsen/Karsten 
Schulz elim inerede såvel favorit 
parret Anders N ie lsen/Henrik 
Lunde som Højbjerg-parret 
Henrik E jllersen/Keld Søgaard 
og kunne dermed noget uventet 
tage sig af denne titel.

Karsten Schulz/C laus Thom 
sen spillede deres h idtil bedste i 
DM-stævnet, og de havde sam ti
dig det held, at Højbjerg-parret 
slet ikke kunne få deres spil til at 
hænge sammen. F inalenederla 
get betød samtidig, at de måtte 
afskrive Europamesterskabs- 
deltagelse.

I damedouble kunne Gitte 
Paulsen/G itte Søgaard let t i l 
spille sig titlen. S ing le-fina lis ter 
ne blev blot levnet syv og et po i
nt.

Der var heller ikke spænding 
om mesterskabet i m ixeddouble, 
hvor Claus Thomsen og B irg itte  
Hindse vandt klart over G itte og 
Keld Søgaard. Der var stille t 
store forventn inger til Gitte 
Paulsen/Poul-Erik Høyer i denne 
række, men de blev sendt ud i 
kvartfinalen af et velspillende 
Lyngby-par, Henrik Jes- 
sen/Hanne Løvendahl.Lykkelige finalister i damesingle -  Birg itte  H indse/Dorthe Lynge.
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Gitte Pauisen/G itte Søgaard

Herresingle, kvartfinaler: Claus Thomsen, Esbjerg-Henrik 
Jessen, Lyngby 15-9, 15-3. Poul Erik H. Larsen, H e ls inge- 
Henrik Ejlersen, Højbjerg 15-12 ,4 -15 ,15-13 . Jacob Thygesen, 
Lyngby-Anders Nielsen, Greve 4-15, 1-15. Henrik From, Esb- 
je rg-Karsten Schulz, Højbjerg 15-13, 4-15, 3-15. Semifinaler: 
Thom sen-H. Larsen 11-15, 15-10, 15-10. N ie lsen-Schulz 
15-8, 15-9. Finale: Thom sen-N ie lsen 15-10, 15—4.

Dam esingle, kvartfinaler: Dorthe Lynge, Triton-Susanne Pe
dersen, Gratoften 11-2 ,11-0 . G itte Højlund, Køge-Susan Jen 
sen, Helsinge 11-0 ,11-3 . Dorte Hvishøj, Odense-Lene Frilund, 
Helsinge, Nr. Broby 7—11, 1-11. Semifinaler: Lynge-Højlund 
11-4,11—1. Hvilshøj-H indse 5 -11 ,9 -12 . Finale: Lynge-H indse 
1-11, 12-9, 12-10.

Herredouble, kvartfinaler: Anders N ielsen/Henrik Lunde, 
Greve-Steen F. Ipsen/Jørgen Roland, Herlev 8 -15 ,15 -9 ,15—4. 
Claus Thomsen, Esbjerg/Karsten Schulz, Højb jerg-Henrik 
Sahlgren, L illerød/H enrik Rud Pedersen, A lbertslund 15-12, 
15-11. Poul H. Larsen/Søren Bo Hansen, Hels inge-Henrik 
Jessen/Jacob Thygesen, Lyngby 10-15, 9-15. Henrik
Trans/H enrik From, Esbjerg-Keld Søgaard/Henrik Ejlersen, 
Højbjerg 9-15, 9-15. Semifinaler: N le lsen/Lunde-Thom sen/ 
Schulz 15-7, 15’718, 8-15. Jessen/Thygesen-Søgaard/ 
Ejlersen 3-15, 2-15. Finale: Thom sen/Schulz-Søgaard/ 
Ejlesen 15-9, 14-17, 15-7.

Dam edouble, kvartfinaler: Gitte Paulsen, T riton /G itte  Sø
gaard, Højb jerg-L isbeth K. Sørensen/Hanne Løwendahl, 
Lyngby 14—17,15-0 ,15-6 . Jeanette Jensen, Jæ gerspris/Susan 
Jensen, H elsinge-Dorte Hvilshøj, Odense/G itte Højlund, Køge 
15-12, 15-5. B irg itte  Nielsen, G entofte /P ia Steffensen, 
AIS-Tranbjerg-Lene F rilund/Helle  Wøidemann, Helsinge 
6-15, 15-9, 9-15. Marianne Lauritsen, Ø lstykke/Susanne Pe
dersen, G ranto ften-D orthe Lynge, T riton /B irg itte  Hindse, Nr. 
Broby 9-5 , 3-15. Sem ifinaler: Paulsen/Søgaard-^Jensen/Jen- 
sen 15-5, 15-9. F rilund/W øidem ann-Lynge/H indse 9-15, 
15-12, 8-15. Finale: Paulsen/Søgaard-H indse 15-7, 15-1.

Mixeddouble, kvartfinaler: Claus Thomsen, E sb jerg /B irg itte  
Hindse, Nr. Broby-K im  Rasmussen, G lostrup/Karin  S teffen 
sen, Roskilde 15-8, 15-11. Anders Nielsen, Greve/Jeanette 
Jensen, Jæ gerspris-Henrik Sahlgreeen, L illerød/H elle  Wøi
demann, Helsinge 15-6, 15-2. Jacob Thygesen/Hanne Lø
wendahl, Lyngby-Poul E. H. Larsen, Helsinge/G itte Paulsen, 
Triton 15-7, 12-15, 15-11. Palle Hansen/G itte Højlund, Kø- 
ge-ke ld  Søgaard/G ltte Søgaad, Højbjerg 7-5, 11-15.
Semifinaler: Thom sen/H indse-N ielsen/Jensen 15-9, 15-12. 
Thygesen/Løwendahl-Søgaard/Søgaard 15-18, 15-18. Fina 
le: Thom sen/H Indse-Søgaard/Søgaard 15—4, 18-13.

Flot indsats af 
Højbjerg-par

Henrik Ejlersen og Keld Søgaard 
Jensen, Højbjerg, stod fo r den 
absolut bedste præ station, da 
det udvalgte danske ungdom s
hold ovenpå holdkampen mod 
deres jæ vnaldrende engelske 
modstandere deltog i en stæ rkt 
besat senior-turnering.

Højbjerg-parret nåede finalen i 
herredouble, hvor koreanerne 
Yong og Koay, der opholder sig i 
England, vandt med 15-9,18-15. 
Undervejs til finalen besejrede 
Keld Søgaard/Henrik Ejlersen 
først Anthony Hall/G eoff Dixon -  
det engelske par, der i slutn ingen 
af 1982 ophold t sig i Danmark og 
deltog I en række tu rneringer -  
og i semifinalen blev Mark 
E llio tt/N ige l T ier slået i tre sæt 
(13-15, 15-9, 15-12). Dette par 
var 3 -4  seeded, og forinden hav
de det danske par slået det 1-2 
seedede par Ray Rofe/Duncan 
Bridge 15-13, 10-15, 17-14.

Det andet danske herredou- 
blepar, Anders N ie lsen/Henrik 
Lunde tabte ligeledes til kore 
anerne og det var allerede i tu r 
neringens første runde.

I herresingle slog det engelske 
bud på årets ungdom s-europa- 
mesterskab i herresingle, Darren 
Hall fo r alvor til. Han besejrede 
såvel Andy Goode (15-11, 9-15, 
15-7) som Gary Asquith, der i f i 
nalen b lo t fik  fire points i det af
gørende sæt.

De danske herrer gled fo rho ld 
svis hurtig t ud. Karsten Schulz, 
Højbjerg, gjorde det bedst ved at 
nå kvartfinalen, hvor han tabte til 
Glen M ilton i to sæt. Henrik Lun 
de blev besejret med 15-4, 15-8 
af Gary Asquith i første runde, og 
Henrik Ejlersen fik  b lot et og tre

points mod Andy Goode. Anders 
Nielsen tabte til Glen M ilton i sin 
anden kamp, og Keld Søgaard 
blev besejret af B. Camplon i 
første runde.

I damesingle tabte Dorthe 
Lynge, Triton, i kvartfinalen til 
Fiona E llio tt og dermed nåede 
hun længst, idet G itte Søgaard, 
B irg itte  Hindse, og Gitte Paulsen 
blot fik  én kamp.

Karen Bechmann (tldl. Bridge) 
vandt turneringen med finalesejr 
over Diane Underwood, der i 
første runde skabte overraskel
sen ved at slå Sally Podger.

De unge danskere kom heller 
ikke til at spille nogen rolle i da 
medouble. G itte Pauisen/Gitte 
Søgaard tabte således uventet til 
deres jæ vnaldrende, Lisa Chap- 
m an/Juine Shipman (15-9, 3-15, 
15-8) og B irg itte  H indse/Dorthe 
Lynge blev besejret af skotterne 
Ham ilton/Fulton i to sæt.

Damedoublen blev vundet af 
Fiona E llio tt/J ill Pringle, der be
sejrede Wendy Massam/Gillian 
Gowers i finalen. Sidstnævnte 
par havde overraskende været i 
stand til at besejre Barbara Sut- 
ton/Karen Beckmann i 
semifinalen.

David Eddy og Barbara Sutton 
tog sig af m ixeddoublen ved at 
finale-besejre Duncan Brid- 
ge/M ary Leeves. I denne kate 
gori vartre  danske par med, Keld 
og Gitte Søgaard, der blev be
sejret af Mark og Fiona Elliott, 
Anders N ie lsen/G itte Paulsen, 
der tabte I 2. runde til Ro- 
ebuck/Cooke, og Karsten 
Schulz/Dorthe Lynge, som i 
første runde tabte til Stuart 
Spurling/Sally Podger.

Jy lla n d s  B ad m in ton  K red s

J B K ’s USU s ø g e r træ n e re  til sæ so nen  
1 9 8 3 /8 4

Arbejdsområde: Være instruktør på 1 træ ningssam ling samt 
være spillemæssig leder ved 3 -5  åbne stævner samt DM -  evt. 
også JM.

Kvalifikationer: M inim um  DBF 1 instruktøruddannelse.
Løn: De af DBF fastsatte regler fo r instruktørlønninger. 
Nærmere oplysninger kan fås hos Hanne Gram, Hvidkløver- 

vej 6, 8900 Randers, tlf. 06-41 30 13, hvortil sk riftlig  ansøgning 
sendes senest den 1. maj 1983. Ansøgningen skal indeholde, 
hvilken aldersgruppe (junuor, puslinge eller m inipuslinge) 
man helst vil arbejde med.

JBK’s USU 
Hanne Gram
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O F F IC IE L L E  M E D D E L E L S E R

Oprykning af 
seniorspillere

Efter Randers åbne C-turnering  
den 5.-6 . februar 1983 er føl
gende spillere oprykket til 
B-rækken:
Henrik Bisgård, Randers 
Lars Bottke, Randers 
Jørgen Lind, Randers 
Liselotte Strange, Randers

Efter Giostrups åbne B-turne- 
ring den 5.-6. februar 1983 er 
følgende spillere oprykket til 
A-rækken:
Michael Bahne, Rødovre 
Torben Rasmussen, Karlslunde 
Ole Sørensen, Solrød 
Michael Mogensen, Ballerup 
Lis Sim oni, Ballerup 
Karin Fleicher, Roskilde 
Anette Liebst, Roskilde 
Suzette Nielsen, SB 50

Efter Ringsteds C -turnering d.
29.-30. januar 1983 er følgende 
spillere oprykket til B-ræ kken: 
Bo Johansen, Hørsholm 
René Andersen, Sorø 
Jesper Kirk, Sorø 
Ulla Høegh, Glostrup 
Tina Høegh, Glostrup.

Efter Horsens mesterræ kketur- 
nering d. 29.-30. januar 1983 er 
følgende spillere oprykket til me
sterrækken:
Henrik Ejlersen, Højbjerg 
Kjeld S. Jensen, Højbjerg 
Vibeke Rasmussen, Lillerød 
Hanne K. Nielsen, Triton.

Efter Højbjergs B-turnering d. 
23.-24. oktober 1982 er følgende 
spillere oprykket til A-ræ kken: 
Ole Juul, Horsens 
Peter Locht, Højbjerg 
Torben Søgaard, Horsens 
Bo Hansen, Grenå 
Vita Mølgaard, Grenå 
Eva Møller, Lystrup 
Helle M. Nielsen, Birkerød 
Vibeke H. Andersen, Birkerød

Efter KBKs mesterræ kketurne- 
ring d. 26.-28. december 1982 er 
fø lgende spillere oprykket til me
sterrækken:
Ivan Kristensen, KBT, Køben
havn
Ellen Bille, Nyk. F. John Larsen, 
KBT, København 
Marianne Larsen, KBT, Køben
havn

Efter Lindholms åbne B -turne 
ring d. 29.-30. januar 1983 er fø l 
gende spillere oprykket til 
A-rækken:

Troels Quist, Sæby 
Jørgen Overgård, Slagelse 
Kaare Larsen, Slagelse 
Jens Gadegård, Lindholm  
Lene Gadegård, Lindholm  
Bente Benjaminsen, Lindholm  
Joan Ravn, Bæ lum-Solbjerg

Efter Ølstykkes åbne A-turnering 
d. 29.-30. januar 1983 er fø lgen 
de sp iller oprykket til A-rækken: 
Susan Jensen, Helsinge

Efter Frederikshavns åbne  
C-turnering den 5 .-6 . februar 
1983 er følgende spillere opryk 
ket til B-rækken:
Kurt Poulsen, Frederikshavn 
Ole Juul Jensen, Frederikshavn 
Martin Overgård, Frederikshavn 
Michael Henriksen, ABC, Aal
borg
Tina Johansen, ABC, Aalborg 
Lotte Gorm, Brønderslev 
Mette Dahl, Brønderslev

Efter ABC-Aalborgs åbne 
D-turnering den 29.-30. januar 
1983 er følgende spillere opryk 
ket til C-rækken:
Kim Knudsen, Vejlby-Risskov 
Jens J. Lønning, Vrå 
Kim Jacobsen, Hadsund 
Bjarne Møller, ABC, Aalborg 
Ken B. Olsen, Vrå 
Jan Dalsgård, Romdrup-Klarup 
Peter Nielsen, Hadsund 
Lars Uhrbrand, Hadsund 
Gert Andersen, Mejdal 
Claus Ulriksen, Mejdal 
Erik Christensen, Bælum 
Eva Gade, Hadsund 
Inge Pedersen, Bæ lum-Solbjerg 
Solvejg Andersen, Mejdal 
G itte Christensen, Mejdal 
Dorthe Gade, Øster Hurup 
Lone Larsen, Øster Hurup 
Jytte Toftdal, Vester Hassing 
Annette Bronton, Vester Hassing 
Tina Pedersen, Romdrup-Klarup 
Marianne Larsen, Vestbjerg

Efter Charlottenlunds åbne 
C-turnering den 6 .-10. decem 
ber 1982 er følgende spillere 
oprykket til B-rækken:
Torben Haase, Charlottenlund 
Jesper Andersen, Charlotten 
lund
Jan Behrens, Roskilde 
Anette Liebst, Roskilde 
Yvonne Bohm, Roskilde 
Char|otte Jess, Roskilde

DBF’s
instruktørkursus

1983
Hermed indbydes til Dansk 
Badminton Forbunds in 
struktørkursus 1983, det af
vikles i Nyborg-hallen såle 
des: DBF-1 søndag den 24. 
ju li kl. 20.00 til søndag den 31. 
ju li kl. 13.00. Der er i alt 48 
pladser.

Deltagelse er norm alt be
tinget af, at kredskursus 1 og 
kredskursus 2 er tilfredsstil 
lende gennemført, og af at 
vedkommende Indstilles af 
sin kreds.

Anmeldelsesgebyr kr. 
1.300,- pr. deltager.

De 48 pladser fordeles 
mellem kredsene på følgende 
måde: KBKr. 7 pladser,
LFBKr. 3 pladser, SBKr. 17 
pladser, JBKr. 14 pladser, 
FBKr. 5 pladser og BBKr. 2 
pladser.

Anmeldelse fremsendes 
inden den 10. maj til kredsens 
instruktionsleder og inden 
den 15. maj til DBFs kontor.

Kursusgebyr vil ofte kunne 
refunderes af kommunen. 
Husk at søge støtte hos det 
lokale fritidsnævn.

Evt. yderligere oplysninger 
hos instruktionslederen 
kreds/d istrik t e ller hos Liz- 
beth von Barnekow, tlf. (01) 
62 43 82.

Uddannelsesudvalget

Godkendte
sponsor

kontrakter
Boldklubben Kammeraterne -  
Stein-P Sports Products. 
Udløber: 1/4-1985.

Fakse Badminton Club -  Sjæ l
landske Bank A/S.
Udløber: 31/12-1984.

Frederikshavn Badm intonklub -  
l/S  Electra.
Udløber: 31/10-1983.

Faaborg Badminton og I .F .-A s 
surandør Per Berthelsen. 
Udløber: 1/4-1985.

Hareskov I.F. -  Intersport, LI. 
Værløse.
Udløber: 1/6-1984.

Hundested Badminton C lub -  
Tuborg Depot, Frederiksværk. 
Udløber 31/5-1984.

Nexø Badm intonklub -  Born 
holms Konservesfabrik.
Udløber: 30/11-1985.

N yvest-C . F. S tender&Søn ApS, 
Rønne.
Udløber: 30/4-1984.

Skt. Klemens Badm intonklub -  
Oceka Marked.
Udløber: 30/8-1983.

Sønderborg Badminton Klub -  
Optiker Møller, Expert Jefsen, 
Henrik Rømer, Maskiner & 
Værktøj og A/S Margarine -  
Selskabet.
Alle udløber: 31/1-1985.

Klassificering
Bent Hansen, Slagelse, og 
Palle Hansen, Køge, er fe j 
lagtigt ikke blevet klassifice 
ret som yngllnge-m ester- 
ræ kke-spillere fra sæson

starten. De spillede sig op i 
mesterrækken i sæson 
1981-82 ved at vinde hen 
holdsvis to herredoubler og 
to m lxeddoubler.

FYNS BADMINTON KREDS

afholder sommerlejre i G lamsbjerg i fø lgende tidsrum : 
21 /6 -25 /6  1983 jun iorer 
25/6 -29 /6  1983 puslinge 
2 9 /6 - 3 /7  1983 m inipuslinge 

3 /7 -  7 /7  1983 jun iorer 
7 /7 -1 1 /7  1983 puslinge 

11/7-15/7  1983 m inipuslinge

Tilm elding -  skriftlig  -  til:
Poul Bent Nielsen, Æ blevænget 6, 5900 Rudkøbing, senest 
den 27. april 1983.

Kursusafgift: 750 kr.
Med venlig hilsen 

FYNS BADMINTON KREDS
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Enes tåend e
jub ilæ um

Nordjydsk Badminton D i
s trik t kunne fejre sekretær 
Jørn Møller Jørgensen, 
Aalborg, fo r et enestående 
jubilæ um  i forbindelse med 
distrikte ts repræsentant
skabsmøde.

Det er i år 25 år siden, Jørn 
Møller Jørgensen, blev ind 
valgt i NBD’s bestyrelse. Han 
blev dengang -  i 1958 -  valgt 
som distriktsform and Jens 
Ove Ernstsen vovede på re
præ sentantskabsmødet den 
påstand, at en tilsvarende 
stor »præ station« -  at være 
d istrik ts /kreds sekretær uaf
b rudt i 25 å r -  ikke tid ligere  er 
udført af noget medlem un 
der DBF. Bestyrelsen fo r NBD 
markerede sekretærens ju 
bilæum med reception i T ri 
tons klublokaler.

D om m erstole  
fra Ø rbæ k  
Stålindustri 
kr. 1 .225 ,-
incl. moms.

ØRBÆK STÅLINDUSTRI

DK-5853 ØRBÆK ■ 09-331184

S ven sk  se jr  
i C a n a d a

Svenskeren Torbjørn Pettersson 
blev overraskende vinder af de 
åbne canadiske mesterskaber. 
Han havde slået favoritten Ray 
Stevens i semifinalen, mens han i 
finalen tog sig af canadieren J. 
Goss. Canadierne havde ventet 
deltagelse fra Flemming Delfs og 
Pia Nielsen, men de meldte fra.

Resultaterne i turneringen: 
Herresingle: Torbjörn Peters- 
son, Sverige-J. Goss, Canada 
15-5, 15-3.
Damesingle: Sally Podger, 
England-G illian M. Clark, Eng 
land 8-11, 11-7, 11-6. 
Herredouble: Billy G illi- 
land/Dan Travers, Skot- 
land-Torb jorn  Petersson/Lars 
Wengberg, Sverige 5-15,
13-15.
Damedouble: Gillian G ilks/G il- 
lian Clark, England^J. Falar- 
deau/C. Backhouse, Canada

Blandt dem, der er med til at ad 
m inistrere hollandsk badminton 
er en meget dygtig mand ved 
navn Ben Langeweg -  som m eti
der lid t fo r dygtig synes man i 
DBF.

Det er ham, der har udarbejdet 
teknikken bag de EDB-behand- 
lede verdensranglister, vi fra tid 
til anden bringer, og hvad var set 
fra et hollandsk synspunkt mere 
naturligt end at lade ham og hans 
com puter lave seedingerne til de 
åbne hollandske mesterskaber 
omkring fastelavn?

Det gjorde han så med det re 
sultat, at englænderne fik  jule lys 
i øjnene, og danskerne gav ham 
en protest på halsen.

Sagen var nemlig, at hans ma
skine efter en tilsyneladende lid t 
fo r lemfæ ldig fodring spyttede 
sidste års engelske mester, 
Stephen Baddeley, og dette års, 
Kevin Jolly, ud som nr. 1 og 2 i 
herresingle foran Steen Flad- 
berg og europamesteren, Jens 
Peter N ierhoff, der begge blev
3 -4  seedede.

Torbjørn Pettersson

Mixeddouble: Billy G illiland, 
Skotland/Karen Chapman, 
England over Paul Johnson, 
Canada/Claire Backhouse, Ca
nada.

Det syntes selv den engelske 
cheftræner, Ciro C inig lio, var fo r 
meget af det gode og støttede 
danskerne i, at i hvert fald 
N ierhoff burde placeres foran 
Baddeley.

Derefter placerede maskinen i 
herredouble englæ nderne Mar
tin  Dew og Mike Tredgett foran 
Jesper Helledie/Steen Fladberg 
til trods for, at danskerne har 
vundet de sidste to - tre  indbyr 
des opgør, sidst i dobbeltarran 
gementet i England i s lutningen 
af november (15-3 ,15-6  og 15-9, 
15-12), og fo r at føje den helt 
store spot til skaden blev skot
terne G illiland/Travers, der ikke 
har haft et æ rlig t resultat i denne 
sæson, placeret til den anden fi- 
naleseeding i herredouble.

Mon ikke man har skelet lid t 
fo r meget til All England fo r et år 
siden, da skotterne nåede finalen 
mod brødrene Sidek fra Mala 
ysia.

D et lille  sm æ ld  m ed  
den store virkn ing

Spilleren falder om på banen og 
tager sig til benet. De færreste er 
i tvivl: Sprængt akillessene.

En idrætsskade, som de fleste 
sportsfolk frygter på grund af de 
ubehageligheder, der følger 
med: operation, gipsbandage og 
lang tids fravær fra sportsgre 
nen.

Trods disse ubehageligheder 
kan der dog være god grund til at 
afdramatisere denne udbredte 
skade, som næsten alle kommer 
sig helt over med en fornuftig  
genoptræning.

En sådan afdramatisering kan 
bogen »Akillessenen« være med 
til at give. Bogen om denne »le 
gemets største sene« udgives på 
Dafolo Forlag og er skrevet af 
læge Erik Bostofte -  der har be 
handlet mange spillere med ska 
dede akillessener -  og redaktør 
H. C. Møller -  der fra sin repor
tervirksomhed har været vidne til 
en lang række akillesseneuheld.

Bogen fortæ ller om akillesse 
nen, dens funktion  og opbyg 
ning, og om hvorfor der er risiko 
fo r overbelastning. Der gives in 
gen patentløsning på, hvordan 
denne idrætsskade kan undgås, 
men der gives gode råd om, 
hvordan man bør forholde sig, 
hvis man har m istanke om, at 
man har overanstrengt akilles 
senen, og om, hvad man skal 
gøre, når skaden er sket.

Kendte idræ tsfolk fortæ ller om 
deres oplevelser og erfaringer 
med en sprængt akillessene og 
er hermed med til yderligere at 
belyse dette problem.

Bogen henvender sig til alle 
sportsfolk, men måske i særlig 
grad til badmintonspillere, der er 
den mest udsatte gruppe. Også 
læger, der behandler idrætsska
der, kan have gavn af de råd og 
vejledninger, bogen indeholder.

90 sider, illustreret. Kr. 69,50 incl. 
moms.

Nyt te le fo n -n r.

Verner Sørensen, formand 
fo r Vrå Badminton Klub, får 
pr. 1. april nyt telefon-nr. 
nemlig (08) 98 16 22.

17-14, 15-6.

DBF uenig m ed EDB
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DH-TURNERINGEN -  2. DIVISION

Helle Wøidemann og Tom Nielsen, Helsinge.

Lyngby-Aalborg Triton 2 13-0
MD: Thomas Sattrup/Annette Berte lsen-C laus M orild/H anne B. 
Nielsen 15-7, 15-4. Lars C hem nitz/B irthe Skovgaard-Søren Thom- 
sen/Helle Larsen 15-7, 15-7.
DS: Hanne Adsbøl-Hanne K. Nielsen 11-1 ,11-7 . Bente Hessel-Ander- 
sen-Tina Nielsen 11-6, 11-4.
HS: Gert Hansen-Lars Dahlberg 15-6, 15-6. Torben N ie lsen-Henrik
G. Jensen 15-5,15-11. Preben Boesen-Jan Paulsen 15-5 ,15-7 . Hen
rik Jessen-Kim Kristensen 15-7, 15-6.
DD: Hanne Adsbøl/Bente Hessel-Andersen-Hanne B. N ielsen/Helle 
Larsen 15-9, 15-3. Annette Berte lsen/B irthe Skovgaard-Hanne K. 
N ielsen/Tina Nielsen 15-13, 15-8.
HD: Lars Chem nitz/G ert Hansen-Claus M orild /H enrik Jensen 15-10, 
15-2. Torben N ielsen/Thomas S attrup-Lars Dahlberg/Søren Thom 
sen 15-11, 15-6. Preben Boesen/Henrik Jessen-Jan Paulsen/Kim 
Kristensen 15-6, 15-8.

Helsinge-Århus 9 -4
MD: B irg it Jacobsen/O le S vendsen-L illi B. Petersen/JesperToftlund
7-15, 7-15. Helle W øidem ann/Tom Nielsen-Susanne Andersen/N iels 
Christensen 15-6, 15-3.
DS: Lene Frilund—B irg it Andersen 11-0 ,11-0 . Susan Jensen-Pernille 
Andersen 11-5, 11-1.
HS: Poul-Erik Høyer-Claus Bertelsen 15-6, 13-15, 15-4. Asger Mad- 
sen-Kent Madsen 15-7 ,15-5 . Kim Lassen-Torben Christensen 15-13, 
15-7. Jan Petersen-Kim Vistisen 18-14, 15-5.
DD: Lene Frilund/Helle W øidem ann-Susanne Andersen/L illi B. Pe
tersen 17-14, 15-1. Susan Jensen/B irg it Jacobsen-Pernille Ander- 
sen /B irg it Andersen 15-0, 15-9.
HD: Asger Madsen/Oie Svendsen-N iels Christensen/Torben C hri
stensen 7-15, 6-15. Tom N ielsen/Poul-Erik Høyer-Kent Mad- 
sen/C laus Bertelsen 17-18, 15-12, 12-15. Jan Petersen/Kim Las- 
sen^Jesper Toftlund/K im  Vistisen 7-15, 7-15.

Hvidovre 2-L illerød 7 -6
MD: Elo Hansen/Annette B ernth-Peter Buch/Helle Buch 1-15, 15-6, 
15-17. Niels Pedersen/Jette M oberg-F inn R iget/Lise Andersen
17-14, 15-8.
DS: Nina Lolk-Jette  Boyer 11-5, 4—11, 11-9. Else Thoresen-Lisbeth 
Stuer Lauridsen 6-11, 5-11.
HS: Bo Øm osegaard-Finn S. Jensen 17-14, 15-1. Karsten Schi- 
øtz-O le Laustsen 2-15, 6-15. Knud F. U llerichs-N ie ls B. Hansen 15-8, 
15-3. Svend Ussing-Henrik Sahlgren 17-14, 15-12.
DD: Nina Lolk/Annette B ern th-Jette  Boyer/Helle Buch 16-18, 6-15. 
Jette Moberg/Else Thoresen-Lisbeth Stuer Lauridsen/Lise Andersen
12- 15, 16-17.
HD: Bo Ømosegaard/Karsten Sch iø tz-F inn S. Jensen/O le Laustsen 
17-15, 15-1. Niels Pedersen/Elo Hansen-Peter Buch/F inn Riget
13 - 18, 18-14, 15-7. Svend Ussing/Knud F. U llerichs-N ie ls B. Han- 
sen/Henrik Sahlgren 7-15, 15-13, 7-15.

Odense-Lyngby 6 -7
MD: Liselotte Thom sen/Anders Andersen-Hanne Adsbøl/Lars 
Chemnitz 9-15, 3-15. Vibeke Hansen/Karsten N ielsen-Annette Be- 
rtelsen/Thom as Sattrup 9-15, 1-15.
DS: Helle Berg-Bente Hessel-Andersen 11-12, 11—4, 11-2. Dorte 
H vllshø j-B irthe Skovgaard 11-1, 11-1.
HS: Jan Hammergaard Hansen-Gert Hansen 10-15, 3-15. Kim Han- 
sen-Torben Nielsen 6-15, 9-15. Per Jørgensen-Preben Boesen 
15-13, 15-11. John Thrane-H enrik Jessen 17-15, 11-15, 11-15.
DD: Helle Berg/D orte Hvilshøj-Bente Hessel-Andersen/Hanne Ads- 
bøl 15-8, 15-11. Liselotte N ie lsen/V ibeke Hansen-Birte Skov- 
gaard/Annette Bertelsen 4-15, 14-17.
HD: Jan Hammergaard Hansen/Karsten N ie lsen-Lars Chem nitz/G ert 
Hansen 18-17, 18-17. Anders Andersen/K im  Hansen-Thomas Sat- 
trup/Torben Nielsen 1-15, 18-13, 15-2. Per Jørgensen/John Thra 
ne-H enrik Jessen/Preben Boesen 14-18, 0-15.

Triton, Aalborg 2-A arhus 7 -6
MD: Claus M orild /H e lle  Larsen^Jesper T o ftlu n d /L illi B. Pedersen
7-15 ,1 -15 . Søren Thom sen/Lotte N ie lsen-N iels Christensen/Susan- 
ne Lassen 7-15, 12-15.
DS: Annie B. Jørgensen-Inge-Lise Mortensen 10-12, 11-9, 11-3. 
Hanne B. N ie lsen-B irg it Andersen 1\1 —6, 11-1.
HS: Lars H. D ahlberg-Lars Brauner 15-11, 15-10. Henrik G. Jen- 
sen-C laus Bertelsen 6-15, 15-11, 12-15. Jan Paulsen-Torben C hri
stensen 15—4, 15-1. Peter Pedersen-Kim  Vistisen 15-17, 0-15.
DD: Annie B. Jørgensen/Lotte Nielsen—Lilli B. Pedersen/Inge-Lise 
Mortensen 15—4, 15-8. Helle Larsen/Hanne B. N ie lsen-B irg it Ander- 
sen/Susanne Lassen 15-7, 15-5.
HD: Claus M orild /H enrik  G. Jensen-N iels Christensen/Jesper T o ft 
lund 0-15, 4-15. Søren Thom sen/Lars H. D ahlberg-Lars
Bräuner/Torben Christensen 15-7, 15-12. Jan Paulsen/Peter Peder
sen-K im  Vistisen/C laus Bertelsen 11-15, 7-15.

Ingen  streng  o verg år d en  æ g te  
ta rm stren g  i sp ille ko m fo rt og  b o ld fø lin g . 

For s tø rre  s p ille g læ d e  o g  fo r d in  ketch ers  
skyld  b ø r du  fo rla n g e  s u p erkva lite te rn e

’FIRST’ eller M.1.’ fra

Teknologi og know-how i tarmstrenge siden 1770.

M
 G eneralagent: ^

J. Hammergaard Hansen Sport A/S

H å n d v æ rk e rb y e n  17, 2 6 7 0  G re ve  S t ra n d .  T e le fo n  (02) 90  52  55
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DH-TURNERINGEN-3 . DIVISION PULJE 1

6. runde

Karlslunde-Nykøbing F. . . .  7-6
Ø lstykke-Resen ................  8-5
Lyngby—K B T ........................ 8—5
Lillerød-Væ rløse ............... 7-6
G entofte-Brabrand ...........  9^1

7. runde

KBT-Karlslunde ................  11-2
Nykøbing F .-Ø ls tykke ----  9—4
R esen-Væ rløse.................. 10-3
B rabrand-L illerød 2 ......... 10-3
Gentofte 2 -Lyngby ..........  11-2

Flemming Dalum, Brabrand Tina Krogh, Ølstykke

KBT København-K arlslunde 11-2
MD: John Larsen/M arianne Larsen-Torben Rasmussen/Tina Olsen 
15-10, 15-7. Ivan K ristensen/B irthe Conradsen-B jarne Grav- 
lund/G itte  Funk 15-6, 15-12.
DS: Lise Lotte N ielsen-R ita Jørgensen 11 -2 ,11 -0 . Tanja Lew is-Lene 
Dideriksen 11-2, 11—4.
HS: Per Bendix-Preben Nørgaard 17-15, 9-15, 15—4. Per Juu l-O le  
Andersen 15 -18 ,15 -1 ,15 -5 . Ivan Jane ll-B o  Chr. Nielsen 11-15,15-9, 
15-7. Søren M einertz-Tom  Helmuth 5-15, 18-15, 18-17.
DD: Tanja Lew is/M arianne Larsen-Tina O lsen/G itte Funk 15-7,
12 - 15, 15-11. Liselotte N ielsen/B irthe Conradsen-R ita Jørgen- 
sen/Lene Dideriksen 15-5, 15-2.
HD: Per Bendix/lvan Kristensen-Preben Nørgaard/B jarne Gravlund 
15 -3 ,15 -6 . Per Juu l/John Larsen-O le Andersen/Torben Rasmussen 
15-12, 18-13. Ivan Janell/Søren M einertz-Bo Chr. N ielsen/Tom Hel- 
mudth 8-15, 15-8, 9-15.

Brabrand IF—Lillerød 2 10-3
MD: Gert Petersen/Lone Mogensen-Finn R iget/L lse Andersen 15-11, 
15-12. Jørgen Bo A ndersen/B irg itte  E riksen-S tig  Due/M arianne Ny- 
egaard 1-15, 15-8, 9-15.
DS: Mette Qvist-V ibeke Rasmussen 8-11, 11-1, 11-9. Vibeke 
Dahl-C harlo tte  Bornemann 9-11, 0-11.
HS: Martin Q vist-Henrik Skårup 15-4, 17-14. Niels Erik Holm- 
strøm -Thom as Kirkegård 15-5, 9-15, 15-11. Karsten Baltzer- 
sen-M orten Hansen 15-14, 8-15, 15-6. Fleming Dalum -Jørn Jensen 
15-10, 18-14.
DD: Lone M ogensen/M ette Q vist-C harlo tte  Bornem ann/M arianne 
Nygaard 17-14, 15-9. B irg itte  Eriksen/V ibeke Dahl-V ibeke Rasmus- 
sen/Lise Andersen 9-15, 15-10, 8-15.
HD: Gert Petersen/Martin Q vist-Henrik Skårup/F inn Riget 15-5, 
15-6. Jørgen Bo Andersen/Karsten Baltzersen-S tig Due/Jørn Jensen
1 3 - 15, 15-9, 15-11. Niels Erik Holm strøm /Flem ing D alum -M orten 
Hansen/Thomas Kirkegård 15—4, 15-7.

Gentofte 2-Lyngby 2 11-2
MD: Bo Kjæ rgaard/Susanne Berg-Torben Østergaard/Hanne Ernst 
15-10, 15-7. Michal Tolboe/Anne-M arie Sørensen-Torben Has- 
fe ld t/A nn -B ritt Laigård 15-9, 8-15, 15-9.
DS: Inge Christensen-Hanne Løwendahl 11-9, 12-9. B irg itte  
N ielsen-Lisbeth Jensen 11-5, 11-4.
HS: Jesper Thom sen-Jacob Thygesen 15-17, 8-15. Henrik Jen- 
sen-K im  Andersen 15-6, 15-10. Henrik Borgaard-Torben Sørensen
4-15, 6-15. Arne Petersen-Erik Forum 15-17, 15-3, 15-4.
DD: Susanne Berg/lnge Christensen-Hanne Ernst/Hanne Løwendahl 
15-11, 15-11. Anne-Marie Sørensen/B irg itte  N ie lsen-Lisbeth Jen- 
sen/A nn-B ritt Laigård 15-4, 15-9.
HD: Bo Kjæ rgaard/Arne Petersen-Torben Sørensen/K im  Andersen 
15-12, 15-13. Jesper Thom sen/Henrik Borgaard-Torben Øster- 
gård/Torben Hasfeldt 17-14, 8-15 ,15-12 . Henrik Jensen/M ichal Tol- 
boe-Jacob Thygesen/Erik Forum 15-13, 15-5.

NBK (Nykøbing Falster}-Ø lstykke 9 -4
MD: Ellen B ille /M icha l G ylling -W inn ie  Axelsen/Steen Hansen 15-7,
6 -  15, 15-12. Mette Rasmussen/Christian Synnestvedt-B irg itte Lud- 
vigsen/G ert Ahrenkilde 15-3, 15-12.
DS: Anne-Mette Bille—Tina Krog 11-7, 11-8. L ise-Lotte B ille-M erete 
Jørgensen 11-8, 11-6.
HS: Ole Petersen-Allan Wallys 15-8, 15-12. John Olesen-Per Frede
riksen 15-3, 9-15, 15—4. Steen Hansen-Benny Wallys 15-7, 15-11. 
Nlels-Ole Rasmussen-René Frederiksen 4-15, 7-15.
DD: Ellen B ille /L ise Lotte B ille—Tina Krogh/W innie Axelsen 15-7, 
15—4. Anne Mette B ille /M ette  Rasmussen-Merete Jørgensen/B irg itte 
Ludvigsen 15-12, 9-15, 15-10.
HD: Ole Petersen/John O lesen-Steen Hansen/Allan Wallys 4-15,
14 - 18. Michael G ylling /N ie ls Ole Rasmussen-Gert Ahrenkllde/Per 
Frederiksen 15-13, 9-15, 12-15. Steen Hansen/Christian Synnest- 
vedt-Benny Wallys/René Frederiksen 9-15, 15-8, 10-15.

Lyngby 2-K BT, København 8 -5
MD: Niels Ahrengot/Hanne E rnst-John Larsen/Marianne Larsen
15 - 12, 5-15, 7-15. Torben H asfe ldt/Ann-B ritt Laigård-lvan Kristen 
sen/B irthe Conradsen 10-15, 2-15.
DS: Hanne Løwendahl-L ise lotte  Nielsen 11-7, 11-0. Lisbeth 
Koch-Tanja Lewis 11-6, 11-8.
HS: Jacob Thygesen-Per Bendix 15-1,18-17. Kim Andersen-Per Juul 
Jensen 12-15 ,15-10 ,9 -15 . Torben Sørensen-lvan Janell 15-7,15-11. 
Erik Forum -Søren Meinertz 15-10, 15-6.
DD: Hanne Løwendahl/Hanne Ernst-M arianne Larsen/Tanja Lewis 
17-15, 17-16. Lisbeth K och/A nn-B ritt La igård-Liselotte
N ielsen/B irthe Conradsen 15-11, 15-12.
HD: Torben Sørensen/Kim  Andersen-Per Bendix/lvan Kristensen
7 -  15,10-15. Jacob Thygesen/Torben Hasfeldt-John Larsen/Per Juul 
Jensen 6-15, 15-7, 11-15. Erik Forum/Niels Ahrengot-lvan Ja 
nell/Søren Meinertz 15-6, 15-8.

Ølstykke-R esen 8 -5
MD: Annie Axelsen/Steen Hansen-Pernille Fynbo/M orten Christen 
sen 15-4, 8-15, 15-10. B irg itte  Ludvigsen/Johan Paaske-Annette 
Tonnesen/Peder Damgård 15-8, 15-12.
DS: Tina K rogh-M arlene Nørgård 4-11, 10-12. Merete Jørgen- 
sen-L isbeth Kudsk 11-3, 11-5.
HS: Allan Wallys-dens Thøgersen 15-7, 11-15, 10-15. Per Frederik- 
sen-Leo Laursen 15-7, 15-7. Benny W allys-Klaus Worm 15-3, 8-15, 
15-8. René Frederiksen-Poul Mark 8-15, 15-10, 15-2.
DD: Tina Krogh/Annie Axelsen-M arlene Nørgård/Annette Tonnesen 
15-4, 15-5. Merete Jørgensen/B irg itte  Ludvigsen-Lisbeth
Kudsk/Pernille Fynbo 15-5, 15-11.
HD: Allan Wallys/Steen Hansen-M orten Christensen/Klaus Worm 
15-9, 8-15, 7-15. René Frederiksen/Benny W allys-Peder Dam- 
gård/Jens Thøgersen 15-8, 9-15, 7-15. Per Frederiksen/Johan 
Paaske-Poul M ark/Leo Lauresen 4-15, 14-17.
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DH-TURNERINGEN-3 . DIVISION PULJE 1

Lillerød 2-Væ rløse 7 -6
MD: Asger Bonnichsen/Annie Trieb-Peter Holm /Susanne Esberg 
11-15, 15-12, 9-15. Torben K jæ rulff/M arianne Nyegaard-Peter Al- 
brecktsen/M erete Øgaard 15-11, 15-9.
DS: Vibeke Rasmussen-Pernille Skjøt 7-11, 4-11. Charlotte Borne- 
m ann-G itte  Gandborg 5-11, 7-11.
HS: Henrik S kårup-N ie lsG rocott 14 -18 ,15-8 ,15-2 . Stig Due-Lars Bo 
Jensen 15-17, 6-15. Thomas K irkegaard-Lars Erik Pedersen 15-9, 
15-2. Morten B. Hansen-M orten Henriksen 15-3, 15-3.
DD: Marianne Nyegaard/Charlotte Bornem ann-Susanne Es-
berg/G itte  Gandborg 15-8, 15—4. Vibeke Rasmussen/Annie
Trieb-P ern ille  Skjøt/M erete Øgaard 15-12, 8-15, 5-15.
HD: Torben K jæ rulff/Henrik Skårup-Peter Holm /Lars Bo Jensen
14- 18, 15-11, 12-15. Asger Bonnichsen/Stig Due-N iels Gro- 
co tt/M orten  Henriksen 15—4, 15—4. Thomas Kirkegaard/M orten B. 
Hansen-Peter A lbrecktsen/Lars Erik Pedersen 16-18, 15-10, 15-7.

Gentofte 2-B rabrand 9 -4
MD: Bo Kjæ rgaard/Karen Holm Jørgensen-G ert Petersen/Lone Mo 
gensen 8-15, 15-12, 18-14. Michal To lboe /B irg itte  Nielsen^Jørgen 
Bo A ndersen/B irg itte  Eriksen 4—15, 15-5, 15-10.
DS: Inge Christensen-M ette Quist 11 -6 ,11 -6 . Solveig B jørløw-V ibe- 
ke Dahl 11-9, 7-11, 11-8.
HS: Jesper Thom sen-M artin Quist 15-8, 6-15, 17-18. Henrik Bor- 
gaard-N ie ls Erik Holmstrøm 15-10, 13-18, 17-18. Arne Peter- 
sen-Eskild  Frederiksen 18-13, 15-8. Axel Rasmussen-Karsten Balt- 
zersen 15-10, 15-11.
DD: Inge Christensen/Karen Holm Jørgensen-Lone Mogensen/Mette 
Quist 15-8, 10-15, 15-5. Solveig B jø rløw /B irg itte  N ie lsen-B irg itte  
Eriksen/V ibeke Dahl 15-18, 6-15.
HD: Bo Kjæ rgaard/Arne Petersen-Gert Pedersen/M artin Quist 15-9,
15- 2. Jesper Thomsen/Axel Rasmussen^Jørgen Bo Andersen/Kar- 
sten Baltzersen 15-9, 15-8. Michal To lboe/H enrik Borgaard-N iels 
Erik Holm strøm /Eskild Frederiksen 5-15, 15-8, 15-6.

Karlslunde-Nykøbing F 7 -6
MD: Torben Rasmussen/Tina O lsen-M ichal G ylling/E llen Bille 15-4, 
15-7. Bjarne G ravlund/G itte Funk-Per Skjo ldner/M ette  Rasmussen 
15-10, 15-6.
DS: Rita Jørgensen-Anne Mette B ille  5-11 ,0 -11 . Lene D ideriksen-L i- 
se Lotte Bille 6-11, 11-5, 3-11.
HS: Preben Nørgård-O le Petersen 15-13, 00-00. Lars O lsen-John 
Olsen 15-9,15-11. Ole Andersen-Steen Hansen 15-9,15-12. Bo Chr. 
N ie lsen-Niels Ole Rasmussen 10-15, 7-15.
DD: T inaO lsen/G itte  Funk-E llen B ille /L ise  Lotte Bille  6-15,7-15. Rita 
Jørgensen/Lene D ideriksen-Anne Mette B ille /M ette  Rasmussen
7-15, 6-15.
HD: Preben Nørgaard/Lars O lsen-O le Petersen/John Olsen 15-8,
14—17, 5-15. Ole Andersen/Torben Rasmussen-Niels Ole Rasmus- 
sen/M ichal Gylling 15-7, 15-2. Bjarne G ravlund/Bo Chr.
Nielsen-Steen Hansen/Per S kjo ldner 15-6, 8-15, 15-7.

Skovshoved 2-S øllerød Nærum 5 -8
MD: M. Nolsøe/G itte S. N ie lsen-Frank H. Andersen/Susanne Kølle
16-18, 15-3, 15-8. Hans Henrik Svendsen/Ann Hessel-Hans Hjul- 
m and/Tina Kobberø 12-15, 13-18.
DS: Marianne Ifversen-Kirsten Meier 2-11, 5-11. Ann-Dorthe Jes- 
sen-Susanne Pilgård 10-12, 5-11.
HS: Bendt Rose-Gert Helsholt 17-15, 15-18, 16-17. Jesper R ath je- 
Hans Henrik Kølle 15-12, 15-3. Peter Grossm ann-Peter Kjær 12-15,
18-16, 12-15. John Funch-Karsten Meier 7-15, 7-15.
DD: Marianne Ifversen/G itte S. N ie lsen-K irsten M eier/T ina Kobberø 
11-15, 17-18. Ann Hessel/Ann-Dorthe Jessen-Susanne Kølle/Su- 
sanne Pilgård 15-8, 15-6.
HD: Mogens Nolsøe/Peter Grossm ann-G ert Helsholt/Frank H. An 
dersen 15-9, 6-15, 15-7. Hans H. Svendsen/Jesper Rathje-Hans 
Hju lmand/Karsten Meier 11-15, 14-17. Bendt Rose/John F unch- 
Hans Henrik Kølle/Peter Kjær 15-7, 10-15, 15-6.

Helt hvid canvas-overdel med ruskinds
forstærket næse.

Skridsikker naturgummisål samt løs, fodformet 
indlægssål. Let sko i overlegen kvalitet 

og holdbarhed.



DH-TURNERINGEN -  3. DIVISION PULJE 2

6. runde

Nr. Broby-Skovshoved .. 9 -  4
S lage lse -C ha r.lund ....... 9 -  4
V iby-Højb jerg ................ 2-11
Herlev-Søllerød Nærum . 8 -  5
G lostrup-Kastrup M ....... 4 -  9

7. runde

Kastrup M.-Nr. Broby . . . 6 -  7
Skovshoved-Søllerød . . . 5 -  8
S la g e lse -V ib y ................ 8 -  5
Højbjerg 2-Herlev ......... 12 - 1
C harlo tten lund-G lostrup 5 -  8 Kirsten Meier, Søllerød-Nærum. Per Mikkelsen, Højbjerg.

Højbjerg 2 -H erlev  12-1
MD: Dorte Søndergård/Keld Søgård-Carina F inne-lpsen/Jens Hin- 
richsen 15—4, 15-3. Anne S tranddorf/Per M ikkelsen-L is Dysse- 
holm /O le Hørvid 15-8, 15-12.
DS: Gitte Søgård-Lone Rasmussen 11-3,11-3 . Jane B. N ielsen-Han 
ne Jørgensen 11-3, 11-4.
HS: Karsten Schulz-Jens Krogh 15—4, 15-12. Lars K. Andersen-Finn 
Rasmussen 15-1,15-10. Flemming Kretzschm ar-G ertC olding 15-12,
15-3. Henrik Ejlersen-Steen Finne-lpsen 15-6, 15-7.
DD: Gitte Søgård/Jane B. N ie lsen-L is Dysseholm /Lone Rasmussen 
15-10, 15-7. Dorte Søndergård/Anne S tranddorf-C arina Finne-lp- 
sen/Hanne Jørgensen 6-15, 5-15.
HD: Keld Søgård/Henrik E jlersen-O le Hørvid/Jens Hinrichsen 15-10, 
15-0. Per M ikkelsen/F lem m ing Kretzschm ar-dens Krogh/F inn Ras
mussen 17-18, 15-3, 15-9. Karsten Schulz/Lars K. Andersen-Steen 
Finne-lpsen/G ert Cold ing 11-15, 18-16, 17-15.

Slagelse-V iby 8 -5
MD: Lisbeth Jørgensen/M ichal Sørensen-Helle Carlsen/Peter Sø
rensen 11-15, 15-9, 10-15. Annette Andersen/lb  Larsen-lnge Mar- 
tin /Jens V ingløv 10-15, 10-15.
DS: Lisbeth C old ing-Anne-M ette  Zachariasen 11-3, 11-8. Nina Ved- 
sø-Pern ille  Steensen 9-11, 11-5, 11-6.
HS: Allan Andersen-Lars Merild 15-7, 15-4. Jørgen N ie lsen-Kje ld 
Jørgensen 7 -1 5 ,1 5 -9 ,1 5 -7 . Jørgen O vergård-Per Heisel 7 -15 ,15 -8 ,
15- 6. Niels C hristiansen-Frank Just Hansen 15-7, 15-7.
DD: Lisbeth C old ing/N ina Vedsø-Helle C arlson/Pernille Steensen
16 - 17, 15-6, 8-15. Lisbeth Jørgensen/Annette Andersen-lnge Mar- 
tin /Anne-M ette Zachariasen 15-11, 15-7.
HD: Allan Andersen/M ichal Sørensen-Peter Sørensen/Lars Merild 
15-11, 15-9. Jørgen Nielsen/Jørgen Overgaard^Jens V ingløv/Frank 
Just Hansen 13-15, 15-5, 3-15. Ib Larsen/Niels Christiansen-Kjeld 
Jørgensen/Per Heisel 1-15, 14-17.

K astrup-M agleby-N r. Broby 6 -7
MD: B ritt Hansson/Theis Larsen-Hanne K irketerp/Jørgen Kirketerp 
15-7, 15-5. Dorthe Jensen/Henrik B ruun-Anne Grete Bonne- 
sen/C laus Thybo 17-16, 15-7.
DS: Betina N ie lsen-B irg itte  Hindse 3 -11 ,8 -11 . G itte Thom sen-Karin 
Jensen 12-11, 9-11, 3-11.
HS: Morten Knudsen-C laus Overbeck 15-11, 3-15, 14-18. Jørgen 
Buus-Steen Petersen 15-8, 17-18, 16-18. Per Bonnicksen-Steffen 
Hansen 15-18, 10-15. Henning Borch-C laus Nielsen 15-5, 15-10. 
DD: B ritt Hansson/Betina N ielsen-Hanne K irke te rp /B irg itte  Hindse 
15-10, 8-15, 10-15. G itte Thom sen/Dorthe Jensen-Anne Grethe 
Bonnesen/Karin Jensen 12-15, 15-9, 15-7.
HD: Morten Knudsen/Per Bonnicksen-Steen Petersen/Claus Over
beck 10-15, 15-12, 14-17. Henning Borch/Theis Larsen^Jørgen K ir- 
keterp/S teffen Hansen 15-11, 15-7. Jørgen Buus/H enrik B ru u n - 
Claus Thybo/C laus Nielsen 15-8, 15-8.

Nr. Broby-Skovshoved 2 9 -4
MD: Jørgen K irketerp/Hanne K irketerp-M ogens Nolsøe/G itte Schou
9-15, 15-12, 8-15. Claus Nielsen/Vivi Snedevind-Hans Erik Svend- 
sen/Ann Hessel 15-9, 11-15, 18-13.
DS: B irg itte  H indse-M arianne Ifversen 11—4, 11-2. Karin Jensen-An 
ne Dorthe Jessen 11-2, 11-2.
HS: Claus Overbeck-Henrik Bo Mathiesen 15-4, 15—1. Steen Peter- 
sen-B endt Rose 15-7, 15-9. Jens Lund^Jesper Rathje 10-15,10-15. 
Steffen Hansen-Peter Grossmann 16-17, 15-11, 18-16.
DD: Hanne K irke te rp /B irg itte  H indse-M arianne Ifversen/G itte Schou
5-15, 15-10, 12-15. Karin Jensen/Vivi Snedevind-Anne Dorthe Jes- 
sen/Ann Hessel 15-17, 15-10, 17-15.
HD: Claus Overbeck/Steen Petersen-Mogens Nolsøe/Henrik Bo 
Mathiesen 15-7, 15-3. Jørgen K irketerp/Steffen Hansen-Hans Erik 
Svendsen/Jesper Rathje 15—4,15-9. Claus Nielsen/Jens Lund-Bendt 
Rose/Peter Grossmann 15-5, 7-15, 9-15.

Slagelse-Charlottenlund 9 -4
MD: Lisbeth Jørgensen/M ichal Sørensen-B irgit Jørgensen/O le Et- 
helberg 15-8, 15-7. Anette Andersen/O tto Rasmussen-Lisbeth 
Laursen/Claus Christensen 18-16, 15-11.
DS: Lisbeth Ko ld ing-S ally  Grice 11-4 ,11-0 . Nina Vedsø-Kirsten Chri
stiansen 2—11, 12-10, 8-11.
HS: Allan Andersen-Bendt Kramer 15-9, 15-12. Jørgen C. 
N ielsen-desper Andersen 15-7, 15-12. Jørgen Overgaard-dørgen 
Thau 5-15, 4-15. Niels Christiansen-Troels Gath 15-8, 15-1.
DD: Lisbeth Kold ing/N ina Vedsø-Kirsten Christiansen/Sally Grice 
15-3, 15-9. Annette Andersen/Lisbeth Jø rgensen-B irg it Jørgen- 
sen/Lisbeth Laursen 11-15, 15-10, 15-12.
HD: Otto Rasmussen/Allan Andersen^Jørgen Thau/Bendt Kramer
9-15, 15-11, 15-9. Michal Sørensen/Jørgen Overgaard-C laus Chri- 
stiansen/O le Ethelberg 15-12 ,12 -15 ,15 -18 . Jørgen C. Nielsen/Niels 
Christiansen-Jesper Andersen/Troels Gath 12-15, 11—15.

Glostrup-K astrup-M agleby 4 -9
MD: Kirsten Bisgaard/René Rasm ussen-Britt Hansson/Theis Larsen 
15-12, 6-15 ,16-17 . B irg it Nielsen/Sten N ie lsen-Dorthe Jensen/Hen 
rik Bruun 4-15, 15—4, 12-15.
DS: Marianne Petersen-Betina L. Nielsen 7-11, 4-11. Anne Rød- 
b roe-G itte  Thomsen 11-8, 11-5.
HS: Willy N ilsson-M orten Knudsen 15-6, 15-8. Sandro RossW ørgen 
Buus 17-14, 1-15. 13-15. Steen Kristiansen-Per Bonnicksen 15-8,. 
7-15, 14—18. Jens Larsen-Henning Borch 13-15, 7-15.
DD: Anne Rødbroe/Kirsten B isgaard-B ritt Hansson/Dorthe Jensen
3-15 ,7 -15 . Marianne Petersen/B irg it N ie lsen-Betina L. N ielsen/G itte 
Thomsen 15-5, 15-8.
HD: W illy Nilsson/Steen Kristiansen-Per Bonnicksen/M orten Knud
sen 15-12, 15-10. René Rasmussen/Sten N ielsen-Henning
Borch/Theis Larsen 12-15, 4-15. Sandro Rossi/Jens Larsen-Henrik 
Brunn/Jørgen Buus 9-15, 15-3, 7-15.
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Gert Helshold, Søllerød-Nærum.

H erlev-Søllerød Nærum 8-5
MD: Carina F inne-lpsen/Jens H inrichsen-G ert Helsholt/T ina Kob- 
berø 18-16, 15-7. Lis Dysseholm /Ole H ørvid-Frank Holst Ander- 
sen/Bente F. Sørensen 17-14, 10-15, 15-10.
DS: Lone Rasmussen-Kirsten Meier 4—11, 2-11. Hanne Jørgen- 
sen-M arie L. Kølle 11-1, 11-2.
HS: Jens Krogh-K im  Levin 0-15, 7-15. Finn Rasmussen-Hans H jul
mand 15-9, 18-13. Jørgen Roland-Karsten Meier 14-18, 15-7, 15-9. 
Gert C o ld ing-F inn B. Jensen 15—4, 15-8.
DD: Lone Rasmussen/Lis Dysseholm -Kirsten M eier/Bente F. Søren
sen 9-15, 10-15. Hanne Jørgensen/Carina F inne-lpsen-T ina Kobbe- 
rø/M arie L. Kølle 15-6, 15-7.
HD: Ole Hørvid/Jens H inrichsen-K im  Levin/Hans Hjulmand 9-15,
10-15. Jens Krogh/FInn Rasmussen-Gert H elsholt/Frank H. Ander
sen 11-15, 17-15, 11-15. Jørgen Roland/G ert Cold lng-Karsten Mei- 
er/F inn B. Jensen 15-13, 15-5.

Viby-Højbjerg 2 2-11
MD: Helle Karlsson/Peter Sørensen-Dorte Søndergaard/Keld S. Jen 
sen 12-15, 15-2, 6-15. Inger M artin/Jes W lngløv-Anne Strand- 
dorf/M ichael Locht 15-10, 0-15, 15-6.
DS: Anne Mette Zachariassen-G ltte S. Jensen 4-11, 5-11. Pernille 
Steensen-Jane B. Nielsen 10-12, 6-11.
HS: Lars M errild-Karsten Schultz 7-15 ,1 -15 . Keld Jørgensen-Lars K. 
Andersen 15-17, 17-16, 7-15. Asbjørn Karlsson-Flem m ing
Kretzschmar 9-15, 6-15. Per Helssel-Henrik Ejlersen 3-15, 12-15. 
DD: Helle Karlsson/Pernille Steensen-G itte S. Jensen/Jane B. 
Nielsen 6-15, 15-10, 17-18. Inger M artln /Anne Mette Zacharias- 
sen-Dorte Søndergaard/Anne S tranddorf 18-15, 15-5.
HD: Lars M errild /Peter Sørensen-Keld S. Jensen/Henrik Ejlersen
5-15, 6-15. Keld Jørgensen/Per Heissel-Karsten S chultz/Lars K. An 
dersen 15-11, 2-15, 7-15. Asbjørn Karlsson/Jess W lngløv-M lchael 
Locht/F lem m lng Kretzschm ar 11-15, 11-15.

V M  -  E x t r a  

n r . a f

B a d m in t o n  

u d k o m m e r  

2 7 .  a p r i l

Plads til 
flere baner

A f K arl N ie ls e n , Lang ho lt

Så vidt jeg ved, findes der Ingen 
lovbestemte regler fo r rum for 
holdene om kring en badm inton 
bane.

Nu er det sådan at der i en 
idrætshal der er 43,50 m lang (og 
det er nok m indstem ålet fo r de 
fleste haller) er plads til 6 dou 
blebaner, uden gene fo r sp ille r 
ne, der ikke engang vil bemærke 
det. Det nødvendiggør kun fly t 
ning af håndboldmål.

Da det er a lm indelig t kun at 
indtegne 5 baner, er det jo  nemt 
at regne ud at med den tid som 
badminton optager i hallerne, vil 
der være ca. 10% mere halkapa 
citet til rådighed, ganske gratis, 
men til glæde fo r både klubkas 
serer, medlemmer fordi vente li 
ster kan reduceres, planlæ ggere 
af tu rneringer o.s.v.

Det er bare min erfaring at det 
er vanskeligt at komme igennem 
med budskabet, og derfor var det 
en sag fo r D.B.F. at tage op, idet 
jeg ikke kan se nogen årsag til 
ikke at ville anbefale det.

Jeg har selv som medlem af et

halbyggeudvalg måttet »kæm 
pe« fo r at få de 6 baner, som fu n 
gerer til alles tilfredshed I dag.

Ved henvendelse til kom m u 
nens tekniske forva ltn ing er fo r 
slaget blevet godt modtaget, 
men af uklare årsager, bl.a. at der 
ikke fore ligger nogen anbefaling 
fra nogen organisation, er der Ik
ke bleven mere ud af det. Det er 
synd fo r på landsbasis er det en 
stor udvidelse der er tale om. Jeg 
har ført forslaget frem på d i 
striktsmøder, og det har he ld ig 
vis ført til æ ndringer i enkelte 
haller, selv om det jo  er vanske 
lig t at lave om på bestående an 
læg.

Ligeledes burde der forskes I 
den bedste måde at løse net- 
støtteproblem et på. Der er flere 
løsninger, men jeg finder den vel 
mest brugte, der går Igennem 
gulvet, ved at løfte et låg tem m e 
lig uegnet, hvorim od jeg mener 
træstøtten der bare hænger med 
et lille  hælbeslag i gulvet og selve 
nettet sammenholdende imellem 
bedst egnet.

AL-SØ-NET

S æ so n en  er  
i fu ld  gang

Vi tilbyder vore badm intonnet i ny 
lon i fineste udførelse og farve.
På bestilling leveres følgende: 
Badm intonnetstøtter i lette 
stålrør, dom m erstiger for 
badminton og tennis samt tæ llekas 
ser og kuglerammer.

Forhandlere overalt.

AL-SØ SPORTSNET FABRIK
Bjerringbrovej 122 

2610 Rødovre 
Tlf. 02-94 97 56
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Postbesørget avis

L e n e  K ø p p e n  

h ar va lg t at sp ille  b a d 

m in to n  m e d  W in n e r, 

fo rd i k v a lite ten  er 

i o rd en . S am tid ig  

b e ty d e r  det, at v i har 

m u lig h e d  fo r  at h a ’ 

fin g eren  på  p u lse n  

o g  væ re m e d  fre m m e  

i første  ræ kke, når 

d e t g æ ld e r  u d v ik lin g  

a f b å d e  b e k læ d n in g , 

sk o , k e ts je re , b o ld e  

o .s .v . til d en n e  

sp ortsgren .

S e lv fø lg e lig  er W in n e r  

b a d m in to n u d s ty r  o g så  

b e re g n e t  til an dre  e n d  

e litesp ille re .

B ø rn  o g  v o k s n e , ø v e d e  

s o m  u ø v e d e  kan  o g så  

væ re m ed .

T ø je t  s id d e r  g o d t  sa m tid ig  

m e d , at d e t g iv e r  m a x im a l 

b e v æ g e lse s fr ih e d . 

S k o e n e  h a r d e n  rigtige  

|k p a s fo rm  - forstæ rk et 

Ijll^ på  a lle  n ø d v e n d ig e  

p u n k ter.

O g  sa m m e n  m e d  

L e n e  K ø p p e n  h ar v i f.eks. 

sk a b t et k e ts jer  p rog ra m , 

s o m  d æ k k e r e th v ert  b e h o v  

o g  s o m  o p fy ld e r  a lle  k va litetsk ra v  

D e r fo r  k a ’ d u  trygt v æ lg e


