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Fem-mands udvalg nedsat

Så er sæsonen i gang. De
første åbne turneringer har
været spillet, og lønnen af
sommerens og forsæ sonens
forberedelser skal nu høstes.
(Foto: Jørgen Hjort).
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Der tages nu fat om kring fo rb u n 
dets struktur. Bestyrelsen har
besluttet at nedsætte et stru k
turudvalg.
- Det er nødvendigt at gen
nemarbejde og drøfte fo rb u n 
dets hele struktur. Baggrunden
for, at emnet nu er aktuelt igen er
de drøftelser, der har været om 
kring emnet »DBF i 80’erne«, og
bestyrelsens og forretningsud
valgets tanker.
S trukturudvalget skal inden 1.
februar se på den frem tidige
struktur.
Det gæ lder den organisatori
ske struktur i forholdene:
Klub - kreds - distrikt
Kreds - forbund
Klub - forbund
Internt i forbundet.
- Den spillemæ ssige struktur i
forholdene:
Klub - kreds - d istrikt - fo r
bund, nationalt og internati
onalt.
- forbundets og kredsenes mål
sætning.
- forbundets,
kredsenes og
klubbernes forhold til omver
denen - herunder såvel det
offentlige, Dansk Idræ ts-For
bund som til andre hovedor
ganisationer.

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

Pr. 1. august 1983 gæ lder følgende annonce-prisliste:
Vi side ................................................................... kr. 2.250,001
V2 side ................................................................... kr. 1.400,00
V4 side ................................................................... kr.
900,00
M m -p ris ................................................................. kr.
4,00
Farvetillæg pr.fa r v e ............................................. kr.
750,00
Rabat ved ti in d ry k n in g e r................................................. 15 %
5%
Rabat ved fem indrykninger ...........................................
Bureauprovision ............................................................... 15 %
Indlæg pr. g a n g .................................................... kr. 4.000,00
(Excl. indlæ gning og m erafgift til porto).
Alle priser er excl. moms, og er forudsat levering af fæ rdig,
positiv film eller repro-klart materiale.

Bog

Bladets artikler med undta
gelse af 'O fficielle meddelel
ser’, må citeres uden tilla d e l
se, når det fremgår, at det
stammer fra ’B adm inton’.
Meninger, der komm er til
udtryk i bladet, behøver ikke
nødvendigvis at give udtryk
fo r forbundets mening.
»Badminton«
udkom m er
hver den 15. i månederne
oktober, november og de
cember.

L a rs J ø rg e n A n d e rs e n .

DBF-næ stformand Ole Mertz
skal fungere som form and for
strukturudvalget, og de øvrige
medlemmer er: Sten Bojsen (di
striktsform and i Vestjylland og
JBK-sekretær), Stig Kirkegaard
(klubform and
i Lillerød
og
næstformand i Sjæ llands-kredsen), Lars Jørgen Andersen
(dom m er og turneringsleder på
Fyn) og Leif Videcrantz (tidligere
ungdom sudvalgsform and
på
Lolland-Falster).

ANNONCER I
»BADMINTON«

Abonnement på »Badmin
ton« koster 7 5 ,- kr. og be
stilles hos udgiveren eller via
DBFs kontor.
Tryk: Frederiksberg
trykkeri.

- behovet fo r andre uddannel
sestilbud end de eksisterende.
Idet det understreges, at en af
målsætningerne med struktur
udvalgets arbejde er at søge ud
giften til adm inistration i bred
forstand mindsket til fordel for
direkte aktiviteter, eksempelvis
ved forbedrede samarbejdsrela
tioner mellem forbunds-udvalg,
skal et foreløbigt udvalgsarbejde
fremlægges til drøftelse i besty
relsen den 13. december 1983
med henblik på sondering af
mulighederne fo r endelig frem 
læggelse af realisable forslag til
drøftelse i kredsene og på DBF’s
repræsentantskabsmøde den 29.
april 1984.

L e i f V id e c r a n t z .

Næste nr. af »Badminton udkom m er den 15. o k to b e rsidste frist fo r aflevering af annoncer og artikler er 20. september.
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Speciel struktur-sål
- skridsikker i alle
retninger.

O gså danske badmintonspillere har nu
for alvor fået øjnene op for Thomas Cup
Skoen fra Le Coq Sportif.
Det er en sko fra t oppen af den internationale
t opklasse, og den er skabt netop til de vanske
lige vilkår en badmintonspiller byder sine fød
der og ankler.
Man løber si g let som selve fjerbolden i et
par Thomas Cup.
Gå lige hen til din sport shandler og prøv
selv Thomas Cup.
Vejl. pris 238,00.

Skråbånd giver øget
støtte.

Ekstra gummikantbånd - forøget slid
styrke på hæl og tå.

lecoasportif^L
Tlf. (03) 57 24 24 anviser nærmeste forhandler.

S am ler s tæ rk t te lt til
Scandinavian Cup
TV viser to tim ers transmission den 30. oktober
Der bliver en ny skueplads for
den tredje udgave af Scandina
vian Cup. Den spilles i dagene
26.-30. oktober, og Lyngbyhallen vil danne ramme om begi
venheden.
- Det bliver den hidtil stæ rke
ste Scandinavian Cup, fastslår
DBF-formand Frede Kruse-Christiansen.
Turneringen bliver et led I
rækken af Kennex Grand-Prix
turneringer, og der er ganske gi
vet en række topspillere, der står
på spring til at komme med
blandt de henholdsvis 12 herrer
og otte damer, der skal frem til
slutrunden I denne grand prixrække, som også vil have points
med fra vores turnering, siger
Kruse-Christiansen.
Det betyder, at den europæ 
iske elite kan ventes til Danmark
sammen med nogle af de bedste
fra Kina, Indonesien, Malaysia,
Japan m.fl.

DBFs bestyrelse har besluttet, at
turneringen skal spilles med
Kennex-bolde.

V e r d e n s m e s t e r I c u q S u g i a r t o v e n t e s t i l S c a n d in a v i a n C u p .

Der vil blive TV-transmission
fra turneringen. Det bliver på fi
naledagen den 30. oktober, og

efter det foreliggende bliver det
en udsendelse på knap to tim er i
tidsrum m et kl. 17.05-18.45.

- Vi fik et særdeles favorabelt
tilbud fra Kennex. Boldvalget har
altså ikke noget at gøre med, at
turneringen er et led i Kennex
G rand-Prix’et,
siger
Frede
Kruse-Christiansen.
Der vil blive forsøgt en ny form
fo r sem ifinale-afvikling, idet vi
gerne vil prøve at spille sem ifi
nalerne i to runder. Der vil såle
des blive en efterm iddagsrunde
den 29. oktober, hvor vi spilleren
semifinale i hver kategori og der
efter en aftenrunde med de fem
øvrige kampe.
- Det giver publikum lejlighed
til at se samtlige kampe uden
samtidig at skulle skele til, hvad
der evt. skete på en bane ved si
den af. Desuden håber vi natur
ligvis at kunne samle flere tils k u 
ere, siger Kruse-Christiansen.

DBF-DM i
Hundested
Hundestedhallen
bliver
ramme om årets DBF-mesterskaber, der afvikles i fe 
bruar.
- Hundested Badminton
Club hartidligere vist sig som
en fo rtrin lig stæ vne-arran
gør, idet vi havde et flo t ar
rangement med landskam
pen mellem Danmark og
England dér. Desuden har
klubben jubilæ um i denne
sæson, og har derfor ønsket
et arrangement til at markere
det med, oplyser Frede
Kruse-Christiansen.
DBF-DM spilles 4.-5. fe
bruar.
Her kan der ikke ventes
TV-transmission, idet det lig
ger samtidig med vinter-OL.

Badmintonbolde til tur
nering og træning leveres
fra lager og på term in til
konkurrencedygtige pri
ser. Kontakt telefon:

(02) 75 51 11.
ØernesMaskin Export A/S
Veddelevgaard
P.O.Box 3
4000 Roskilde

M o r te n F r o s t - s k a l fo r s v a r e s it D B F - D M i H u n d e s te d .
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10 fra DBF til Malmø
DBF deltager med ti ungdom s
spillere i Skånska Ungdomsspelen, der afvikles I Malmø den
17.-18. september.
Seks fra DBF stiller op i yn g lin 
ge-rækken, nemlig Lotte Olsen
og Jeanette Jensen, beggeGreve
Strand, Poul-Erik Høyer og Sø
ren Bo Hansen, Helsinge, Peter
Knudsen, Gentofte, og Jan
Paulsen, Triton.
I junior-ræ kken deltager Lars
Petersen, Nykøbing F., Henrik
Futtrup, Horsens, Annemette
Bille, Nykøbing F., og Laila Han
sen, Greve Strand.

Gevaliamidlerne til
bredt ungdomsarbejde

K ru s e -C h ris tia n s e n .

Frede Kruse går
til filmen

DH-udvalg nu
dannet
Et udvalg på syv medlemmer skal
frem til forbundets repræsen
tantskabsmøde i 1984 komme
med evt. æ ndrings-forslag til af
vikling af Danmarksturneringen
fo r hold.
Det sker på baggrund af drø f
telserne på repræ sentantskabs
mødet i år, hvor forskellige mo
deller var til debat, men som re
præ sentanterne
ønskede
til
grundig behandling før de evt.
udmøntes i æ ndringer af turne
ringens form og indhold.
De syv medlemmer er: Bjørn
Holst-Christensen (formand), Li
se Kissmeyer, Erik Jørgensen,
Hans E. Thage, Jørgen Jensen,
Poul Boyer og Finn Grønbæk.
Bestyrelsen har givet udvalget
følgende komm issorium:
’På baggrund af det forslag
vedrørende DH-turneringen, der
blev drøftet på repræ sentant
skabsmødet den 29. maj 1983
samt de synspunkter, der blev
frem lagt her, diskuterer udvalget
alle aspekter vedrørende DHturneringen - herunder også
ø k o n o m is k e -o g frem læ gger in
den udgangen af 1983 et forslag
til evt. æ ndringer.
Forslagene drøftes herefter i
bestyrelsen og sendestil høring i
kredsene i god tid forinden
DBF’s repræsentantskabsmøde
den 29. april 1984.
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DBFs formand, Frede KruseChristiansen, er gået til fil
men - sådan da.
Han har forladt sin stilling i
fængselsvæsenet fo r at til
træde en stilling som fu n k
tionschef i det nydannede
selskab Nordisk Films TV
A/S.
Tivoli, Horsens Folkeblad
og Dansk Idræts Forbund går
sammen med Nordisk Films
Kompagni ind i TV-branchen.
Det sker gennem oprettelsen
af Nordisk Films TV A/S, der
tidligere hed Laterna Film
A/S.
Selskabet vil i direkte fo r
bindelse med Nordisk Films
tradition, produktion og miljø
producere TV-program m er
fo r Danmarks Radio, er
hvervslivet m.m.
Med Dansk Idræts For
bunds TV-selskab i akti
onærkredsen har selskabet
eneret på billedoptagelser af
idræ tsbegivenheder
her
hjemme. Dog med undtagel
se af aftaler med Danmarks
Radio.
Fordi udbuddet af TV-udsendelser ventes at stige i DR
og videobranchen både her
hjemme og i udlandet, regner
selskabet med en stor efter
spørgsel på sine program 
mer.
Der indskydes ved sel
skabsdannelsen otte m illi
oner kr.

DBFs bestyrelse har besluttet, at
de godt 280.000 kr., der er tilfa l
det forbundet gennem salg af
Gevalia-kaffe,
skal
fordeles
mellem kredsene med 3,50 kr. pr.
medlem som fordelingsnøgle.
Hver kreds vil dog minim um få
15.000 kr.
50.000
kr. af beløbet skal bru
ges af DBFs ungdom sspilleud
valg til arbejde med bredden.
Et restbeløb indgår i fo rb u n 
dets ungdomsfond.
- Kredsenes bestyrelse og
ungdom sspilleudvalget
skal
overfor forbundets bestyrelse til
oktober komme med forslag til
arrangem enter m.v.

Vi vil tilse, at m idlerne anven
des efter disse retningslinier, der
er aftalt med Gevalia.
Det er jo hensigten, at pengene
skal bruges på områder, som ik
ke i forvejen er tilgodeset, så det
virkeligt bliver en væsentlig ekstra-aktivitet, der kom m er i gang,
understreger Frede Kruse-Chri
stiansen.
Det er hensigten, at midlerne
skal anvendes i sæson 1983-84.
Midlerne er opsam let igennem
en særlig ordning mellem Geva
lia kaffe og DBF, hvorefter der i
foråret tilfaldt et ørebeløb for
hver solgt pakke Gevalia-kaffe til
ungdomsarbejde i DBF.

Bestyrelses
medlemmer
skal på rejse
DBFs bestyrelse er repræ
senteret på forbundets ud
landsrejser i forbindelse med
arrangem enter fo r seniorer
og ungdom. Der er nu lagt
»rejseplan« fo r denne sæson.
Jørgen Brix Steby fik en Kina-tur i august. Jørgen
Tum m ler skal med til trelands-kampe i England, hvor
Danmark, Sverige og Eng
land dyster på u n d e r e - n i
veau. Frede Kruse-Christian
sen skal med til Nordiske me
sterskaber fo r seniorer i Fin
land, Søren Nielsen skal med
på turen ija n u a rtil Japan m.v.
Kruse-Christiansen deltager i
Thomas Cup og Uber Cup
holdenes deltagelse i indle
dende og evt. afsluttende
kampe, Franz Krag skal med
til nordiske ungdomsmester
skaber på Island, Mogens
Rotvit skal med til All Eng
land, Bjørn Holst-Christen
sen deltager i turen til 6-nationers-turneringen fo r ung
dom i Skotland og endelig
skal Torsten Berg med til
Europamesterskaber
fo r
seniorer i England.

M o g e n s R o tv it.

T re førstepladser til
Thom as og C hristine
Damedouble

Den svenske rangliste er helt
dom ineret af to spillere - Tho
mas Klhlstrom og Christine
Magnusson, der er ettere i hver
tre kategorier.
Ranglisten ser således ud:

1. Maria
Bengtsson/Christine
Magnusson, Malmö BM K/BMK Carlskrona.
2. Carina
Andersson/Lena
Staxler, BMK Aura/M alm ö
BMK.
3. Ann Sofi Bergm an/Lilian Jo
hansson, Västra Frölunda
BMK.
4. Eva-Marie W ernerheim /Karin
Wilhelmsson, BMK Aura.

Herresingle

H e le n T ro k e

Engelsk tron-skifte
Steve Baddeley har beholdt sin
førsteplads på den engelske
rangliste, mens Helen Troke er
sprunget frem som Englands
stæ rkeste i dameslngle, hvor
Sally Podger er blevet fortræ ngt
til andenpladsen.
Nye navne er dukket op på li
sterne. 17-årige Darren Hall er
røget ind på 6. pladsen, Glen
Milton er nr. 9 og Joe Ford nr. 10.
Fiona Elliott er ny nr. seks og
Cheryl Cook er nr. 10.
Her er ranglisterne:

Herresingle
1.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.

Steve Baddeley, (1)
Nick Yates, (2)
Kevin Jolly, (3)
Steve Butler, (7)
Andy Goode, (5)
Darren Hall, (-)
Gary Asquith, (10)
Dipac Tailor, (8)
Glen Milton, (-)
Joe Ford, (-)
Gary Scott, (10)

1. Thomas
Kihlström ,
BMK
Carlskrona.
2. Stefan Karlsson, BMK Aura.
3. Ulf Johansson, BMK Aura.
4. Torbjörn
Petersson,
BMK
Aura.
5. Göran Carlsson, V. Frölunda
BMK.
6. Sture Johnsson, Göteborgs
BMK.
7. Thomas Angarth, Täby BMF.
8. Ulf Persson, Malmö BMK.
9. Jonas Herrgårdh, Göteborgs
BMK. Klas-G. Jönsson, V.
Frölunda BMK. Håkan Larsson, Malmö BMK. Ola Lang
marker, BMK Aura.

Damesingle

1. C hristine Magnusson, Carls
krona.
2. Maria
Bengtsson,
Malmö
BMK.
3. Lena Staxler, Malmö BMK.
4. Carina Andersson, BMK Aura.
5. Anette Börjesson, Göteborg.
6. Catharlna Andersson, BMK
Minton.
7. Ann Soil Bergman, V. Frölun
da. Lilian Johansson, V. Frö
lunda.
9. Maria Henning, Göteborg.
Karin
W ilhelmsson,
BMK
Aura.

Damesingle

Herredouble
1. Stefan
Karlsson/Thomas
Kihlström, BMK Aura/BM K
Carlskrona.
2. Torbjörn
Petersson/Lars
Wengberg, BMK Aura.
3. Göran Carlsson/Claes Nor
din, Göteborgs BMK.
4. K-G Jönsson/Bengt Mellquist, Västra Frölunda BMK.

1. Thomas K ihlström /C hristine
Magnusson, BMK Carlskro
na.
2. Claes N ordin/Anette Börjes
son, Göteborgs BMK.
3. Ulf Persson/M aria Bengts
son, Malmö BMK.
4. Lars W engberg/Carina An
dersson, BMK Aura.
5. Bengt M ellquist/Lilian Jo
hansson, Västra Frölunda
BMK.

A L -S Ø -N E T

Sæsonen er
i fuld gang
Vi tilb y d e r v o re b a d m in to n n e t i n y
lo n i fin e s te u d fø re ls e og farve.
Rå b e s tillin g leve re s fø lg e n d e :
B a d m in to n n e ts tø tte r i lette
s tå lrø r, d o m m e rs tig e r fo r
b a d m in to n og te n n is s a m t tæ lle k a s 
se r o g k u g le ra m m e r.
F o rh a n d le re o v e ra lt.

1. Helen Troke, (2)
2. Karen Beckman, (2)
Sally Podger, (1)
4. Jane Webster, (4)
5. G illian Clark, (5)
6. Fiona Elliott, (-)
G illian Gowers, (6)
8. Wendy Massam, (7)
9. Catherine Troke, (7)
10. Cheryl Cook, (-)
Englænderne vil I frem tiden
udarbejde rangliste såvel pr. 31.
december som 30. juni.

Mixeddouble

T h o m a s K ih l s t r ö m .

A L-SØ S P O R T S N E T FA BR IK

C h r is tin e M a g n u s s o n .

B je rrin g b ro v e j 122
2610 R ø d o vre
Tlf. 02-94 97 56
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FRA INSTRUKTØR TIL INSTRUKTØR

Undervisnings-materiale
måske til revision
Af Jørgen Arvid Andersen
Som i 1982 fandt et antal af
DDGU’s badm intoninstruktører
også i år vej til seminaret i Fuglsø
for at blive ladet op til den kom 
mende sæson og fo r evt. at høre
nyt og selvfølgelig fo r at mødes.
I alt ca. 45 personer deltog for
at høre de to dygtige kursusin
struktører, Jens Dalby fra Resen
og Niels Fischer Petersen fra
C harlottenlund. Det blev, skulle
det vise sig, en weekend med in
spiration og megen diskussion af
de leverede indlæg. I det følgen
de vil jeg prøve at give et referat
af seminaret.
Efter at Mogens Lyngaa, fo r
mand fo r DDGU’s badm intonud
valg, havde budt velkommen og
introduceret de to kursusin
struktører, gik Jens Dalby i gang
med at kursere over emnet sing
letaktik. Og senere over emnet
doubletaktik, indlæ ringsm eto
dik, krav til m ix-double og noget

H e rr e rn e s p ille r p å d e n 2 0 % s tø rr e b a n e .
D a m e r n e p å d e n n o r m a le b a n e h a lv d e l .

F IG U R 1

om avanceret m ixdoublespil. Der
blev fokuseret på forskellen
mellem herredouble og damedoublespillet, se fig. I, og som det
ses heraf burde mændene p.g.a.
deres større fysiske styrke, hur
tighed og ræ kkevidde (gennem

snitsbetragtninger) spille på en
bane, der er ca. 20% større end
en normal bane. Det kunne være
sjovt at tape en 20% større bane
ind i hallen og lade en kamp
spille med mændene på den
store og damerne på den nor

male banehalvdel. På seminaret
blev forskellen i returnerings
mønstre og slagvalg/slagfordeling demonstreret ved analyse af
en herre- og en dam edoublekamp.
S lagtræ ningsprincipper blev
senere berørt og på dygtig måde
blev det understreget, hvor vig
tig t det egentlig er at vælge få
væsentliges/ag I en sekvens med
mange gentagelser og krav til
stor præcision ved udførelsen.
Niels Fischer Petersen tog sig
af emnet fra grundslag til kamp
slag. En gennemgang af den ek
sisterende grundslagsindlæ ring
set i relation til bevægelserne
som udføres i kampslagene. På
dygtig måde blev det Illustreret
hvor stor forskellen egentlig er
på de bevægelsesmønstre vi
indlæ rer i grundslagsinstrukti
onen og de bevægelser, der fak
tisk udføres i kampslagene.

F I G U R 3.
K a m p s l a g s b e v æ g e ls e r
s la g ø je b lik

K e tc h e rh o v e d e t
s lø jf e b e v æ g e ls e
set
fo rfra

b o ld - o g s la g r e tn in g
s e t fra o v e n

s ik k e r h e d s m a r g in f o r c le a r,
d ro p , (s m a s h ), h ø j b a g h å n d .
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Egentlig har man godt selv regi
streret (hvem har ikke?) forskel
len både hos danske topspillere,
hos udenlandske spillere og
sidst men ikke mindst hos ens
egne elever. De udfører faktisk
slagbevægelserne anderledes,
når de er blevet mere frig jo rte og
personlige i deres spil. Skønt der
naturligvis er mange som med
tager nydelige tillæ rte grund
slagsbevægelser. Tydeligst er
forskellen at se I de bevægelser
ketsjeren, armen og håndleddet
udfører, se fig. 2 og fig. 3. I fig. 2
ses de kendte bevægelser, som
de indlæ res i dag og i fig. 3 ses
bevægelsesmønstre (bevægel
sessløjfer som de blev kaldt) af
de frig jo rte slag d.v.s. kampsla
gene. Som det kan ses er der slå
ende forskel. Niels F. P. rede
gjorde for disse ting på en meget
modig, positiv og inspirerende
måde. Alene at stille sig op og
fortæ lle en flok instruktører, at
meget af det som står i deres kur
susmateriale er galt og at det de
læ rer deres elever er helt forkert,
er en vanskelig opgave, som let

kan virke på uheldig måde. På
overbevisende måde og med
konkrete tekniske argum enter (V
= r-w = radius (r) gange omega
(w), der udtrykker at ketsjerbla
dets periferihastighed V er lig
med radius om kring om drej
ningsaksen
gange
om drej
ningstallet w), blev sagen belyst
som den mest naturlige ting af
verden, se fig. 4. Kan det være
anderledes?
Disse ting er ikke nye, men
kom i 1977 frem ved VM-træ nerkonferencen i Malmø. Ingen har i
mellemtiden gjort noget ved dis
se ting, eller er der?
Lad os blandt instruktørerne
herhjemme, uanset tilh ø rsfo r
hold, få en debat og oplysning i
gang om disse ting og sig frem
her, hvis nogen sidder inde med
erfaring og resultater. Mig be
kendt har Ingen forsøgt sig med
bevægelsesindlæring efter de
faktiske kampslagsbevægelser.
Konsekvenserne kan blive at
det undervisningsm ateriale vi
benytter, skal justeres eller s k ri
ves om.

R I B E B A D M I N T O N C L U B h a v d e i g e n i s o m m e r s a m l e t e n l a n g r æ k k e u n g e s p i l l e r e t i l s o m m e r le j r , o g d e r v a r k e n d t e i n s t r u k t ø r e r t i l a t t a g e s i g a f
d e m . D e t v a r b l.a . d e n s k o t s k e u n g d o m s l a n d s t r æ n e r A ll a n C a m p b e ll, e k s - l a n d s t r æ n e r J ø r g e n M o r t e n s e n o g d e n l o k a le t o p - i n s t r u k t ø r M a r t i n
A n d e rs e n .
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»Godt sæsonen starter,
så vi kan slappe af«
Af Ole Jacobsen, Esbjerg

Disse ord hørte jeg fra nogle af
Esbjerg Badminton Klubs ung
domsspillere, der har brugt
nogle uger af deres ferie på at
hjælpe deres klub sammen med
Esbjerg Kommune at holde »Fe
rieaktiviteter«. Det hele startede
fo r 10 år siden og har udviklet sig
rivende hvert eneste år.
Politimesteren
opfordrede
Esbjerg Skolevæsen til at gøre
noget fo r byens unge i ferien.
Krim inaliteten var alt fo r stor i de
syv ferieuger. Megen krim inalitet
skyldes som bekendt kedsom
hed. I den retning er vestjyske
børn ikke meget forskellige fra
andre selv om de har skov og
strand lige ved hånden.
Man sendte via skolerne et
spørgeskema ud til alle elever,
hvor man spurgte om, hvor man
ge af byens dengang 13.000
skoleelever, der var på ferie, hvor
længe? - Svar: 8000 var i k k e på
ferie andre steder end hjemme
med små ture til stranden om
søndagen, hvis vejret tillo d dette.

Dom m erstole
fra Ørbæ k
Stålindustri
kr. 1 .2 2 5 -

Januar 1973 blev samtlige in
teresserede foreninger inviteret
til et møde i Esbjerg Stadionhals
mødelokale. Fritidskonsulenten
forelagde sine planer og de en
kelte foreninger meldte sig til og
stillede træ nere til rådighed ved
de forskellige aktiviteter. Bud
gettet fra kommunen var 50.000,

der skulle bruges til løn plus ind
køb af materialer til de enkelte
aktiviteter. I 1983 var budgettet
150.000 til de to hoved poster. Lønnen følger hele tiden mindstelønningerne for unge under 18
og 16 år. På denne måde har
mange unge sikret sig et l ø n n e t
som m erferiejob med deres egen

Fordele for klubberne:
1. nye medlemmer
2. træneruddannelse (praktik)
3. lederuddannelse (praktik)
4. kommunal PR.
Ulemper for klubberne:
1. fo r mange nye medlemmer
2. de unge vil have penge for
trænerarbejde i klubben.
3. kommunen følger ikke inter
essen nok op med yderligere
tim etildelinger til de klubber,
der gør en ekstra indsats.

O le J a c o b s e n , E s b je r g .

incl. moms.

J u b ilæ u m i a b c A a lb o r g

ØRBÆ K S TÅ LIN D U S TR I
DK-5853 ØRBÆK • 09-331184
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fritidsinteresse i hovedrollen.
Langt de fleste har frik o rt og har
på denne måde en fin indtjening.
Det eneste »minus« set ud fra leder-træ nersiden er at de unge
mennesker får betalt deres ar
bejde og på denne måde bliver
vant til at der b e t a le s , hvis man
gør en træ ner-lederindsats for
andre. På denne måde kan de
være vanskelige at motivere til at
gå ind i det norm ale f r i v i l l i g e og
u l ø n n e d e arbejde der skal ydes
fra 1. septem bertil 1. maj hvert år
også kaldet »badmintonsæ so
nen«.

Badm intonklubben abc Aalborg fejrer lørdag d.
1. oktober 1983 sit 25 års jubilæ um .
En festlig reception vil blive afholdt samme dag i
tidsrum m et fra kl. 11.00 til 14.00.
Alle som har lyst og lejlighed er hjertelig vel
kommen.
Om aftenen kl. 18.00 holdes revy og ju b ilæ 
umsfest, hvor det vil glæde klubben at se såvel
»gamle« som nuværende medlemmer.
Til denne fest er det nødvendigt at bestille billet.
Indbetal blot 50,-/p e rs . på giro 4 13 37 14,
mærket »25 år«.
G irokvitteringen er gyldig billet.
Sidste indbetalingsdato torsdag den 22.
september 83.
På gensyn

Badm intonaktiviteten var fø l
gende:
Blåbjerggårdskolen 27. juni—29.
juli.
Fourfeldtskolen 27. ju n i-3 . au
gust.
Hjerting Skole 27. ju n i-2 9 . juli.
Kvaglundskolen 11. ju li—5. au
gust.
Nordvangskolen 27. ju ni-29. juli.
Tjæ reborg Skole 27. ju n i—15. juli.
Vestervangskolen 20. ju n i-3 . au
gust.
Ådalskolen 27. ju n i-2 9 . juli.
Hallerne var åbne form iddag
10-12, eftermiddag 13-15.
Hvad var der mere at gå til:
redskabsgymnastik, svømning,
basketball, rytmisk gymnastik,
atletik, dramatik og sang, fod
bold, taekwondo, handycraft,
hobby-aktiviteter,
håndbold,
spring, cricket, tennis, karate,
bordtennis, billard, foto, roning,
byggelegeplads, ridning og he
stens røgt og pleje. Ridningen
kostede som det eneste penge,
nemlig 5 ,- pr. gang. Pengene går
til foder, fordi hestene spiser
dobbelt når de bliver benyttet så
meget!?!

Lillerøds opskrift på
ungdoms-succes
Lillerød
Badm intonklub
spillede sig i sæson 1982-83
til en position som Danmarks
stærkeste klub, hvad angår
ungdomsbadminton.
Det blev til en række fø r
stepladser og andre place
ringer i de individuelle DM,
og LB strøg til tops i hold-DM
for puslinge og m inipuslinge.
I
klubbladet,
Halbuen,
fortæ ller de ledende ung
domstrænere, Jette Boyer og
Lennart Klamer om forbere
delserne:

Hvornår begyndte forberedel
serne?
De startede allerede i juni sid
ste år, da vi fastlagde målene for
1982/83.
Hvilke mål var det?
Det var at vore spillere skulle
være i toppen ved de individuelle
Sjællandsmesterskaber i de
cember, ved de individuelle
Danmarksmesterskaber i marts
og ved holddanmarksmesterskaberne til april.
Udfra de mål planlagde vi så i
juni sidste år træ ningen fo r
1982/83 sæsonen. Indtil 1 måned
før SM har vi til fæ llestræ ningen
vekslet mellem slagtræ ning, te 
ori, fysisk træning og kam ptræ 
ning.
Den sidste måned før SM har
alle tilm eldte til SM træ net 3
gange ugentligt. Desuden har vi
haft en weekend træ ningssam 
ling i Gymnasiehallen i Allerød.
Den sidste måned før SM lagde vi
vægt på kamptræning.
Og her har vore bedste
seniorspillere hjulpet med at
træne de spillere der skulle til
SM.
I talte før om planlæ gning. Er
den en vigtig årsag til vor suc
ces?
Efter min mening er det den
vigtigste årsag. De gode resul
tater vi har haft de seneste år,
blev grundlagt for 5 -6 år siden.
Hvordan det?
Da begyndte vi en systematisk
udvælgelse af de spillere vi
mente havde talent og flid og gav
dem en ekstra ugentlig træ 
ningstime. Vi udvalgte dem helt
fra de var mikro.
Man kan sige, at alle andre
klubber kunne gøre det samme,

men det kræver, at man har træ 
nere og her er Lillerød heldig,
fordi vi kan prale af at alle vore
ca. 300 ungdom sspillere har en
træner.
Og det er ikke normalt. I andre
klubberharm an kun e n træ n e rtil
de allerbedste.
Når alle haren træ ner, har man
også bedre m uligheder fo r at
finde alle talenterne så tid lig t
som muligt.
Vil det sige mange andre klub
ber har lige så mange talenter
som os?
Ja, men man opdager dem sik
kert fo r sent og har ikke trænere
til dem. Hos os har vi ca. 75 til
fæ llestræ ning eller ca. hver fje r
de af vore ungdomsspillere.
Hvad vil fæ llestræ ning sige?
Det vil sige, at ca. 75 spillere for
1 ekstra træ ningstim e om ugen
med instruktion.
Går det ikke ud over spillere
som ikke er på fæ llestræ nings
holdet?
Nogle vil måske mene det, men
det er fordi de sam m enligner
med noget forkert. Sam m enlig
ner man nemlig Lillerød med an
dre klubber, viser det sig, at vi i
virkeligheden tilbyder ungdom 
men meget mere. Vi har trænere
til alle ungdom sspillere og det er
usædvanligt. At nogen får mere
end andre er korrekt, men det
sker ikke på bekostning af andre.
Hvem kommer på fæ llestræ 
ning?
Alle 1. hold plus reserver samt
spillere med talent og flid. Og vi
æ ndrer fæ llestræ ningsholdene 3
gange årligt.
Den planlæ gning vi nu har talt
om, gav den resultat allerede for
4 -5 år siden?
Ja, siden vi startede har vi vun
det SM fo r hold fo r m ikroer (un
der 10 år). Jeg tro r andre klubber
kan nå samme resultater, men
det kræ ver et stort arbejde gen
nem mange år af såvel trænere,
spillere og ledere, samt foræ ldre
og klubøkonom i. Sam tidig må
man ikke glemme, at LB har gode
faciliteter.
Hvad med trænere?
Det er jo træ nerne der fører
planlæ gningen ud i livet. Så na
turligvis er trænerne vigtige.

Nu er vi sæ rligt heldige, fordi
alle vore træ nere er kommet her
fra klubben, mens mange andre
klubber må betale trænere ude
fra.
Det gør måske den forskel at
vore træneres engagement er
større, fordi de har en nær til
knytning til klubben.
I sagde før, at vi opdager ta
lenterne og i en tid lig alder.
Hvornår skal man begynde med
at spille badm inton?
Så tid lig t som muligt. Gerne i
6 -7 års alderen, da er børnene
meget lærenemme. Men natur
ligvis er der ingen regel uden
undtagelse.
Hvis man har lyst til at deltage i
individuelle turneringer, hvor
dan kommer man så til det?
Første gang taler man med sin
træner.

Har man deltaget i 1 turnering,
kan man næste gang selv tilm e l
de sig. De turneringer man kan
deltage i frem går af opslagstav
len forenden af hallen (ved bane
6). Har man fundet en turnering
man vil være med i, går man ind
på kontoret i åbningstiden og
tilm elder sig.
Hvem betaler?
Normalt er reglerne sådan, at
LB betaler indskud, men det af
hænger af budgettet.
Hvor mange turneringer delta
ger de gode spillere i om året?
4-8. Dertil kommer holdturne
ringen.
Kan man spille på seniorhold
selv om man er ungdom sspiller?
Ja, når man er fyldt 14 år. Men
ungdom sholdet er vigtigst.
I det hele taget er holdkampe
vigtigere end individuelle tu rne
ringer.

BRILLE-FIDUS

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

B A D M IN T O N -S E R V IC E
POSTBOX 133 • 3200 HELSINGE
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S tandarden stadig
højere på le jre
i A IA -Tranbjerg

Standarden på AIA-Tranbjergs
træ ningslejre - som i år blev af
viklet fo r 4. gang - bliver stadig
højere. Den kulminerede på junior-ynglinge-lejren,
hvor
B-gruppen — den »svageste«
halvdel af spillerne - omfattede
ikke fæ rre end fem mesterrække-spillere.
Lejrene - først fo r minl'er, der
efter puslinge og til sidst ju 
nior-ynglinge - strakte sig alle
tre over seks dage, hvilket bl.a.
bevirkede,at
lejr-deltagerne
havde bedre tid til at lære hinan
den at kende, og det kammerat
lige samvær blev sat i højsædet.
Et af praktik-punkterne lød da
også: Hvordan bliver du en god
kammerat?

B R ILLE-FID U S
Undertegnede bestiller:
---------sæt brilleclips
□
□

til metalstænger
til plaststænger

å kr. 6 0 - , incl. moms + forsendelse

Navn
Adresse
Postnr./by
Send kr. 6 0,- pr. sæt i check eller på postanvisning til
omstående adresse.
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Men først og frem m est blev der
naturlivis budt på s p il. . . Hver
lejr havde besøg af divisions
spillere fra Højbjerg, som ud over
at vise, hvordan det lille fjer-spil
skulle foregå, også spillede med
de lejrdeltagere, som måtte øn
ske det.
På den sidste lejr var der besøg
af Jens Peter Nierhoff, som tyde
ligt viste, at han i hvert fald Ikke
har haft nogen længere ferie fra
fje rb o ld e n . . .
Bomærket fo r alle tre lejre var
»designet« af en af klubbens
puslinge-spillere, Llsett Nylann,
og mærket blev lavet til et efter
tragtet klistermæ rke!
For første gang i lejrenes hi
storie havde AIA-Tranbjerg selv
»stillet med« kursus-ledere, og
dette »eksperiment« forløb gan
ske uden mislyde!
- Næste år vil vi prøve noget
nyt. VI vil forsøge med en fjerde
lejr: En fo r de 17-22 årlge. Og
den behøver Ikke nødvendigvis
blive afviklet på Grønløkke. VI
har erfaret, at springet fra første
års ju n io r til andet års yngling er
tem m elig stort. Derfor denne
æ ndring!
Men ellers regner vi med at af
vikle de tre somm erlejre i 1984
som hidtil, blot med den æn
dring, at sidste års ynglinge i ste
det kommer på den fjerde lejr.
De tørre facts fra lejrene:

144 spillere fra ca. 50 klubber,
blandt disse både svenske og
engelske.
Lejrmestre: Junior-ynglinge:
HS: Mikael Bahne, Rødovre. DS:
Pia Steffensen, AIA;Trangbjerg.
Puslinge: HS: Henrik Eriksson,
Askim, DS: Tina Antonsen, Fre
derikshavn. På denne lejr deltog
Christina Boestofte i herre sing
len, da hun ganske sim pelt var
fo r suveræn blandt pigerne. Hun
vandt to ’ernes finale, og den
eneste, som kunne besejre hen
de var vinderen I herre single.
Mini-puslinge:
HS:
Thomas
Moestrup, Karlslunde, DS: Rikke
Poulsen, Skagen.
A I A - T r a n g b je r g , U S U

TRAN SO C E A N
en »PERFECT« maskine
til professionel opstrengning.
Komplet - klar til brug
- med dansk instruktion.

Kr. 2300,-

ekskl. moms og porto.

I køber naturligvis strenge og ketchere til specialpris.
Prøv årets sensation:
Transocean »JOINTLESS« - helstøbt
badmintonketcher i 100% carbongraphite.

—en PERFECT

investering — Ring på telefon 0 2

- 88

68 33
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450.000 kr. til
Team Danm ark
Over 2500 danske detailbutikker,
tilslu tte t det første og største
landsdækkende kontokort FRI
DAKORT, går nu aktivt ind i støt
ten til dansk eliteidræ t.
Det sker med et tilskud på
450.000,- kr., som adm. direktør
Lars Sedenmark, og salgs- og
m arketingchef Birger Vogelius,
har overrakt til TEAM DAN
MARKS daglige leder, direktør
Preben Kragelund.
Det store beløb skal være med
til at sikre danske idræ tsudøvere
på topplan m ulighed fo r at træne
og forberede sig til de helt store
præ stationer på internationalt
niveau på lige så gunstige vilkår,
som idræ tsudøvere i andre
lande.
TEAM DANMARK, der er star
tet af Dansk Idræts Forbund og
Danmarks Olympiske Komité,
har nu i ca. 2 år takket være bi
drag fra erhvervslivet kunnet g i
ve støtte til ca. 200 danske to p 
idræ tsfolk fra alle forbund.
Fra den 1. august 1983 er Fridakort blevet medgarant for

TEAM DANMARKS støtte til
idrætten, og FRIDAKORT fårsom
et synligt bevis på sin støtte ret til
at bruge TEAM DANMARKS al
lerede kendte bomærke.
»Vi ser TEAM DANMARK som
et fortræ ffeligt initiativ,« siger
direktø r Lars Sedenmark, FRI
DAKORT.
»Gennem
TEAM
DANMARK får vi en sikkerhed for
at erhvervslivets støtte til idræ t
ten kom m er netop til de idræ ts
udøvere, hvor pengene gør mest
gavn, fordi TEAM DANMARK har
sat system i udvælgelsen af de
idræ tsfolk, som fortjener at få
økonom isk støtte, hvor udvæl
gelsen tidligere var overladt til de
enkelte virksom heder selv - og
derfor ofte helt tilfæ ldig«.
FRIDAKORTET
markerer
støtte-aftalen med TEAM DAN
MARK ved at de mere end 2500
detailbutikker, der på nuværen
de tidspunkt er tilslu tte t FRIDA
KORT, i forbindelse med rekla
mering og skiltning fo r FRIDA
KORTET også vil reklamere for
TEAM DANMARK.

H e r ø n s k e r d ir e k t ø r L a rs S e d e n m a r k ( t v ) fra F R ID A K O R T o g d ir e k tø r
P re b e n K r a g e lu n d (th ), T E A M D A N M A R K h in a n d e n t i l ly k k e m e d a ft a 
le n .

FRIDAKORT er som tidligere
nævnt det største landsdæ kken
de kontokort, og tæ ller bl.a. fø l
gende kæ deforretninger: Imerco, Serviceringen, Ting og Kram,
Byg og Bo, Beslaco, Tøjeksper
ten, Junior Tøjeksperten, Idé

Møbler, Deres Tæppegarant,
Expert (Radio/TV), SKOringen,
Profa, Intersport, Synoptik, GI
FA, Cykelhandlernes Centralfor
ening, BIF, NEYE, FalkeTextil og
Fredgaard Radio.

to sikre boldnavne, der ikke
svigter, når det gæ lder...
la y o q elite

elite og play er gennem de senere år blevet
flere og flere klubbers foretrukne bolde,
play og elite er kendetegnet ved deres ensartede
og perfekte flugt, som alle badmintonspillere
sæ tter stor pris på.
Men vi er også leveringsdygtige i de kendte
kinesiske fjerbolde. Ring og
rekvirer brochure med prisliste,

e lite

turneringsfjerbolde i
to kvaliteter med ens
artet og perfekt flugt.

Ekspeditionstider: mandag-fredag 10.00-15.00, onsdag dog 16.00-18.00.
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Stort udbud af aktiviteter
på Sjælland
Sjæ llands
Badminton
Kreds
ungdomsspilleudvalg har holdt
sit årlige sommermøde, hvor den
kommende sæsons aktiviteter
bliver planlagt.
Den kommende sæson byder
på et sto rt udbud af aktiviteter for
kredsens unge.
Som noget helt nyt starter
kredsen op med regionalkurser
(træ ningssamlinger) fo r m ini
puslinge og puslinge. Kurserne
er tæ nkt at henvende sig til klub
bernes brede skare af spillere
som på denne måde kan få en
m ulighed for at få en koncen
treret instruktion og træ ning.
På kredsens traditionsrige
Herlufsholm skursus i efterårsfe
rien, er der også sket æ ndringer,
således at kurset nu også om 
fatter puslinge. Derved får kred
sen samlet alle sine mesterrækkespillere i m ini- og puslinge
rækkerne i efterårsferien.

Sæsonen starter tidligt
Allerede i midten af august star
tede
Sjæ llands
Badminton
Kreds,
ungdomsspilleudvalg,
med træ ningssam linger fo r at
forberede den kommende sæ
sons mange udfordringer fo r alle
sine mesterræ kkespillere.
I Tåstrup Idræts Haller var
samlet alle minipuslinge, puslin
ge og ju n io re r i weekenden 20.
og 21. august og ynglinge i Her
meshallen 13. august.

Succes fra sidste år fortsætter
Sidste sæson startede SBKr
ungdom sspilleudvalg med faste
træ ningssam linger i Idrættens
Hus.
Hver fredag samles enten mikropuslinge, m inipuslinge, pus
linge, ju niorer og ynglinge fra
hele Sjælland til fæ llestræ ning.
Herigennem forberedes kom 
mende opgaver og her er også
mulighed for at træne sammen
med andre end dem, spillerne
norm alt spiller sammen med i de
enkelte klubber.
I den kommende sæson fo rt
sætter dette arrangement, med
en deling af sæsonens fredage,
således at ungdom sspillerne fra
hele Sjæ lland tørner sammen for
at træne.

D e r b l i v e r n o k a t s e t i l f o r d e s j æ ll a n d s k e s p i ll e r e . D e r b l i v e r f æ ll e s r e j s e r t i l m a n g e å b n e tu r n e r in g e r , t r æ n in g s s a m lin g e r m .v .

Fællesrejser
Igen i den kommende sæson ar
rangerer Sjæ llands Badminton
Kreds,
ungdom sspilleudvalg,
fæ llesrejser fo r kredsens mesterog A-ræ kkespillere, til et stort
antal turneringer rundt om kring I
Danmark.
Disse fæ llesrejser har allerede
i flere år fungeret med meget fine
resultater.
På rejserne deltager kredsens
træ nere og ledere. Dette har
mange gange vist sig, at dette g i
ver en bedre baggrund fo r spil
lerne, som herved får endnu
bedre m uligheder fo r at yde sit
bedste på banen.

JUBILÆUMSRECEPTION
Fredag den 14. oktober 1983 kl. 19-21
Balleruphallen, Rugvænget 10
Vi håber at se mange klubledere og
andre af klubbens venner.

I forbindelse med jubilæet
er der oprettet en gavefond
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K ø b e n h a v n s d o m m e r k lu b f e jr e r 4 0 å rs ju b ilæ u m

d e n 2 8 . s e p t e m b e r . D a g e n m a r k e r e s m e d r e c e p t io n i

B r ø n s h ø j s p o r t s h a l, o g d o m m e r e f r a n æ r o g f j e r n v i l s i k k e r t » f i n d e n e d « f r a d e r e s s t i g e r f o r a t h y l d e
f ø d s e la r e n . A lle b a d m i n t o n v e n n e r e r v e l k o m n e t i l r e c e p t io n e n d e n 2 8 . s e p t e m b e r k l. 1 6 - 1 8 .

KDK
40

år

Danmarkharstadig
enfjermedispillet
E n e s t e e u r o p æ is k e fje r b o ld e r d a n s k
d e t fo r p lig t e r

FYN FREM FOR FJ ERNØSTEN

ODENSE FJERBOLDE FABRIK ApS
Bulowsvej 2, 5230 Odense M. Tlf.: 09-12 6613
Københavns
D o m m e r K lu b

fylder 40 år
onsdag den
28. september.
I den anledning
holdes reception
I Brønshøj sportshal
den 28. september
kl. 16-18.
Vi håber
at se mange
dommer-kolleger
samt øvrige
badminton-venner.
B e s ty re ls e n
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Erland Kops
giver opskrift
på »Triple«

Af Erland Kops
Tilbage i 1960'erne gav Er
land Kops følgende opskrift
på et både morsomt og lære
rigt s p il-trip le , altsåspil med
tre spillere på hver side af
nettet:
I min egenskab af forhenvæ ren
de mester i det æ dlespil »Triple«
(det ligger helt tilbage til mine
velmagtsdage i 1958-59, hvor jeg
sammen med to siamesiske
makkere vandt det thailandske
mesterskab) skal jeg prøve at g i
ve en idé om, hvordan denne
specielle kategori af badm inton
spillet dyrkes i Østen.
Som navnet TRIPLE lader ane,
er det et spil med tre spillere på
hver side af nettet, og selv om der
ifølge de regler, vi fulgte i
1958-59, intet står anført om pla
ceringen af spillerne unde selve
spillet, så er den foretrukne pla
cering den samme som ud
gangsstillingen, nemlig to spil
lere ved nettet samt en bag
grundsspiller.
Åbningen af spillet sker lige
som i alm indelig double ved, at
holdet, der server først, begyn
der med 3. serv. Når modstan
deren har vundet denne serv,
begynder de med 2. og derefter
3die serv. Når disse er tabt, skif
ter serven igen side, og der be
gyndes på 1., 2. og 3. serv, hvilket
der spilles med resten af sættet
ud. Sættet spilles til 21 points og
kan herfra forlæ nges i det uen
delige, idet man ligesom i bord
tennis skal vinde med m indst to
overskydende points i hvert sæt.
Der spilles bedst af tre sæt.
Når serven modtages er det af
to spillere, idet den ene af net
spillerne placerer sig så tæ t på
nettet som m uligt (uden at over
træde den forreste streg), me
dens bagmanden i tilfæ lde af
svip- eller alm indelig lang serv
gerne må modtage serven i beg
ge sider i modsæ tning til net
spillerne, der skal skiftes til at
modtage serven, idet den posi
tion, de to netspillere indtager i
det øjeblik, serven skifter til
modstanderen, bevares, indtil
serven er vundet tilbage og næ
ste point scoret.
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Scores der point, skiftes der
servefelt, og de to netspillere
bytter herved plads, medens
baggrundsspilleren
fremdeles
bliver tilbage. Også når bag
grundsspilleren selv server, kan
udgangsstillingen
bibeholdes,
men som oftest træ kker han i
egen serv til nettet, medensen af
de to netspillere overtager hans
hverv, så længe hans serv fo rb li
ver ubrudt. Det bør bemærkes, at
valget af baggrundsspillerens
»stedfortræ der« sker vilkårligt.
Hermed skulle reglerne for
TRIPLE være forklaret på en fo r
håbentlig nogenlunde oversku
elig måde.
Når man grundigt har gen
nemlæst ovenstående og deref
ter måske selv prøver TRIPLE (til
at begynde med vil det sikkert
virke noget forvirrende), vil ad
skillige læsere sikkert kunne fo r
stå, hvorfra mange af Østens
spillere har erhvervet sin spe
cielle måde at returnere smash
på.
Vi har jo ved adskillige le jlig 
heder både moret os over og be
undret Østens små vævre spil
lere, når de med legende lethed
med ketcheren foran ansigtet og
stående eller siddende på hug

E r l a n d K o p s i s i n e v e lm a g t s d a g e .

lynhurtigt reagerende returnerer
så at sige alt, hvad vi bom barde
rer dem med af hårde smashes.
I de fleste tilfæ lde stammer
dette direkte fra TRIPLE træ nin
gen, hvor netspillernes eneste
m ulighed for at returnere smas
hes er at gå bolden i møde så
langt fremme på banen som mu
ligt og med ketcheren løftet op
næsten i angrebsstilling frem
foran sig.
Det er nemt forståeligt, at man
gennem træ ning med et spil som
TRIPLE (hvis det tages alvorligt)
vil være i stand til at opøve sine

E r la n d K o p s .

reaktioner ganske betydeligt,
idet spillet i sagens natur bliver
væsentlig hurtigere end alm in
delig double.
Det er næppe sandsynligt, at
der i begyndelsen vil blive spillet
meget »rigtigt« netspil, id e td e rhvis dette skal gøres - skal spil
les med betydelig større præ ci
sion end vanligt, da der ellers
øjeblikkeligt vil være en mod
stander over bolden. Jo dygti
gere og især jo hurtigere reage
rende man bliver, jo mere netspil
vil man sandsynligvis kunne
gennemføre.
Modstanderen
tvinges således til at løfte bolden,
og man er dermed selv i stand til
at holde angrebet, hvilket næ
sten er den eneste måde at af
gøre bolden på i dette spil, hvor
en udplacering selvsagt er meget
vanskelig.
Slutteligt kan det næppe und
gås, at TRIPLE (taget alvorligt) vil
have en gavnlig indflydelse på
den korte serv, idet det forstå
e lig t nok er meget vanskeligt at
serve til en spiller, der befinder
sig praktisk talt lige på netkan
ten, og hvor en svipserv blot vil
medføre et ø jeblikkeligt angreb
fra baggrundsspilleren.
Ovenstående er, hvad jeg kan
fortæ lle om TRIPLE bortset fra,
at jeg har haft megen morskab af
dette lille spil, som vel nærmest
er opstået af mangel på baner,
idet man jo på denne måde har 6
spillere som maksimum pr. bane.
Prøv selv TRIPLE, det vil givet
vis fornøje.

EBU-sommerskole
næste år i Ribe
Succes for 2. sommerskole i Lilleshall, England
Fodbold - VM 1966 - Englands
legendariske flnalesejr I den
dram atiske forlæ ngede spilletid
på hjemmebanen Wembley - vil
sent blive glemt, i hvert fald i L il
leshall. Her forberedte englæ n
derne sig under ideelle forhold
før VM, og i baren hæ nger en
m indeplade med fotos og auto
grafer fra heltene. Stedet er et
forhenvæ rende jagtslot, som nu
er overtaget af det engelske fo d 
boldforbund. Beliggenheden i
Shropshire er landlig, idyllisk.
Parken kombinerer fortidens
cypresser, cedre, rosenhave med
åkander og nutidens syntetiske
græs, tartan-løbebaner og gode
indkvarteringsforhold.
Her arrangerede B.A.E. (Bad
m inton Association of England)
den anden sommerskole i bad
m inton en uge midt i ju li for
European Badminton Union.
E.B.U. Summerschools om fatter
dels en træ ningslejr fo r ung
dom sspillere og dels et kursus
fo r træ nere og instruktører. Dan
ske deltagere i år var Tonny
Holst-Christensen som træ ner
og Stig Wæver og Jon HolstChristensen som ungdom sspil
lere.

D e t fo r h e n v æ r e n d e ja g ts lo t, d e r v a r c e n tr u m

Ideen til E.B.U. Summerschool
er dansk. DBF’s sekretæ r T or
sten Berg foreslog fo r et par år
siden en sådan international lejr
med det dobbelte form ål at lade
den europæiske badm intonung
dom, specielt i de lande der lig 

f o r å r e t s E B U - s k o le .

ger lidt bagefter - træne af de
bedste trænere og instruktører,
og dels at lade frem tidens EMkandidater lære hinanden og det
internationale badm intonm iljø at
kende. Det var naturligt at knytte
et instruktørkursus til sommer

lejren, hvorved træ nere og in
struktionsledere fra de europæ 
iske badm intonforbund kan lære
af de landstrænere, der leder
arrangementet. På dertne vis
kombineres og eksporteres no
get af det bedste fra danske
somm erlejre og fra Nyborgkurserne til Europa.
Torsten Berg ledede årets
Summer School og DBF’s tid li
gere landstræ ner Niels Fischer
Petersen var tillig e blandt læ rer
kræfterne. Den engelske, skot
ske, tyske og schweiziske lands
træ ner udgjorde den øvrige læ
rerstab. Deltagere fra 14 lande, i
alt 43 ungdom sspillere og 22
trænere var med i år. Ugen var
meget vellykket både sportsligt
og socialt. Der er ingen tvivl om,
at både ungdom sspillere og må
ske især træ nere har stort ud
bytte og megen inspiration ud af
at være med.
Næste års E.B.U. Summer
School foregår i Ribe. Her håber
den lokale chef, Martin Ander
sen, at deltagerantallet sætter
rekord igen. Der skulle være go
de chancer for, at også øst- og
sydeuropæere læ gger vejen om
ad Danmarks æ ldste by næste
sommer.

G r u p p e n a f s p i l l e r e o g l e d e r e p å d e n a n d e n E B U - s o m m e r s k o le .
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Ny sportsdrik
- Udviklet i samarbejde mellem
dansk industri og dansk forskning

Interessen fo r tørstslukkende
drikke til idræ tsudøvere er steget
betydeligt i de seneste år. Der
findes efterhånden et stort ud
valg af forskellige fabrikater at
vælge imellem. Alligevel er der
grund til at hæfte sig ved et nyt
dansk initiativ, som er blevet
mødt med stor forhåndsinteres
se fra både dansk og udenlandsk
side.
Den nye sportsdrik hedder
YouWin. Det har været ideen bag
denne nye sportsdrik at skabe et
så rent naturprodukt som over
hovedet muligt, idet mange af de
eksisterende sportsdrikke bærer
præg af at være skabt i en tid li
gere tid, hvor man ikke tog det
slet så nøje, om der var kunstig
farvestof eller lignende ingredi
enser i. Statens teknologiråd
fandt, at der måtte være et mar
ked fo r en så naturlig sportsdrik
som mulig, og besluttede sig til
at støtte udviklingsarbejdet, der
er forestået af m edicinalfabrik
ken Pharma-Vinci A/S i Frede
riksværk. Under arbejdet med at
udvikle produktet har man været
i nær kontakt med Bjarne Ander
sen, Institut fo r Idræt ved Odense
Universitet, og You Win energi
drikken er skabt ud fra de viden
skabeligt underbyggede krav,
der i dag kan stilles på idræ tsfy
siologisk basis til en sportsdrik.
YouWin energidrikken
har

gennemgået metodiske afprøv
ninger i danske sportskredse, og
er blevet modtaget med ægte til
fredshed overalt. Skal man give
et kort signalement af, hvad det
er, der er de specielle, ekstra fo r
dele ved denne nye sportsdrik,
bliver det: En energidrik, der in
deholder de nødvendige m ine
raler, og som herudover udeluk
kende er frem stillet af naturpro
dukter.
Indholdet er en testet kom bi
nation af druesukker, rårørsuk
ker og mineraler, der sikrer en
korrekt energibalance.
Den nye sportsdrik giver der
for: En hurtig absorbtion af den
nødvendige væske, forhindrer
større udsving i blodsukkerba
lancen. Det kan drikkes i større
m æ ngder uden at give mave-tarmgener, og giver hurtigere
velbefindende efter kraftig fysisk
anstrengelse, og endelig er Yo
uWin behageligt at drikke, med
en speciel smag af naturlige, re
ne ekstrakter af urter og frugt.
Der har været stor forhånd
sinteresse for YouWin energi
drikken fra forskellig side, og
Pharma-Vinci A/S forventer, at
YouWin energidrikken kan blive
en potentiel valutaindtjener for
Danmark, idet der allerede er
forhandlinger i gang om eksport
af den danske YouW in energi
drik.

Ingen er fuldkommen
- e j heller klassifikationslisterne.
Til trods fo r eller måske på
grund af, at der er foretaget næ
sten utallige rettelser i forhold til
de oplysninger der hidtil har
været anvendt ved udarbejdel
sen af DBF’s klassifikationslister
- så er der endnu en del fejl.
Vi behøver klubbernes hjælp
til at få de sidste fejl luget ud,
siger Bjørn Holst-Christensen,
formand fo r turneringsudvalget.
I år foreligger såvel en liste
over spillere klassificeret af DBF,
opført under de respektive ræk
ker - som en liste hvor klubber
nes spillere er opført under dreres klub - eller under den klub
DBF tro r de tilhører.
Vi beder klubberne om at gen
nemlæse listen fo r deres klub
vedrørende klassifikationer og
indsende
oplysninger
om
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mangler, fejl eller ønsker om
æ ndringer.
Opmærksomheden henledes
på, at åbenbare fejl hvor klub
berne godt ved, at en spiller er
placeret i en forkert række, ikke
bør give anledning til »misbrug«,
men derimod til, at man medde
ler DBF’s TU om denne fejl.
Vi håber på en fortsat m edvir
ken fra klubbernes side til en
ajourføring af klassifikationsli
sterne herunder at man medsen
der spillernes fødselsdatoer. Vi
anm oder klubberne om, at op
samle spillernes fødselsdatoer,
for indsendelse til næste år. Ved
anvendelse af disse skulle det
være m uligt at undgå den samme
person optræ der mere end et
sted på listerne, siger Bjørn
Holst-Christensen.

T r i t o n - t r u p , d e r s ø r g e r f o r t o p r e s u lt a t e r .

90 klubber er med
i NBD-kampe
Nordjydsk Badm inton Di
s trikt har ikke fæ rre end 90
klubber med I d istrikts
holdturneringen.
Blot
to
klubber er ikke med. De man
ge hold - 588 - skal afvikle
3.752 matcher, inden de re
spektive vindere er fundet.
Det svarer til 30.400 enkelt
kampe.
D istriktets formand, Jens
Ove Ernstsen, fortæ ller her
om distriktets aktiviteter i øv
rigt:
- Udover vor egen h o ld tu r
nering, er klubber under NBD
repræsenteret med 8 hold i
Danmarksturneringen og 6 i
Jyllandsserien.
Som noget nyt, er der i år
indført en serie 6, samt A- og
B-ræ kker i Old Boys- og ung
domsrækkerne med undta
gelse af m ikropuslinge.
Ideen bag dette er, at der
forhåbentlig er skabt m ulig
hed fo r bedre og mere jæ vn
byrdige kampe.
Vi har i de seneste år set en
stigende forståelse fo r nød
vendigheden af at uddanne
instruktører. D erfor har NBD
igen i år planlagt at afholde
instruktørkursus I og II i
august og september. Kur
serne holdes over 2 dage, og
finder som sædvanlig sted i
Frederikshavn.
Vi håber på god tilslutning

til disse kurser, ikke mindst
fra de mindre klubber, og skal
minde om, at deltagelse i
NBD I og II er et ufravigeligt
krav for at kunne deltage i vi
dereuddannelse på JBK’s og
evt. senere på DBF's Nyborgk urser.
Det overvejes endvidere,
om der senere på sæsonen er
behov for, og ønske om at
indbyde til instruktørkursus
III, der er en videreuddannel
se af instruktører, der har vir
ket nogle år i klubberne.
Vort nyetablerede ung
domsspilleudvalg agter at
fortsæ tte traditionen med
træ ningssam linger fo r ung
domsspillere, men muligvis
under andre form er og på
andre tidspunkter.
Dommerstaben i NBD er nu
så stor, at der i år ikke agtes
uddannet nye dommere, før
der er behov derfor. Hvis be
h o v e t-m o d fo rv e n tn in g -a l
ligevel skulle opstå, vil der
tilgå samtlige klubber med
delelse herom i form af ind
bydelse til deltagelse.
Der skal til alle åbne me
sterskaber, turneringer og
invitationsstæ vner m.v. - og
så NBD’s egne mesterskaber
anvendes
uddannede
dommere til sem ifinaler og
finaler (undtagelsesvis også
til kvartfinaler).

Lene Køppen
har valgt at spille bad
minton med Winner,
fordi kvaliteten er
i orden. Samtidig
betyder det, at vi har
mulighed for at ha’
fingeren på pulsen
og være med fremme
i første række, når
det gælder udvikling
af både beklædning,
sko, ketsjere, bolde
o.s.v. til denne
sportsgren.
Selvfølgelig er Winner
badmintonudstyr også
beregnet til andre end
elitespillere.
Børn og voksne, øvede
som uøvede kan også
være med.

Tøjet sidder godt samtidig
med, at det giver maximal
bevægelsesfrihed.
Skoene har den rigtige
pasform - forstærket
på alle nødvendige
punkter.

som dækker ethvert behov
og som opfylder alle kvalitetskrav.
Derfor ka’ du trygt vælge

Skabt af sportsfolk y

K vickly o g B rugsen

OFFICIELLE MEDDELELSER
Godkendte sponsorkontrakter
Nivå Badm inton-Klub - Kokke
dal Bank A/S.
Udløber: 1/6-1984.

TST79 b a d m in to n a fd e lin g -S a l
ling Sport, Århus.
Udløber: 31/7-1984.

Båndbyernes B adm intonklub af
1977 - Fri Sport, Aalborg.
Udløber: 31/8 1984.

Lindholm Badminton Klub
Stein-P Sports produkter.
Udløber: 31/8-1984.

Væggerløse Badminton Klub Dansk Højtryksrensning.
Udløber: 1/9-1984.

Båndbyernes B adm intonklub af
1977 - Nordjysk Antenne Elec
tronic.
Forlænget til 31/8 1986.

-

I.F. Fladså - Stein-P Sport.
Udløber: 31/8-1984.
Avedøre Badminton Club
Stein-P Sports Produkter.
Udløber: 1/8-1984.

Tved
Gym nastikforening
Sporten, Svendborg.
Udløber: 31/8-1985.

-

-

Fredensborg Tennis- og Bad
m intonklub - Brugsen Fredens
borg afd.
Udløber: 1/9-1984.
Fredensborg Tennig- og Bad
m in to n k lu b - Eurocard Danmark
A/S.
Udløber: 1/9-1984.
Vanløse Badminton Klub Statsanstalten fo r Livsforsikring,
Hvidovre.
Udløber: 30/6-1984.
Væggerløse Badminton Klub Hotel Nørrevang.
Udløber: 7/9-1984.

SB-1950 badm intonafdelingen ILVA, Ishøj.
Udløber: 3/7-1985.
Vejgaard
Badm intonklub Sportsmagasinet
Vejgaard,
Aalborg.
Udløber: 30/-1985.
Vejgaard Badm intonklub - Han
delsbanken, Vejgaard, Aalborg.
Udløber: 30/9-1985.
Mejdal GIK, badm inton - Spare
kassen SDS, forlæ nget 1 år.
Udløber: 31/7-1984.
VBK badminton (Viby Sj.) Scanfjer, Tune, Roskilde.
Udløber: 31/8-1984.

Bredballe I.F. - Norsk Hydro.
Udløber: 31/8-1984.

Badm intonklubben Triton - Ru
mas, Aalborg, Brugsen Vestby
en, Mammen & Drescher A/S,
Aalborg, Sparekassen N ordjyl
land, Aalborg og R evisionsfir
maet Jens Mølgaard, Aalborg.
Alle forlæ nget 1 år.
Udløber: 31/8-1984.

Langå Badminton Klub - Stein-P
Sports produkter.
Udløber: 1/9-1984.

Lystrup I. F. - Stein P. Sports
Products.
Udløber: 1.9.1984.

Viskinge Badminton Klub Centrum Sport og Fritid, Jyde
rup.
Udløber: 30/7-1985.

Hvidebæk I.F. - Sports Shop,
Kalundborg, forlæ nget 1 år.
Udløber: 31/8-1984.
Herlufmagle GIFs badm intonaf
deling - Kurt Hencel Hansen
VVS.
Udløber: 31/8-1985.
Herlufmagle GIFs badm intonaf
deling - Herlufmagle-Hallens
Cafeteria.
Udløber: 31/8-1985.

Karrebæk I. F. - Stein P. Sports
Produkter.
Udløber: 1.8.1985.
Roskilde Badminton Club 59 Holm bom Sport, Roskilde.
Forlænget 1 år.
Helsinge S & I F - TV-Centret
Nordsjæ lland A/S
Stein-P Sports Produkter
Dines Jørgensen & Co.
-Helsinge Sportsmagasin og Hos
Bjørn.
Forlæ nget 1 år.

Resultat-programmer
fra åbne turneringer
DBFs bestyrelse har besluttet, jfr. DBFs håndbog side 95 § 11
stk. 1 og side 139 § 9, stk. 1, at arrangører af åbne turneringer
skal indsende 9 stk. resultatprogram m er til DBFs kontor.
6 af disse resultat-program m er anvendes til orientering af
kredsene.
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Viborg Badminton Klub - Frost
Superkøb, Viborg.
Udløber: 317 1984.
Væggerløse Badm inton Klub Service Center, Nyk. F.
Udløber: 31/8 1984.
Ølstykke Badminton Club - GI.
Ølstykke Brugs.
Udløber: 31/7 1984.

Gentofte Badminton Klub - Hel
lerup Bank A/S.
Forlænget til 30/9 1984.
Bording Tennis- og Badmin
tonklub - Bording Sparekasse,
og INVITA Køkkener.
Begge gyldige 24/9 - 23/9 1984.
Hørsholm Badm inton Klub Gentofte Autolakering.
Forlænget til 31/8 1986.
Kerteminde Badm inton Klub Kerteminde Tryk.
Forlænget til 31/8 1985.
Rønnede I.F. - Stein-P.
Udløber 31/3 1984.
St. Restrup I.F. - Stein P.
Forlænget til 1/9 1985.

Oprykning af
seniorspillere
Efter Nykøbing Mors åbne
D-turnering i november 1982 er
følgende spillere oprykket til
C-rækken:
Poul Mark, Resen, Brian Dahl,
Resen, Martin Suchsdorff, Ny
købing Mors, Jess Poulsen, Ska
gen, Per Munk, Skive, Niels Thi
sted, Skive, Peter Thomsen, Thi
sted, Peter Hjortsdal, Thisted,
Robert Juul, Varde, Kristian
Roslyng, Varde, Bent Plougstrup, Skive, Keld Hansen, Thi
sted,
Martin
Olsen,
Triton
Aalborg, Preben Hansen, Thi
sted, Helle Dahl, Thisted, M ari
anne Thomsen, Lindholm , Anita
Rokkedal, Thisted, Jette Brogaard, Skive, Lotte Pedersen,
Skive, Susanne Andersen, Hol
stebro, Åse Andersen, Holstebro,
Anni Gade, Nykøbing Mors, Ellen
Nielsen, KHR-76, Karby.
Efter Østjysk Badminton Distrikt’s m esterskaber 1982/83
er følgende spillere oprykket til
C-rækken:
Torben Jensen, Alheden, Lars
Grill, TST 79, Tiist, Michael
Kjeldsen, Hammel, Orla Nielsen,
Rødkjærsbro, M orten Groth,
Rødkjærsbro, Verner Jensen,
Alheden, Jesper Laursen, Grenå,
Henrik Rasmussen, Grenå, Bo
Østergaard, Hjortshøj-Egå IF.,
Steen Jørgensen, Hjortshøj-Egå
IF., Michael Salling, Hasle, Lars
Andersen, Hinnerup, Berit John
sen,
Rødkjærsbro,
Susanne
Berg, Hinnerup, Mette Meinert,
Hinnerup, Eva Bartam, Viby, Anja
Possett, Hasle, Mette Holdgaard,
Viby, Mona Jensen, Hasle.

Efter ansøgning fra Viby Bad
minton Klub den 30. september
1982 er følgende rykket fra m e
sterrækken til A-rækken:
Inger Martin, Viby, Gitte Ras
mussen, Viby.
Efter ansøgning fra Birkerød
den 28. december 1982 er føl
gende rykket fra mesterrækken
til A-rækken:
Georg Hoffmann, Birkerød.
Efter ansøgning fra Skovbakken
den 3. september 1982 er føl
gende rykket fra B-rækken til
C-rækken:
Peter Lund, Skovbakken.
Efter ansøgning fra Hillerød den
16. januar 1983 er følgende ryk
ket fra mesterrækken til A-ræk
ken:
Torsten Berg, Hillerød.

Spillerklassifikation
for ungdom
Det meddeles hermed at følgen
de juniorspillere fejlagtigt er pla
ceret i ju nior mesterrækken:
Alle nedenstående spillere er
ju n io r A-ræ kkespillere:
Barba Manu, Mejdal, Henrik
Jensen, Thisted, Lasse Møller,
Sædding Guldager, Lars Nørlund, Sædding Guldager, Lars
Friis Sørensen, Sædding G uld
ager, Pia Andersen, Sædding
Guldager, Vibeke Brandhoff, Re
sen.

DER INDBYDES - ÅBNE TURNERINGER
HELSINGE S.l.
Mesterrække
Helsinge S.l. Badm intonafdeling
indbyder til åben mesterræ kketurnering fo r seniorer den
15.-16. oktober 1983 i Helsinge
badmintonhal.
Der spilles i alle fem katego
rier. Der kan maxim alt tilm eldes i
to kategorier.
Indskud: Single: kr. 100,-.
Double: Kr. 100 - pr. par.
Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 19. september til
HSI-Badminton, P. E. Høyer Lar
sen, Lærkevej 3, 3200 Helsinge.

VIBY B.K.
Senior A-række
Viby Badminton Klub in d b ydertil
åben A-turnering den 15.-16.
oktober 1983. Der spilles i alle
kategorier. Dog er det kun tilla d t
herrerne at stille op i 2 katego
rier, damer i 3.
Indskud: Single kr. 90,-. D ou
ble kr. 120,- pr. par.
Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 23. september
1983, til Viby Badminton Klub,
Vårkjærvej 71, 8260 Viby J.

POLYTEKNISK BK
Senior C og D
Polyteknisk Badminton Klub
Indbyder til åben C- og D-turnering fredag-søndag, 21.-23. ok
tober 1983.
I n d s k u d : Single kr. 80,-. D ou
ble kr. 100,- pr. par.
Tilm elding i max. to kategorier
pr. spiller.
A n m e ld e ls e gennem klubber
ne senest den 28. september
1983 til Jens Vollertzen, Mølleåparken 85, 2800 Lyngby.

HVIDE SANDE
D-rækketurnering
Hvide Sande KFUMs badm inton
afdeling
indbyder til
åben
D-ræ kketurnering den 1.-2. ok
tober i Hvide Sande hallen. Be
mærk tidspunktet, der er rykket 4
uger frem i forhold til DBFs sæ
sonprogram.
Der spilles i alle kategorier.
Herrer kan deltage i to og damer i
tre kategorier. Cup-turnering.
Indskud: Single kr. 60,-. Dou
ble kr. 7 0,- pr. par.

Anmeldelser gennem klub
berne senest den 15. september
til Niels Jørgen Sørensen, Bakkevej 12, 6960 Hvide Sande. Tlf.
(07) 31 19 63.

LACOSTE

HVIDOVRE BC
Junior-M
Hvidovre Badminton Club ind
byder til åben juniorturnering i
M-ræ kken d. 3.-4. december
1983.
Der spilles i HS, DS og MD.
In d s k u d :
Single kr. 90,00.
Double kr. 70,00.
A n m e l d e l s e gennem klubber
ne senest 31. oktober 83 til HBC,
Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre.

NYBORG BK
Junior -A
Nyborg Badminton klub indby
der til åben Junior A-turnering
den 19.-20. november 1983.
Der spilles i alle kategorier,
men spillerne kan kun anmeldes
i to kategorier.
Singlerne afvikles som pool/cup.
Indskud: Single kr. 75,-. Dou
ble kr. 75,-.
Anmeldelse gennem klubber
ne senest den 20. oktober til
Gerda Jørgensen, Havrevej 8,
5800 Nyborg.

H. I. Badminton
Minipuslinge-A
H. I. Badminton in d b y d e rtil åben
m inipuslinge-A række turnering
den 22.-23. okt. 83. Der spilles i
single og rene doubler.
I n d s k u d : Single: kr. 45,00. Dou
ble: kr. 60,00 pr. par.
Anmeldelse gennem klubber
ne s e n e s t d e n 16. s e p t e m b e r 8 3
til:
H. I. Badminton, Else Jørgensen,
Skelstien 55, 2730 Herlev, tlf.:
02-94 92 48.

HVIDOVRE BC
Minipuslinge-A
Hvidovre Badm inton Club ind
byder til åben m inipuslinge tu r
nering i A-rækken d. 12.713. no
vember 1983.
Der spilles i HS, DS, HD og DD.
In d s k u d :
Single kr. 80,00.
Double kr. 60,00.
A n m e l d e l s e gennem klubber
ne senest 10. oktober 83 til HBC,
Bibliotekvej 62, 2650 Hvidovre.

-velvære til
sportog fritid
Krokodillen, er d in garanti for
kvalitet, til mindste detalje.
LACOSTE kvalitet
betaler sig,
for hele familien, både til
sport og fritid.
Importør:
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Den fjerlette
badmintonsko
i verdensklasse

adidas har forenet spillerens krav om
bedre gulvkontakt med føddernes ønske
om bekvemmelighed. Resultatet er
»Indoor Court«.
Den specielt formede indlægssål gør
skoen mere behagelig.
Den cellekantede sål med hælspoiler
fremmer fodens naturlige rullebevægel
ser, så du får større stabilitet og forøget
skridsikkerhed. En perfekt afdæmpning
opnåes med den indsatte hælkile.
Specielt perforeret ruskind forbedrer
slidstyrken og giver optimal ventilation.
Skoens konstruktion sørger for lavere
vægt. Det betyder, at du kan spare på
energien og bruge kræfterne på de små
n n c t n r o a rm h P v/opn olQ P r i c fp H p f

Kom ind og prøv »Indoor Court« hos din
sportshandler. Han kan rådgive dig, så
du får det rigtige udstyr, når badminton
sæsonen starter.

adidas
m æ r k p t m pH r)p 3 ctrihor^

w

à

