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Repræsentantskabsmødet

»B adm inton« er nødt til at ud 
komm e efter de intentioner, 
som blev beskrevet i sidste 

nummer, nemlig mindst 10 gan

ge om  året. Dette bekræftede 
dette års repræsentantskabsmø
de i Idrættens hus torsdag den 
31. maj.

B .T .’ s sportsjournalist, 
Flemming Vitus, skrev i sin 

kommentar til mødet »Æ vl og 
kævl i timevis«. Desværre hav

de han ret. Det ene forslag efter 

det andet blev frem ført a f be 
styrelsen, men nedstemt a f for 
samlingen og i enkelte tilfælde 
var bestyrelsen også uenig. Det 

virkede forvirrende. Det bør ik

ke ske igen, og  vi opfordrer be 
styrelse, udvalg og kredse til at 
debattere deres ideer, æ n 

dringsforslag m .m . i »B adm in 
ton « , så opnår vi dels at forsla 

gene bliver bedre kendt og dels 
opnår bestyrelsen måske at få 
en fornemmelse a f hvad der rø 
rer sig i badmintonkredse. Det 
var beskæmm ende at konstate 
re, hvordan bestyrelsen kæm 
pede med næb og klør for at 

undgå, at ungdomsspilleudval
gets budget blev udvidet med 

100.000 kr., beskæmmende på 

den måde, at bestyrelsen ikke 
fornemm ede flertallet og hjalp 
ungdomsspilleudvalget igen
nem med ændringsforslaget, 
især da der under m ødet faktisk

blev peget på muligheder nok 

for alligevel at få budgettet til 
at slå til og  beskæmm ende på 
den måde, at man sad med en 

mærkelig fornemmelse af, at 

D .B .F .’ s bestyrelse faktisk ikke 
ønskede at støtte ungdom sar 
bejdet! Vi håber, at vi ved 
»B adm in ton «’ s hjæ lp kan øge 

kommunikationen mellem 
F .U ., bestyrelse, udvalg og 

badmintoninteresserede. Det 
må være utænkeligt i 1984, at 

man ønsker inform ationen 

holdt på et så lavt niveau som 

tilfældet. M ødet varede fra kl.
9-18, afbrudt a f diverse pauser!

Elleve forslag vedrørende 
ændringer a f D .B .F .’ s love blev 

fremsat, seks blev eenstemmigt 
vedtaget, eet udgik og  fire blev 
diskuteret.

Tretten forslag vedrørende 
hold- og turneringsregler blev 
fremsat —  2 blev eenstemmigt 

vedtaget —  3 trukket tilbage og 
8 livligt diskuteret.

Diskussionen gik på tværs a f 
kredse og udvalg. Her kunne 
man fristes til at holde med den 

meget principfaste dirigent, 
A lex Overgård, som mente et 

forslag først burde træde i kraft 
et år efter, så kunne man jo  

bruge året til diskussion og så 

enten trække forslaget eller la
de det træde i kraft. H vad siger 

I så? Umiddelbart kunne dette

læses som om  vi var im od di

skussion —  nej, tværtim od, 
men desværre var diskussioner

ne ofte  mere følelsesladede end 

egentlig gennemtænkte, hvilket 
trak mødet ned på et plan, som 

burde være overstået for 

D .B .F .’ s repræsentantskabs 
vedkomm ende.

De mange tilkendegivelser 
vedrørende »B adm inton« får 

os til at smøge ærmerne endnu 
mere op —  »B adm inton« har 

været savnet. U dover den 
skrevne målsætning i sidste 

nummer a f »B adm inton« —  at 

udkom m e mindst 10 gange om  

året (og  ikke blot med »jyske« 
udgaver) —  er det hensigten, at 
D .B .F . pr. regnskabsår skal no 
tere en indtægt på mindst 

100.000 kr. Det er yderligere 

vor hensigt at øge oplagstallet 
til 10.000 faste abonnenter. Her 
håber vi, at klubberne vil give 
os et kraftigt rygstød ved at teg

ne abonnementer i klubberne. 
Der burde være mange flere 
som abonnerer på »B adm in 
ton «.

Dette års repræsentantskabs
m øde bør snarest gå i glemme
bogen —  og vi bør alle stræbe 

efter det vi sikkert alle er inte
resserede i —  nemlig at styrke 

Dansk Badminton Forbund.

bd

Bladets artikler, med undtagelse a f »O ffic ie lle  meddelelser«, må citeres uden tilladelse, når det frem 
går, at det stammer fra »B adm inton«. Meninger, der kom mer til udtryk i bladet, behøver nødvendig 
vis ikke at give udtryk for  forbundets mening.

Næste nr. a f »B adm inton« udkommer den 27. august -  sidste frist for aflevering a f annoncer og 
artikler er 30. juli. 6
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Bestyrelsens beretning
1. Indledning

Dansk Badminton Forbund 
kan ved dette repræsentant
skabsmøde se tilbage på en sæ 
son, hvor forbundets grund

læggende aktiviteter er fortsat 
med vanlig effektivitet på bag

grund a f eksisterende rutiner. 
Samtidig er nye tiltag iværksat 
—  primært på ide- og  planlæg

ningsområdet. Noget a f dette 
drøftes ved dette repræsentant

skabsmøde, medens andre em
ner dels afventer en afklaring a f 
idrætspolitikken i Danmark og 

dels afventer nærmere planlæg
ning og drøftelse i forbund og 

kredse.
Efter sidste års medlemstilba

gegang på 0 ,23%  er medlems

tallet —  jfr . indberetningerne 
til Dansk Idræts-Forbund — 
steget til 169.182 medlemmer 
pr. 1. januar 1984, hvilket sva
rer til en stigning på 5 ,5% .

Denne beretning, der skal ses 

alene, omhandler bestyrelsens 
arbejde med de emner, der lig

ger udenfor de større udvalgs 
områder, danner sammen med 
kredsformændenes —  og ud- 

valgsformændenes beretninger 
et samlet overblik over sæso
nens aktiviteter.

2. Bestyrelses- og  

forretn ingsudvalgsarbejdet
Bestyrelsen har afholdt 6 ordi
nære m øder i sæsonens løb, 
hvor alle sager er behandlet på 
ordentlig vis.

I forhold  til tidligere års 
praksis er mødeantallet gået 
ned med 2. Et forsøg , der er et 

led i bestræbelserne på at over
føre økonom iske ressourcer fra 
administration til aktivitet, skal 

vurderes på førstkomm ende be
styrelsesmøde, hvor den kom 
mende sæsons m øder fastlæg
ges.

Forretningsudvalget, der 
sammen med administrationen 

er forbundets daglige ledelse, 
har afholdt 12 egentlige FU- 

møder, hvor et utal a f sager er 

behandlet, bestyrelsesoplæg 
udfærdiget og diverse møder 
tilrettelagt.

Derudover har forretnings
udvalget afholdt m øder i for 

bindelse med ansættelsen a f ny 

generalsekretær, drøftelser med 
badmintonbladets udgiver, 
sponsorm øder m .v.

3. K ontoret
N etop ved denne sæsons start 
måtte vi tage afsked med vor 
tidligere kontorleder, og med 
baggrund i at forretningsudvalg 

og bestyrelse ønskede at drøfte 
og planlægge en ændret kon 
tor- og personalestyring, måtte 

vort personale i perioden indtil 

februar i år i fællesskab få ar

bejdet til at glide —  hvilket lyk 
kedes, og  på bestyrelsens vegne 
skal her lyde en tak for indsat
sen.

Overvejelserne om  kontorle 
derstillingen resulterede i opret 
telsen a f en stilling som general

sekretær, og efter opslag i dags 
pressen ansattes Torben Freij 

Jensen, tidligere nationalkon 
sulent i Dansk Ungdom s Fæl
lesråd, fra den 1. februar i år.

M ed Torben Freijs tiltrædel
se håber bestyrelsen, at ansva
ret for den kom m ende indkø 

ring a f EDB, rationalisering a f 
forbundets administration og 

hele samspillet imellem forbun 
dets forskellige organer samt 
det stigende behov for planlæg

ning og gennemførelse a f hjælp 
til vore mange klubber landet 
over, er i gode hænder.

4. Badm inton

På baggrund a f sidste års debat 
på repræsentantskabsmødet 

om  det eksisterende badmin
tonblads udseende, indhold og 
udgivelse, tog strukturudvalget 

hul på en drøftelse a f proble 
matikken, og  efter indstilling 
fra strukturudvalget nedsatte 
bestyrelsen et ad hoc-udvalg 

med det formål at skabe bag 

grund for en ny udgivelsesafta 
le. I skrivende stund er dette ar
bejde netop ved sin afslutning, 
og om  alt går vel ligger blad nr. 

4 /1984 , der vil blive det første i 

det nye regie, på repræsentant
skabets bord på mødet den 31. 
maj.

Det komm ende samarbejde 
bygger på en tilbagevenden til 

tidligere praksis, hvor forbun 

det selv står som udgiver, og 
grundlaget for bladets økonom i 

er indtil videre stadig det lov 
bundne klubabonnement.

Når de første tre numre a f 
bladet i 1984 igen er udkomm et 

uregelmæssigt skyldes det, at 
den tidligere udgiver, —  efter 

en rimelig periode i sidste halv
år a f 1983 —  definitivt har måt

tet give op , idet han ikke kunne 

opfylde bestyrelsens krav.

5. Dansk Id ræ ts-F orbund

Umiddelbart efter vort sidste 

repræsentantskabsmøde i maj 
1983 var det meningen at både 
»Idræt —  80 rapporten« fra 

Dansk Idræts-Forbund og »E li 
terapporten« fra kulturministe

rens eliteidrætsudvalg skulle o f 
fentliggøres således, at alle spe
cialforbund kunne have brugt 

det komm ende år til at »indret 

te sig« —  hvilket vi med ned 
sættelse a f vort eget strukturud
valg havde satset på.

Som det er alle bekendt, 
holdt tidsplanen ikke, idet 

»Idræ t —  80 rapporten« ud 
kom  primo november og »elite 
betænkningen« kom  først en 

måned senere. Dette betød, at 

DIF ikke kunne begynde de 
ventede drøftelser a f  betænk
ningerne før i løbet a f 1984 med 

mulighed for at nødvendige be 
slutninger først kan træffes ved 

DIFs repræsentantskabsmøde i 
februar 1985. Alt dette har be 

grænset mulighederne for 
DBFs eget strukturudvalg, idet 
det er nødvendigt at kende

DIFs beslutninger, før  vi selv 

kaster os ud i større struktur

ændringer.
Dansk Idræts-Forbund har 

tilsluttet sig principperne i »e li 
tebetænkningen«, der efter den 

nylige drøftelse i folketinget må 

forventes at blive til virkelighed 
i den kommende folketingssam 

ling. De to rapporter drøftes 

p.t. i et strukturudvalg under 

DIF - et udvalg der har under
tegnede som form and, og  som 

skal barsle med en handlings
plan, der den 3. og 4. november 

i år skal drøftes i DIFs bestyrel

se.
DBF har til dette udvalg a f 

givet vore umiddelbare be 
mærkninger til de to rapporters 
indhold og intentioner.

Det længe ventede EDB- 
anlæg, med plads til at special
forbundene kan kobles på, ven
tes installeret pr. 1. august, og 

det er nu tiden, at vi tager stil

ling til, i hvilket om fang vi øn 
sker at udnytte anlægget (IBM  

S /3 6). I den forbindelse synes 
der at være mulighed for via en 
sponsor at få opstillet egen ter

minal og printer på vort kon 
tor.

Vore repræsentanter i Dansk 
Idræts-Forbunds forskellige or 
ganer har støttet DIF-ledelsens 

linie og er gået aktivt ind i ar
bejdet, når vi har modtaget an
modning herom.

Dansk Badminton Forbund 

har i årets løb været repræsen

teret i DIF således:

Medlemsstatisik
1. januar 1975: 

1. januar 1976: 

1. januar 1977: 

1. januar 1978: 

1. januar 1979: 
1. januar 1980: 
1. januar 1981: 
1. januar 1982: 
1. januar 1983: 

1. januar 1984: 

1. januar 1960:
1. januar 1970: 
1. januar 1980:

81.802
91.094

104.144

121.270

134.841

144.118 
152.650 
160.718 
160.345 
169.182

27.803
53.068

144.118

medlemmer
medlemmer

medlemmer
medlemmer

medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer
medlemmer

medlemmer

medlemmer
medlemmer

medlemmer.

0, 1%  fald 
11%  stigning 

14% stigning 
16% stigning 

11 %  stigning 
6 ,9 %  stignin 
5 ,9%  stignin 
5 ,3%  stignin 
0 ,23%  fald 

5 ,5%  stignin
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DIFs forretningsudvalg: F. 
Kruse-Christiansen.

DIFs bestyrelse: Ole Mertz 

samt F. Kruse-Christiansen 
som FU-medlem.

DIFs repræsentantskab: 
Franz Krag, Bjørn Holst- 
Christensen Lisbeth von Barne- 

kow samt F. Kruse- 
Christiansen som FU-medlem.

DIFs Grønlandsudvalg (ned 
lagt i februar 1984): Torsten 
Berg.

DIFs Radio- og TV-udvalg: 
F. Kruse-Christiansen.

DIFs strukturudvalg: F.
Kruse-Christiansen.

Kontaktperson for- og  sup
pleant til DIFs Am atør- og or 

densudvalg: Ole Mertz.
Kontaktperson for DIFs an

lægsudvalg: Bjørn Holst-
Christensen.

Kontaktperson for DIFs 
Radio- og TV-udvalg: Søren 
Nielsen.

Kontaktperson for DIFs do- 
pingkontrol: Torsten Berg og 
Erik Jørgensen.

DBFs repræsentant ved Den 
jyske Idrætsskole: Per Baden.

DBFs repræsentant ved 
Sportshøjskolen, Aalborg: Jør 
gen Brix Steby.

Medlem a f udvalget for A n 

ders And-legene: Chr. Chri
stensen.

6. Dansk Idrætselite K om ite 

—  Team  Danm ark

DBFs samarbejde med Team 
Danmark er fortsat som tidlige
re. I den forløbne sæson er 

Team Danmark begyndt at til
dele midler til »trænerstøtte«, 
hvilket vi også fik del i.

Som noget nyt har vi i år an
søgt Team Danmark om  støtte 

både til enkeltspillere og  til vore 
landsholds forberedelser, men i 
skrivende stund kender vi ikke 
resultatet a f ansøgningen.

Dansk Badminton Forbunds 
tildeling siden Team Danmarks 
start:

Udøvere:

1981/82: 135.000 kr.*)
1982/83: 167.000 kr.*)

1983/84: 213.000 kr.*)

+  biler i tidsbestemte perioder. 
1984/85: ?

Trænerstøtte:
1983/84: 55.000 kr.

1984/85: ?

Dansk Badminton Forbund 
er repræsenteret således i Team 
Danmark:

T D ’ s idrætsudvalg: F. Kruse- 
Christiansen.

Kontaktperson til T D ’ s 
idrætsudvalg: Peter Sørensen.

7. Dansk Idræ ts-F orbunds 

T V - og  V ideoselskab
DIF-TV, der netop har udsendt 

en forklarende folder, styrer al
le film- og  TV /videorettighe- 

der, der ikke har Danmarks Ra 

dio som producent, eller er o p 
tagelser på amatørudstyr til 
eget brug.

Da ovenstående gælder både

forbund, kredse og klubber, er 

det værd at kontakte direktør 
Preben Kragelund, der styrer 

D IF -T V ’ s sekretariat, eller re

kvirere folderen, hvis man har 
planer om  initiativer på om rå 
det.

P.t. forsøger vi at viderebear- 

bejde materialet fra jubilæet og 
fra VM i Østen, ligesom uddan-

Danmark har stadig 
en fjer med i spillet

Eneste europæ iske fjerbold er dansk  

-det forpligter

FYN FREM FOR FJERNØSTEN 

ODENSE FJERBOLDE FABRIK ApS
Biilowsvej 2, 5230 Odense M, Tlf.: 09-12 6613
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nelsesudvalget har ideer til et 
uddannelsesprogram.

8. Strukturudvalget
Det nedsatte udvalg består af: 

Ole Mertz, form and, Stig Kir- 

kegaard, Steen Bojsen, Lars 
Jørgen Andersen og Leif Vide- 

crantz.
Udvalgets kommisorium gav 

mulighed for at »kom m e vidt 

omkring«.
Mange og  forskellige er da 

også de emner, der er opstillet 

til videre drøftelse enten i besty

relsen eller ved udvalgets for 
tsættelse. De overordnede em 
ner om  DBFs opbygning og vir
ke —  såvel praktisk, som orga 
nisatorisk og økonom isk er søgt 

afdækket, men dels mangler af
klaringen til DIFs »Idræ t —  80 
rapport« og  til »elitebetænk 
ningen«, og dels har bestyrelsen 

ikke haft lejlighed til drøftelse 

a f de overordnede emner. Be
styrelsen agter i den kommende 
sæson at lade de forskellige 
problemstillinger behandle 
mhp. iværksættelse, respektiv 

fremlæggelse på repræsentant

skabsmødet 85.

9. DH -turneringen i T V
Turneringen i sig selv er TUs 

område, men vi har netop i 

skrivende stund modtaget ind 
bydelse fra TV-sporten til en 
drøftelse a f mulighederne for i 
marts og  april 1985 samt i de 
kommende år i øget om fang at 

afvikle vore badmintonarrange
menter — herunder DH-turne
ringen — på lørdage, således at 
arrangementet indgår i sports
lørdag. Det kan måske udvikle 

sig til, at visse spillerunder fast
lægges til afvikling på lørdage, 
men for den kommende sæson 
vil det —  alt efter TVs udspil — 
blive et tilbud til de klubber, 
der kan komme på tale. I den 
forbindelse minder jeg  om , at 

det er forbundet, der forhand 
ler med TVs sportsafdeling.

10. Sponsorer på 

eliteturneringer m .v.
Der er nu forløbet 2 a f de 4 år, 
for hvilke der er indgået spon 

soraftale med fire hovedspon 

Ole Mertz, D.B.F. ’s næstformand og formand for strukturudval

get på talerstolen bl.a. for at forklare hvorfor der ikke rigtig var 

sket noget i strukturudvalget.

sorer på forbundets elitearran

gementer. N etop i skrivende 
stund gennemføres der drøftel
ser med Carlsberg, Tom s, Ge- 

valia og Yonex om  at styrke vor 

fornemste internationale turne
ring, således at den vil kunne 
indplaceres i kategori 1. D røf 
telserne omhandler ikke alene 

en øget sponsering, men også 
overvejelser om  at ændre vor 

hidtidige praksis med 2 store 
turneringer til kun en enkelt. 
Samtidig er det tanken at søge 

landskampsamarbejdet med de 
stærke nationer udvidet. Der 
sker ingen ændringer i efteråret 
84, hvor Scandinavian Cup

gennemføres ultimo oktober — 

formentlig i provinsen.
Samarbejdet med de fire ho 

vedsponsorer er forløbet til

fredsstillende —  herunder ikke 
mindst i forbindelse med VM  

hvor der ud over de mange til
lægsaftaler med hovedsponso 

rerne blev et reelt overskud i 
VM aftalen på ca. 225.000 kr. 
efter at VM-regnskabets under

skud på 66.653 kr. er fratruk

ket.
Som noget nyt har to aftaler 

omkring vort ungdoms- og 
breddearbejde set dagens lys i 

sæsonens løb . Gevaliaaftalen 

gav en indtægt til særlige ung

domsarrangementer på 287.000 

kr., og for den kom m ende sæ 
son er der med Lagermann jun. 

indgået en Delfolaftale med en 
minimumgaranti på 250.000 kr. 

til ungdomsmesterskaberne, 

ungdomslederlegater og  en 

klubpulje.
Også i forbindelse med rej

serne i DH-turneringen lykke
des det at få en sponsoraftale i 
stand med Danair om  flyvebil

letter.
Forbundets femårige aftale 

om  videoudstyr fra SON Y Dan
mark udløber med udgangen af 

1984, men drøftelserne om  en 
ny aftaleperiode er startet og 

ser positive ud.
Endelig skal det nævnes, at vi 

i år ikke kunne opnå en aftale 
med SAS, men lykkeligvis 
fandt vi sammen med Lufthan 

sa, der har aftale med os indtil 

oktober i år.
For så vidt angår hovedspon 

sorerne og aftalen med flysel

skabet sker dette stadig på bag

grund a f vor aftale med Tele 
sport —  et samarbejde, der re
sultatmæssigt er helt tilfredsstil
lende. Med hensyn til fremtiden 
efter hovedaftalernes udløb i 

juni 1986 har bestyrelsen be

sluttet, at der i det kommende 
efterår tages fat på drøftelsen 
a f vore muligheder for samar

bejde efter 1986.

11. Idrætsgym nasier
I et par år har der været ført 
drøftelser om en badm intonli
nie på Gentofte Studenterkur

sus —  et initiativ der nu ser ud 
til at lykkes. Senere er Rungsted 

Statsskole kommet til, således 
at der også her kom m er bad 
minton på programmet.

Flere kommer sikkert til i 
fremtiden, og idet vi støtter dis

se ideer og gerne ser dem frem 
met, er vi sammen med DIF og 

andre specialforbund gået posi

tivt ind i de forberedende d rø f 
telser. A f  hensyn til vor øk on o 

miske formåen har vi besluttet 
kun at yde økonom isk  støtte i 
forhold  til de elever, der delta 

ger, eller er på vej til deltagelse 

på vore ungdomssamlinger og 
ungdomslandshold.

6



12. Tipsm idler, V 6-m idler, 

kontingenter m .v .

Desværre ser det ud til, at de to 
kommende år (oktober 1984 — 
oktober 1986) bringer et falden 

de DIF-tilskud med sig, idet 

tipsomsætningen er dalet, og 
samtidig er V6-spillet i en ind 

køringsperiode. Endvidere in
vesterer tipstjenesten i nyt byg
geri og ny teknik — alt sammen 

i samme periode. Det er endnu 
for tidligt at sige, om  der bliver 
tale om  en reel nedgang i kroner 
og ører, men da DIF får mindre 
at gøre godt med, er det vel ret 

og rimeligt, at specialforbunde 
ne også er med til at bære byr
den —  forberedte skal vi i hvert 
fald være.

Via vort strukturudvalg er 
begrebet: »Omlægning a f kon 
tingentindbetaling« opstået —  
ikke alene indbetalingen til for 
bundet, men også til kredse og 
distrikter, alt i alt et samlet be 

løb på ca. 2,3 mil. kr. årligt. 
Når dertil lægges andre »k o n 

tingenter« til badmintonbladet
m .v. drejer det sig om  ca. 3. 
mili. kr., der evt. skal »om læ g 
ges« .

Personligt finder jeg ideen rig
tig, hvorfor nærmere drøftelser 
iværksættes herom. Udgangs 
punktet må da være, at j o  stør

re træk på/deltagelse ¡/udn yt 
telse a f distrikters, kredses og 
forbundets aktiviteter og til
bud; jo  større kontingent beta
les. Sammenholdes denne ide 

med, at alle skal betale for sit 

medlemsskab, giver det mulig
hed for at tilbyde endnu flere 
klubber medlemsskab a f di
strikt, kreds og forbund for et 

relativt lille grundkontingent.
Det er mit håb, at der findes 

en administrativ praktisk ord 
ning til fremme a f denne —  el
ler lignende ideer.

13. Arrangem enter og  

internationalt sam arbejde
Igennem adskillige år har vi op 
levet, at de bedste spillere ikke 
»dukkede op « til vore store in
ternationale turneringer. I den 

anledning har mange drøftelser 
fundet sted med vore udenland
ske kolleger, og vi er parate til

at prøve igen. Vi må imidlertid 

se i øjnene, at den internationa

le kalender samtidig er udvidet 
betydeligt, ligesom der i de for 

skellige lande lægges forskellig 
vægt på deltagelse i IBFs me
sterskaber og de allerstørste 
turneringer, og endelig spiller 

præmiesummer, rejsetilskud
m .v. også en rolle. Under op 
holdet i denne måned i M alay 

sia vil vi foretage forskellige 

sonderinger hos de bedste nati
oner for at finde de bedst muli

ge samarbejdsrelationer set i re
lation til elitespillernes mulighe
der og forbundenes økonom i.

Også den hjemlige planlæg 
ning må stå for drøftelser om  

muligheder for besparelser, 
modernisering, mulighed for 
øget spænding og flere tilskue

re. Drøftelserne om  en ændret 

DH-turnering må vise mulighe
derne; ligesom elitespillernes in
itiativ til en forsøgsturnering 
kan bevirke, at nye muligheder 
viser sig.

Afslutningsvis henleder jeg 
opmærksomheden på, at det 
måske kan vise sig yderst be 
tænkeligt, at badminton kom 

mer på det olympiske program . 
Min betænkelighed er en følge 

a f IOCs pengegridskhed, der 
selvfølgelig giver indtægter til 
IBF, men m edfører det krav om  

olympiske verdenssponsorer 

med blokering a f licensspilleres 
og nationale forbunds mulighe
der for  sponsorsamarbejde, må 

jeg —  som DIF har gjort det —  
sige helt fra.

14. Fredsbevæ gelsen
I sæsonens løb  opstod et ønske 
hos enkelte om  at udvide rekla

meringen på spilletøjet med det 
kendte fredssym bol, men da det 
er en klar overtrædelse a f vore 

bestemmelser herom , måtte vi 

gribe ind. DBF har selvfølgelig 

intet im od initiativet, når blot 
det ikke sammenblandes med 
deltagelse i aktiviteter under di
strikt, kreds eller forbund, men 
foregår i andet regie.

Således var forholdene, indtil 
bevægelsen udm øntede sig i or 
ganisationen: »Idræ t for  fred«, 
idet man formentlig derved fo r 

hindrer såvel forbundet som 

kredsene, distrikterne og  klub 
berne (form entlig også den en 

kelte udøver) jfr . DIFs love § 6 
stk. 5 og  6 at deltage eller sam
arbejde. Synd at et mere natur

ligt og afklaret forhold  

idrætten og fredsbevægelsen 
imellem ikke for  længst er 
skabt.

15. Pressen

Det er mit indtryk at sam arbej

det med pressen —  både lokalt 
og på landsplan —  øges år for 

år, hvorfor jeg  igen i år finder 

anledning til at takke for godt 

samarbejde både med dagspres
sen og med radio og TV .

16. A fslutn ing

Sæsonen 1983/84 er nu afslut

tet, og  på bestyrelsens vegne 
skal jeg  herved takke alle sam 
arbejdspartnere i —  som uden 
for idrætten, såvel i ind- som 

udland, og sidst, men ikke 
mindst en tak til alle, der på den 
ene eller anden post i Dansk 

Badminton Forbund, dets 

kredse, distrikter og  klubber, 

var med til at bringe badmin 
tonsporten videre og frem til i 
dag.

F. Kruse-Christiansen

ne sammen. Mon det forløb som de forventede?
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Dansk Badminton Forbund  

Regnskab for året 1982 -83
Udgifter 

DBF Arrangementer:
H oldturneringen.................................  346.663,80

Europa-Cup for h old ...........................  10.000,00
DIF’ s Danmarksmesterskaber............  746,26
DBF’ s Danm arksmesterskaber..........  10.081,83

Danmarksmesterskaber: Minipuslinge 11.514,68
Danmarksmesterskaber: Puslinge......  10.844,40
Danmarksmesterskaber: Juniorer......  8.159,38
Danmarksmesterskaber: Y n glin ge.....  10.149,82

Danmarksmesterskaber: O ld-B oys.....  2.079,76

Danmarksmesterskaber: Mini-
puslingehold ....................................  6.000,16

Danmarksmesterskaber: Puslingehold 5.999,97

Danmarksmesterskaber: Juniorhold... 5.900,90

Landskamp: Japan, ungdom ..............  25.557,38
Landskamp: E ngland.......................... 2.500,50
N ordiske m esterskaber.......................  47.504,59

M alaysia ..............................................  3.566,84

Malaysia M a tch ................................... 2.000,00

Barteraftale.........................................  116.192,00

Resultatopgørelse for året 1. oktober 1982 - 30. september 1983

DBFs publikationer:

L andsk am p: K in a ................

3 V M  iflg . separat regnskab. 

D iverse arrangem en ter........

Seniorspilleudvalg:

M ød er o g  ad m inistration .............

F æ llestræ n in g ...............................

A ll-E ngland M estersk aber...........

T hom as C up : Retur fra England 

L andskam p: E ngland, udebane... 

L andsk am p: Sverige, u d e b a n e ...

Svenske Å b n e  M esterskaber.......

N orske Å b n e  M esterskaber........

Skotske Å b n e  M estersk aber.......

T ysk e Å b n e  M esterskaber...........

H ollandsk e Å b n e  M esterskaber .

T ur til Ø s t e n .................................

T ur til K in a ...................................

T ur til In d on esien ........................

T ur til H on g -K on g  og  M alaysia.. 

U n gdom  under 23 å r ...................

16.365,35

66 .653,04

2.719,27

54.694,66

267.983,53

85 .766,29

2 .349 .00  

52.011,07

9.831 ,82

19.594,79

11.844,48

9 .390 .00  

40.796,23 

39.813,68

125.904,84

172.814,36

51.997,39

18.190.34 

34,384,61

48.478,85

14.755.34 

46.696 ,59  

86.673,98

3.975 .00  

100.502,14

28.411,15

474.815,93

Ungdomsspilleudvalg:

M ød er og  adm inistration ....................

F æ llestræ n in g ......................................

N ordiske M esterskaber u d eban e........

E M  u n g d om ..........................................

L andskam p E n g la n d ...........................

U dsendelse ta lenter..............................

3 N ationers M a tc h ...............................

Indgået til ungdom sarbejde:

Scandinavien O pen  

iflg . separat reg n sk a b ......................

Trænervirksomhed:

Landstræ ner, sen io r ............................

Landstræ ner, u n g d o m ........................

V M  uspecificerede afslutningsposter .. 

Uddannelsesudvalg:

M ød er og  adm inistration ......................  18.454,67

Trænerkursus N y b o r g ..........................  34.822,35

Som m er S ch oo ll, E n g la n d ...................  H  .493,48

L ederkursus............................................ 10.196,30

Film- og  v id e o g ru p p e ...........................  65 .911 ,70

143.402,00

21.000,00

S a lg .......................................................... -H 137.016,92

T r y k k e a fg ift ........................................... 102.685,85

Film - og  videoudstyr 

P orto  m .v ................. ..

Bladet Badminton:

B ladudgifter.............................

Dommerorganisation:

M ød er o g  adm in istra tion .......

Tilskud dom m erorgan isation  

U dsendelse d om m ere ..............

Administration:

Bestyrelsen:

M ø d e u d g ifte r ..................

R epræ sentation  stævner.

T e le fo n g o d tg ø re lse ........

R epræ sentation  iø v r ig t ..

Forretningsudvalg:

M ø d e u d g ifte r .....................................

R ep ræ sen ta tion .................................

T e le fo n g o d tg ø re lse ...........................

M ødeu dgifter: F orm and o g  øvrige 

u dvalgsm ed lem m er.......................

Repræsentantskabsmøde:

L o k a le le je .............................

R ejsegodtgørelse , deltagere. 

F ortæ ring, d e lta g e re ...........

0,00

37.018,90

17.572,75

992.669,09

Kontoret:

L ø n n in g e r ............................................... 638.034,72

5.600,00 

7 .047,50 

22.583,59 

1.131,96 

74.238,75 

21.297,14 

14.567,03 

65.344,51 

73.309,40 

30.233,46 

.....  69.971,65

Pensionstilsk ud.........................

K ørselsgodtgørelse...................

P erson a leu d gifter....................

M u lti-D a ta ................................

H usleje og  re n g ø r in g ...............

F orsik rin ger..............................

K on tora rtik ler ..........................

T ryk sager..................................

P o r t o .........................................

T e le fon  o g  te leg ra m .................

R egnskabsbistand og  re v is io n .

-  57,17

6.926 ,80

42 .099,62

33.626,86 

646,84

11.090,16

12.000,00

19.009,46

52.455,35 

13.042,16 

3 .394,40 

____ 0,00

20.049,50

3.815,95

5.100,00

24.544,00 53.509,45

68.891,91

54.591,65

1.023.359,71

329.493,05

-663 .770 ,07

164.402,00

31.127,68

Diverse administrationsomkostninger:

Internationale m ø d e r .............................

A rrangem entsudvalg .............................

Gaver o g  rep ræ sen ta tion ......................

T idsskrifter.............................................

L y sa v is ....................................................

A ndre m ø d e r ..........................................

27.308,43

2.524,00

9.203,39

5.777,11

26.000,00

29.353,95

Kontingentudgift:

Internationale B adm in ton  F orbun d

Beklædning, emblemer m.v.:

D iv erse ................................................

L andsk am pem blem er.......................

D ep otg eb yr .........................................

974,48

4.047,04

1.218,75

Belysningsanlæg:

L eje , belysningsanlæg

120.485,90 Overskud

100.166,88

31.263,36

4.291,31

37.043,00

2 .871.310,00

64,583,31

2.935.893,31
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Udgifter:

D B F ’ s h o ld tu rn er in g .......................................................  300.000,00

T u rn erin gsu d va lg ............................................................  26 .000,00

D B F ’ s a rra n gem en ter ...................................................... 670.000,00

UK .....................................................................................  1 .040.500,00

U S U ....................................................................................  240.000,00

U D U ..................................................................................  110.000,00

L a n d stræ n er .....................................................................  165.000,00

D om m erorgan isation  ...................................................... 30 .000,00

A d m in is tra tion ................................................................. 1 .450.000,00

Internationalt u d v a lg .......................................................  13.500,00

K on tin gen ter ..................................................................... 40 .000,00

A n d re  u d g ifte r ..................................................................  25 .000,00

Legater..............................................................................  45.000,00

U n g d o m sp u lje ...................................................................  45 .000 ,00

4 ,200 ,000 ,00

Fodnote: E fter at budgettet har været til drøfte lse  i bestyrelsen, har 

Team  Danm ark på sit m ød e  den 7. m aj bevilget fø lgende:

Kr. 100.000,- T ræ ningslejre  i forb indelse  m ed T h o m a s /U b e r  C up 
(indevæ rende regnskabsår).

Kr. 430 .000 ,- Fællestræ ning, udsendelse a f navngivne spillere til tur

neringer i Ø sten, A ll England samt fæ llestræ ning fo r  ungdom ssp il 
lere.

Franz Krag (Foto P. Søborg)

INDTÆGTER 
Kontingent og tilskod:

Dansk Idræts F orbund ..................

K redsk on tingen ter..........................

U ndervisningsm inisteriet...............

Renteindtægt og kursavance:

Renteindtægt pengeinstitut o g  giro

Renteindtægt o b lig a tio n e r .............

Kursavance ob ligation er..................

2 .244.300,00

481.008,00

114.638,54 2 .839.946,54

33.322,20

45.563,33

17,061,24 95.946,77

2.935.893,31

BUDGET

FORSLAG FRA FU T IL  BUDGET 1984/85:

Indtægter:

Dansk Id ræ ts -F orb u n d ..................................................  2 .500 000 00

Kontingent........................................................................  500.000,00

S ponsorin dtæ gter............................................................  770.000,00

Sponsorindtæ gter u ngdom  +  b r e d d e ............................  250.000,00

Undervisningsministeriet +  ren ter ................................ 180.000,00

4.200 ,000 ,00

Kom m entar: Budgettet blev ændret m ed +  100.000 kr. til U .S .U .’ s 

arbejde efter hed diskussion mellem bestyrelsen og  forsam lin gen , 

men der var klart flertal fo r , at bestyrelsen fandt 100.000 kr. til 

U .S .U , hvilket tilsyneladende heller ikke skulle være så svæ rt, efter 
indlæ ggene at døm m e!

AL-SØ -NET

Forbered 
næste sæson

Vi tilbyder vore badmintonnet i ny
lon i fineste udførelse og farve.
På bestilling leveres følgende: 
Badmintonnetstøtter i lette 
stålrør, dommerstiger for 
badminton og tennis samt tællekas
ser og kuglerammer.

Forhandlere overalt.

AL-SØ SPORTSNET FABRIK
Bjerringbrovej 122 

2610 Rødovre 
Tlf. 02-94 97 56
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R ep ræ sen ta n tsk a b sm ød et

Velkommen til Jørgen B rix-S teby som blev valgt til at aflø 
I j O G O U U  J W r g e i l  se Erik Jørgensen som S .U .- form and. Jørgen sagde:

Jørgen Brix-Steby

Allerførst vil jeg gerne sige re
præsentantskabet tak for tilli

den

U K-form andsposten er ikke 

ligefrem en post, jeg  har tragtet 

efter at få, men må på den an
den side erkende, at det er no 

get a f en ønskepost, når man nu 

interesserer sig for badminton. 
Det kan blive helt rart igen at 

skulle koncentrere sig om  selve 
spillet. Jeg ser frem til et posi

tivt samarbejde med mine UK- 
kolleger, landstræner og spille

re, et samarbejde der gerne 
skulle udmøntes i en styrkelse 
a f dansk badmintons position, 

til gavn og glæde for os alle. 
Det burde kunne lykkes, når vi 
undgår at pleje særinteresser, 
men vil have forståelse for hin
andens synspunkter og vil fo r 

søge at finde frem til løsninger i 
en positiv ånd. Jeg komm er ik

ke for at pleje nogle særinteres
ser, eller lave revolution, men 
udlukkende for  at få tingene til 

at glide på den for alle parter

bedste måde under skyldig hen
syntagen til vore økonom iske 

muligheder. TAK.
Dernæst må jeg så her kon 

statere, at jeg ikke længere er 
form and for JBK, idet DBFs 

love tilsiger, at U K-form anden 

er medlem a f FU og  som sådan 
ikke kan have sæde i nogen 

kredsbestyrelse. Det er lidt ær 

gerligt, at skulle forlade arbej

det i JBK, som jeg  har været 
meget glad for, der har dog ik
ke fra min bestyrelse været pro 
testeret herover, så kan man jo  

opfatte det, som man vil. Som 

ny JBK-form and fra dags dato 
har en enig bestyrelse udpeget 
Steen Bojsen, Struer, der som 

sådan også indtræder som be

styrelsesmedlem i DBF. Jeg vil 
gerne fra denne talerstol have 

lov at udtrykke min store TA K  
til JBK for udvist tillid og et 

meget fint samarbejde igennem 
næsten 10 år og ønske Steen 

held og lykke med arbejdet.

Tak Erik

D .B .F .’ s mangeårige spilleud

valgsformand trak sig på re
præsentantskabsmødet tilbage.

Formand Frede Kruse- 
Christiansen takkede for Eriks 
store arbejde igennem årene 
ved overrækkelsen a f D .I .F .’ s 

ærestegn og  sagde b l.a .:
Igennem 20 år har Erik på 

dygtig og utrættelig vis tjent 
dansk badminton på den fineste 

måde. Erik har gennem 15 år 

været Dansk Badminton For 
bund ’ s »rejsende ambassadør« 
og har givet dansk badminton 
og Danmark et stort navn ver
den over.

Erik Jørgensen blev indvalgt 
i Sjællands Badminton Kreds

den 1. januar 1964 og blev 2 år 

senere, den 24. april 1966, ind

valgt i DB F’ s spilleudvalg.
For sin indsats i SBKr. fik 

Erik Jørgensen i 1971 kredsens 
fortjensttegn.

Fra 25. april 1971 og indtil 
d .d . har Erik Jørgensen været 

form and for D B F’ s udtagelses
komité og  i den egenskab været 

medlem af både DBF’ s besty
relse og forretningsudvalg.

I 1976 tildelte Dansk Bad 

minton Forbund Erik Jørgen 

sen sin største udmærkelse, 
D B F’ s ærestegn.

Erik blev stærkt hyldet af 

forsamlingen og det var en be

væget Erik, som sagde farvel. Erik Jørgensen
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TACTIC’EN
ERKLÄR

F
å styr på spillet og økonomien med den nye bold 

TACTIC®.

TACTIC® er en af verdens allerbedste bolde. 
Fremstillet i Folkerepublikken KINA.

Lavet af den særlige type gåsefjer, der giver 
bolden den helt rigtige flugt. Og Ikke mindst 
-  længere holdbarhed end alle andre fjer 
bolde.

TACTIC® er en populær bold både på og udenfor 
banen. MED TACTIC® forlæ nger du boldens levetid 
-  og forbedrer din klubs økonomi.

T
ACTIC® fjerbold sælges i tre kvali
teter: GOLD -  turneringsbold,

SILVER -  turnerings- og trænings- 
oold, CLIPPER -  træ nings- og 
ungdomsbold, til priser, der er billigere 
end hvad du normalt betaler for langt 
dårligere fjerbolde.

Fiver eneste TACTIC® fjerbold testes 
her i Skandinavien for sin hastighed 
eg flugt.

Kontakt os og få at vide, hvor m eget der er at 
spare på den nye TACTIC®-fjerbold. Hør om den 
specielle klubbonus.
LAD DIN KLUB FÅ EN NY TACTIC® RING *0 1 -4 7 1 7 0 0

i i



Uber Cup

Singlerne bragte Danm ark

op i eliten

Uber Cup: Afslappet atmosfære ved swimmtng-poolen. Carsten 

Morild spiller tilsyneladende med »musklerne«!

Man kan vel aldrig få årsagen 

fuldt belyst, men det er hævet 
over al tvivl, at nedvurderingen 

af Uber Cup holdet inden slut

kampene i Kuala Lumpur har 
medvirket stærkt til, at dansk 
kvindelig badminton med IBF- 

præsident Craig Reedies ord at
ter er placeret i verdenseliten, 

da holdet placerede sig som ver

dens fjerde bedste.
Odds var ellers im od dan 

skerne allerede ved lodtræknin 

gen, som placerede Danmark i 

den i særklasse stærkeste grup 
pe m od Japan, Kina og  Indone 
sien, mens den anden gruppe 
kom  til at bestå a f England, 

Korea, Canada og Malaysia.
Vurderingen var, at den ene

ste modstander, Danmark må
ske havde en chance for at be 
sejre, var Indonesien. Den ret 

negative indstilling var bl.a. a f 
født af, at holdet hverken kun
ne disponere over Pia Nielsen, 
der netop havde fået en søn, og 
Nettie Nielsen, som plejer en 

langvarig knæskade. Det ville 
svække doublerne, og  det må 
erkendes, at det gjorde det nok 
også, eftersom Danmark ikke 
vandt en eneste doublekam p i 

Malaysia, selv om  det i flere 
kampe var meget tæt ved.

Til gengæld ydede de tre 
singlespillere Kirsten Larsen, 
Rikke V. Sørensen og Dorte 

K jær, en indsats, der fik UK- 
chefen, landstræneren, holdle 
derne, pressen og andre, der 
fulgte holdet, til at tage hatten 
a f og  bukke i dyb beundring for 

pigernes kampvilje og evne til 
at omstille sig til de vanskelige 

forhold  med varme, træk i hal
len og  for hurtige bolde, som 
blev brugt især på turneringens 

første dage.

F igh t, u k om p liceret 

o g  taktik

Det var netop i turneringens 
første kamp, at grundlaget for 
successen blev skabt. Japan, 

der kom  for at forsvare mester
skabet, opdagede pludselig, at 
det slet ikke lod sig gøre efter de 

tre singler. Da førte Danmark 
3-0.

Kirsten Larsen chokerede Fu- 
m iko Tokharin med 11-1 i før 

ste sæt, mens det blev 12-11 i 

andet. Trækken forhindrede 
Kirsten i at dominere på samme 
måde efter sidebyttet, men da 

det begyndte at knibe, kom alle 
fighterevnerne atter op til over 

fladen.

Til gengæld viste Rikke V. 
Sørensen i anden single, hvor 
dan man kun afgiver et point i 
hvert sæt, da hun med sit direk

te og ukomplicerede spil helt 

dominerede kampen m od Su- 
m iko Kitada, og Dorte Kjær 
fyldte bægeret op  efter en tak

tisk førsteklasses indsats m od 

Saori Kohm uto, som vandt før 
ste sæt efter omspil, hvorefter 
danskeren som følge a f sit stør
re overblik og sin bedre disposi
tion havde fat i den lange ende i 

slutningen a f begge de næste 
sæt og jublende kunne kaste sig 
i armene på holdkammerater
ne, da den danske matchsejr 
var en kendsgerning.

Birgitte Hindse fik debut i 
kampen m od  Japan. Kirsten 

Larsen havde pådraget sig en 
lettere skade i singlen og  blev 
erstattet i doublen a f den 18- 
årige fyn bo, der sammen med 

Dorte K jær spillede en pæn an
den double og vandt første sæt, 
men japanerne tog de næste to.

E t helt nyt slag

De senere verdensmestre fra Ki
na var for  stor en m undfuld. De

vandt alle fem kampe i to  sæt i 
løbet a f forbavsende kort tid. 
Den mest lige kamp spillede 

Kirsten Larsen, som i første sæt 
a f singlen tvang verdensmeste

ren, Li Lingwei, ud i om bolde, 

men så er alt også sagt.
Hvis der er nogle, som gerne 

vil lære et nyt stød eller slag, 

skal de henvende sig til Rikke 
V. Sørensen. Hun praktiserede 

det m od Elisabeth Latif i kam 

pen m od Indonesien. Situatio

nen var på det tidspunkt den, at 
Kirsten Larsen efter en drøm 

mekamp havde vundet så sik
kert som 11-2, 11-8 over sølv 
vinderen fra det individuelle 

VM i 1980, I vana. Som  følge af 
resultaterne i de øvrige matcher 

skulle Indonesien nu vinde de 
fire resterende kampe for at nå 
til semifinalen. Latif var tyde

ligt nervøs, og Rikke V. vandt 

første sæt 11-5.
Men indoneseren gjorde sig 

fri a f presset og vandt andet sæt 

12-10. Begge var på det tids

punkt dødtrætte —  ja , nær
mest opløste. Hvad ville der ske 

i tredje sæt?

Uber Cup: En træt, men glad Dorte Kjær efter sejren over Sumiko 
Kitada, Japan.

12



Latif kom bedst fra start, 

men Rikke V. Sørensen, der fik 

noget a f et internationalt gen
nembrud i denne kamp, skifte
de taktik og tog chancer, der 
lykkedes, ved nettet. Det blev
9- 9 og matchbold til Latif ved

10- 9. H vor Rikke V. fik kræ f
terne fra, ved ingen, men hun 
fightede fantastisk, fik serven 
og kom på 10-10. Og så kom 

stødet. På en flad indonesisk 

clear snurrede hun en hel gang 
rundt om sig selv, strakte ket
sjeren ud i luften og ramte bol 
den, der lige så nydeligt dalede 
ned på den anden side a f nettet 
ved siden af den forb løffede 
Latif. 11-10, og da Rikke V. nu 

alligevel havde m atchbold kun
ne hun lige så godt få det over 
stået med det samme, mens La
tif endnu var rystet.

Fem points fra 

andenpladsen
Rikke blev nærmest båret fra 
banen, dels i begejstring hos det 

danske hold, dels fordi hun 
dårligt kunne slæbe sig selv ud. 
Danmark kom et skridt nærme
re semifinalen, men var der 

endnu ikke, for vandt indone 
serne resten, ville det give ad 
gang for Japan. Den erfarne 
Dorte Kjær sørgede dog hurtigt 
for at slukke det sidste lille ja 

panske lys i kampen m od den 
unge og endnu ikke færdige 
Mary Herlim, der havde kræf
ter til at føre 8-4 i første sæt, og 

derefter kun fik et point i resten 

a f kampen. Danmark var semi
finalist med 11-8, 11-1 i tredje 
single.

England var modstanderen 
efter 4-1 over Canada, 5-0 over 

Malaysia og  3-2 over Korea. Se
mifinalen i Kuala Lumpur blev 
dermed en gentagelse a f  finalen 

i kvalifikationsturneringen i 
Ostende i februar med den lille 

ændring, at hvor englænderne i 
Belgien vandt 4-1, måtte de i 

Malaysia nøjes med 3-2, og det 
var på et hængende hår, at 
Danmark var kommet blandt 
de to bedste nationer, for Dan

mark led et ærgerligt nederlag i 
første single, hvor Helen Troke 
slog Kirsten Larsen 8- 11, 11-7,
11-4.

Fem points skilte Kirsten fra 
sejren, da hun efter at have 
vundet første sæt førte 6-1 i an
det, men gik i stå. Det er ingen 
bebrejdelse m od vores førsteda 

me, der spillede lige så godt og 
pålideligt som i de foregående 

kampe. Men de to spillere er 
meget lige, og den her gang var 

det uheldigvis for Danmark H e 

len Troke, der havde tur, da der 
var mest brug for den.

Selv om  Rikke V. Sørensen 
og Dorte K jær igen brillerede 

og slog henholdsvis Sally P od- 
ger og  Jane W ebster, så Dan 
mark kom på 2- 1, var der lige
som ingen rigtige forventninger 
om  sejr i matchen på det danske 

hold. De to engelske doubler 

var for stærke. Gillian G ilk s/ 
Karen Beckmann afgav fem 

points til Kirsten Larsen/Dorte 
K jær, og N ora Perry/Jane 
Webster 12 points til Liselotte 
Gottsche/Grete Mogensen. 
Fantastisk, at N ora Perry, der 
fik en datter i februar, kunne 
være tilbage i topform  i maj.

U dbræ ndt

Hermed var England klar til fi 
nalen mod Kina og Danmark til 
kampen om  tredjepladsen m od 

Korea. De to kampe sluttede 
ens, 5-0, til asiaterne. Kampen 
om  tredjepladsen fandt sted da 
gen efter den hårde match m od 
England, og det var tydeligt, at 

pigerne ikke var kommet sig. 
Koreas spillere havde haft en 
hviledag, og selv om  Kirsten 
Larsen spillede tre sæt med Yun 
Ja Kim, var holdet udbrændt.

Men bortset fra, at en tredje 
plads havde skaffet DBF andel i 

turneringens overskud, gjorde 
det ikke noget. Pigerne havde 

allerede da gjort sig så fordelag 

tigt bemærkede, at dansk kvin
debadm inton atter er noget,

man tager højtideligt på inter
nationalt plan.

hr
Über Cup 

Gruppe A

England-Canada.................. 4-1
K orea-M alaysia................... 5-0

England-M alaysia ............... 5-0
K orea-C anada...................... 5-0

C anada-M alaysia................. 3-2
E ngland-K orea.....................3-2

1: England. 2: Korea. 3: Cana 
da. 4: Malaysia.

Gruppe B
Kina-Indonesien.................. 5-0
Japan-Indonesien................. 3-2

Kina-Japan........................... 5-0

Danm ark-Japan:.................. 3-2
Singler: Kirsten Larsen over 

Fumiko Tokharin 11-1, 12-11. 

Rikke V. Sørensen over Sumiko 
Kitada 11-1, 11-1. Dorte K jær 

over Saori K ohm oto  9-12, 11-8, 
11-7.

Doubler: A tsuko T ok u d a /Y o - 

shiko Yonekura over Liselotte 
Gbttsche/G rete Mogensen 15- 

5, 15-9. K oh m oto /M ik ik o  Ta- 
kada over K jær/Birgitte H ind 

se 7-15, 15-9, 15-6.

K ina-D anm ark:.................. 5-0
Singler: Li Lingwei over Kirsten 
Larsen 12-10, 11-2. Han Aiping 
over Rikke V. Sørensen 11-4, 

11-0. Qing Ping over Dorte 
Kjær 11-6, 11-2.

Doubler: X y  R on g /W u  Jianqiu

over Liselotte GOttsche/Grete 

Mogensen 15-8, ^ 15-6. Lin 

Y in g /W u  Dixi over Larsen/ 

Kjær 15-0, 15-1.
D anm ark-Indonesien :........3-2

Singler: Kirsten Larsen over 
Ivana 11-2, 11-8. Rikke V. S ø 

rensen over Elisabeth Latif 11-

5, 10-12, 12-10. Dorte K jær 
over Mary Herlim 11-8, 11-1. 

Doubler: Imelda Kurniawan/ 

Rosiana Tendian over Liselotte 

Gottsche/G rete  M ogensen 2- 

15, 15-10, 15-10. Maria Francis- 
ca /R uth  Damayanti over 
Larsen/K jæ r 17-15, 12-15, 15-
6 .

1: Kina. 2: Danmark. 3: Japan.
4: Indonesien.

Semifinaler:

K ina-K orea:.........................5-0

England-Danm ark:............. 3-2

Singler: Helen Troke over Kir
sten Larsen 8-11, 11-7, 11-4. 

Rikke V. Sørensen over Sally 
Podger 11-3, 11-6. Dorte K jær 

over Jane Webster 11-7, 5-11, 
11-4.

Doubler: Gillian Gilks/Karen 

Beckmann over Larsen /K jæ r 
15-3, 15-2. N ora P erry /W eb- 

ster over Liselotte GOtt- 

sche/G rete M ogensen 15-10, 
15-2.

Finale:

K ina-E ngland:.....................5-0

Singler: Li Lingwei over Helen 

Troke 11-2, 11-3. Han Aiping 
over Sally Podger 7-11, 11-3, 
11-6. Zhang Ailing over Gillian 
Gowers 11-7, 11-1.

Doubler: Lin Y in g /W u  Dixi 
over Gillian Gilks/Karen Beck 

mann 15-3, 15-12. X u  R o n g / 
W u Jianqiu over N ora P erry / 
Jane Webster 15-1, 13-15, 15-8. 

Kamp om  tredjepladsen:

Korea-D anm ark:.................5-0
Singler: Yun Ja Kim over Kir

sten Larsen 11-3, 7-11, 11-2. 

Sang Hee Y o o  over Rikke V. 

Sørensen 11-5, 11-3. Y oon  Suk 
Kim over Dorte K jær 11-5, 11- 
6.

Doubler: Sun Ai H w ang/

Myung Hee Chung over Lar- 

sen/Liselotte GOttsche 15-5, 15- 
5. Yun Ja Kim /Sang Hee Y o o  

over K jæ r/G rete  M ogensen 15- 
12, 15-1.

Uber Cup: Hvad mon Kirsten Larsen tænker, ærgrer hun sig? Det 

har hun ingen grund til — hendes indsats i denne sæson har været 
særdeles flot!
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Thomas Cup

Fremragende m od Kina  

men nedtur m od Korea

Da den engelske dronning i A l 
bert Hall i London  i 1982 over 
rakte Thom as Cup pokalen til 
Kina, var der landesorg i In do 

nesien. Der er i Østen så megen 

prestige forbundet med hold- 
V M , at vi europæere dårligt 
fatter det. B l.a. er indstillingen, 
at vel er et individuelt verdens

mesterskab eller en All England 

titel ikke at kimse ad, men de 
individuelle turneringer er kun 
stadier på vejen til VM for 

hold.
På den baggrund er det for 

ståeligt, at landesorgen i 1982 

den 18. maj 1984 i Kuala Lum- 
pur blev vendt til noget i retning 
a f en national festdag, da In do 

nesien i finalen besejrede Kina 
3-2 og h jem førte pokalen for 
ottende gang a f 10 mulige. Ikke 
mærkeligt, at indoneserne be
tragter Thom as Cup som deres 
ejendom . Siden de kom med i 

turneringen i 1957/58 har kun 

Malaysia og  Kina fået deres 
navne indgraveret på pokalen. 
Kina som nævnt i 1982 og M a 

laysia i 1967 efter en skandale
kamp i Djakarta, der endte 

med, at Malaysia vandt på walk 
over.

Den eneste faste repræsen

tant ved slutkampene lige siden 
starten i 1948, Danmark, for 
måede heller ikke denne gang at 
bringe Thom as Cup til Europa. 
Ja, man fristes til at mene at 

holdet var så langt fra som no 
gensinde.

H oldet levede ikke op  til for 
ventningerne. I gruppe med Ki
na, Korea og Sverige var en an

denplads et realistisk bud, men 
det blev kun til en tredjeplads 

foran Sverige.

F ladberg /H elled ie

frem ragende
Indtil finalen var Danmarks 
hold det eneste, der bød  kine
serne modstand. M orten Frost 
pakkede sin forgænger på p o 
sten som All England mester, 

Luan Jin, sammen med 15-3, 
15-7 efter at have ført 11-0 i 
første og  14-3 i andet sæt, og 

verdensmestrene, Steen
Fladberg/Jesper Helledie spille

de fremragende, da de slog Ji- 
ang G uoliang/H e Shanquan

14-17, 15-9, 15-10, men afstan
den til de næste på det danske 

hold er for stor.
Jens Peter N ierhoff havde 

svært ved at yde det maksimale 
i to  kampe, hvilket er meget 

forståeligt i Østen. D erfor ros 

til ham, at han alligevel tog en 
tørn m od Korea, da det viste sig 

at være nødvendigt. M od  Kina 
skulle han kun koncentrere sig 
om  anden singlen, men kunne 

ikke stille meget op  m od en af 
verdens bedste forsvarsspillere, 

Han Jian, og Michael Kjeldsen 
kom  ind som makker med Frost 

i anden double.
Rygskade, debutantnerver 

o .s .v . kan forklare Kjeldsens 

indsats, der næste dag fik Kua
la Lumpurs aviser til at skrive, 
at Kjeldsen vandt kampen for 

kineserne. Efter gevinst til dan 

skerne i første sæt blev Kjeld 
sens indsats stadig svagere, og 
Sun Zhian /T ian  Bingyi spillede 
skånselsløst ensidigt på M icha 

el. Det nyttede ikke, at Frost en 
overgang forsøgte at spille mi

xed double —  eller måske sna
rere single —  to kinesere m od 
en dansker var for meget.

Der blev bagefter naturligvis 

snakket meget, om  en anden 
holdopstilling kunne have skaf
fet danskerne sejren. Alterna 
tivet var at lade Kjeldsen spille 

anden single og  F rost/N ierhoff 
double. Men på grund a f IBFs 
særlige nomineringssystem, der 
forlanger en rangering fra de 
nationale forbund, ville 

F rost/N ierh off have været før 

ste double, og  Frost tror ikke, 
det ville være blevet bedre. —

Jiang/H e, og  vi kunne næppe 

vinde, siger han.
Det er bagklogskab at påstå, 

at hvis Danmark havde vundet 
den sejr over Kina, der var så 

tæt på, havde holdet også slået 
Korea i den sidste puljekamp. 

Så havde gejsten været der. 
Men nuvel, holdet virkede nær

mest, som var det psykisk am 

puteret, og fysisk var det i hvert 

fald galt, idet Frost måtte stille 
op med 38 graders feber, men 
alligevel ligesom N ierhoff g jor 
de sin pligt. De to bragte Dan 
mark foran 2-0. Men så kiksede 

det.

Man havde satset på at vinde 

alle singler og udtog derfor 
Steen Fladberg i tredje. Han 

var godt på vej til at vinde, men 
mistede kontrollen og  sluttede 

som taber i tre sæt. Skal man 
pege på en bestemt årsag til re
sultatet a f en holdkam p, er det 
sandsynligvis her, det kedelige 

vendepunkt kom . Ikke så me

get på grund af, at Korea fik re
duceret, som at den timelange 

kamp i 32 graders varme havde 
tappet Fladberg for  kraftreser

ver til den afgørende anden 
double, efter at Joo  Bong 
P a rk /M oon  S oo  Kim som ven 
tet havde slået F rost/N ierh off 

og udlignet til 2-2.

Fladbergs handicap smittede 

tilsyneladende a f på hans mak
ker. Den ellers så elegante og  i 
Kina-kampen suveræne Jesper 

Helledie virkede nervøs og  stiv, 

og  så skulle det gå galt. Deuk 
C hoon  Lee/H an K ook  Sung 

vandt i to  sæt og fik kun m od-

En lykkelig englæ nder

I den anden gruppe startede 

Malaysia med at vinde 5-0 over 
Japan, men på andendagen var 

en overraskelse på vej, da stil

lingen mellem Indonesien og 
England efter fire kampe var 2- 

2. Liem Swie King og  H astom o 
Arbi bragte Indonesien på 2-0, 

men så kom  den unge Steve 
Butler, der har fået internatio

nal debut i denne sæson. A lde 
les uimponeret over, at hans 
modstander var verdensmeste

ren, Icuk Sugiarto, vandt But

ler 12-15, 15-14, 15-12 efter at 
Sugiarto havde taget ligeud i 
andet sæt. H vorfra den død 
trætte Butler fik kræfter til at 

op føre  en veritabel krigsdans 
bagefter, kan kun han selv sva
re på, men det belv 2-2, da 

Baddeley/Dew slog A ll England 

mestrene, K artono/H eryanto i 

tre sæt. Men verdens bedste 
doublespiller, den gennemruti- 

nerede Christian Hadinata, sør
gede sammen med H adibow o 
for, at den lurende overraskelse 

ikke kom  længere ved ret let at 
vinde den sidste kamp over 

Tredgett/Tailor.
Den match overbeviste eng

lænderne om , at de virkelig 
kunne yde noget, første gang 

holdet var med ved slutkampe

ne, og  de fulgte op med 4-1 over 
Japan og 3-2 m od Malaysia.

M isundelig på Danm ark
Englænderne fik bronzemedal

jer med hjem, idet de i kampen 
om  tredjepladsen g jorde, hvad 
Danmark ikke kunne. De slog 

Korea 3-2. Dipak Tailor vandt 

tredje singlen over Byung Hak 
Choi, som Fladberg tabte til, og 
T redgett/G oode vandt over 

Deuk C hoon L ee/H an  Kook 

Sung —  det par, der afgjorde 

matchen m od Danmark.

- Vi er Europas bedste nati

on , jublede den engelske chef
træner med det italienske blod  i 

årene, Ciro Ciniglio, der nu har 

gjort det kuld unge mennesker, 
han har arbejdet med i de sene
re år, flyvefærdigt. Han mener, 
at England er på vej til at over

hale Danmark, men er misun

delig på sin danske kollega,

Vort spil ligger dårligt til stand i første.

Thomas Cup: På trods a f Erik Jørgensens anstrengelser lykkedes 

det ikke Thom as Cup holdet a f komm e til semifinalen.
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Carsten M orild. Dansk bad 

minton har så mange spillere i 
næsten alle aldre med et natur

ligt talent for badminton i m od 

sætning til flertallet a f de engel
ske spillere. Det var kunstner
ne, der blev slået ud og mine so 
lide og pålidelige arbejdsmænd, 

der fik medaljer, sagde han.

Det nye form at for turnerin
gen stod sin prøve, men hvad 
der i høj grad var bemærkelses
værdigt, var de europæiske 

topspilleres indsats. Hidtil har 
det været god latin, at en euro 
pæer formmæssigt mister op  til 

50 pct. i tropeklimaet. Det var 
ikke tilfældet i Kuala Lumpur.

Folk som Frost, Yates, Kihl- 

strbm/Karlsson og andre var i 
flere tilfælde fysisk asiaternes 

ligemænd. Ikke at de altid 
vandt deres kampe, men de 

kunne med største lethed spille 

tre sæt uden at gå ned til sidst. 
Det har man kun sporadisk op 

levet tidligere på de kanter, og 
forklaringen er utvivlsom det 

stærkt udvidede internationale 
program i de senere år. De bed 

ste europæere er nu så ofte  i 
Østen, at de fuldtud kender be 
tingelserne og har vist, at de fy 

sisk er i stand til at honorere de 

krav, som de klimatiske for 
hold stiller.

h c

Resultater fra

hold-VM

Thomas Cup 

Gruppe A

M alaysia-Japan................... 5-0
Indonesien-England............. 3-2
England-Japan.................... 4-1

Indonesien-Malaysia.......... 5-0
Indonesien-Japan................ 4-1

England-M alaysia............... 3-2
1: Indonesien. 2: England. 3: 
Malaysia. 4: Japan.

Gruppe B

Kina-Korea...........................4-1

Korea-Sverige....................... 5-0
Kina-Sverige........................ 5-0

Danmark-Sverige................ 4-1

Singler: Morten Frost over U lf 
Johansson 15-2, 15-3. Jens Pe 
ter N ierhoff over Gbran Carls- 
son 15-4, 15-6. Steen Fladberg 
over Torbjbrn  Pettersson 16- 
18, 15-7, 15-3.

Doubler: Thom as Kihlstrom / 
Stefan Karlsson over Frost/ 
N ierhoff 15-10, 10-15, 15-11. 

Jesper H elledie/Fladberg over 
Lars W engberg/Johansson 15- 
3, 15-11.

K ina-D anm ark................... 3-2
Singler: Morten Frost over Lu 

an Jin 15-3, 15-7. Han Jian 

over Jens Peter N ierhoff 15-5, 
15-8. Yang Yang over Claus B. 
Andersen 15-7, 15-3.

Doubler: Jesper Helledie/Steen 
Fladberg over Jiang G uoliang/ 

He Shangquan 14-17, 15-9, 15- 
10. Sun Zhian /T ian  Bingyi over 

Frost/M ichael Kjeldsen 9-15,
15- 9, 15-6.

Korea-Danm ark.................. 3-2
Singler: Morten Frost over Joo 
Bong Park 15-11, 4-15, 15-7. 
Jens Peter N ierhoff over Han 
K ook  Sung 15-5, 15-11. Byung 
Hak Choi over Steen Fladberg
16- 18, 15-10, 15-11.

Doubler: P a rk /M oon  Soo Kim 

over F rost/N ierhoff 12-15, 15- 
10, 15-10. Sung/D euk C hoon 

Lee over Jesper H elledie/Flad 
berg 18-13, 15-4.

1: Kina. 2: Korea. 3: Danmark. 
4: Sverige.

Semifinaler:

Indonesien-Korea................4-1
Kina-England...................... 4-1

Finale

Indonesien-K ina.................3-2

Singler: Luan Jin over Liem 

Swie King 7-15, 15-11, 15-10. 
H astom o Arbi over Han Jian

14- 17, 15-6, 15-8. Yang Yang 
over Icuk Sugiarto 15-9, 15-10. 

Doubler: C hristian/H adibow o 

over He Shangquan/Jiang Gu- 
oliong 18-14, 15-10. K a rton o / 
King over Sun Zhian /T ian  Bin 
gyi 18-14, 15-12.

Kamp om  tredjepladsen

E ngland-Korea................... 3-2

Singler: J oo  Bong Park over 
Stephen Baddeley 15-6, 8-15,
15- 3. Steve Butler over Han K o 

ok  Sung 16-17, 17-14, 15-1. D i 
pak Tailor over Byung Hak 

Choi 11-15, 15-11, 15-6. 

Doubler: P a rk /M oon  S oo  Kim 

over Baddeley/M artin Dew 15- 

10, 15-4. M ike Tredgett/A ndy 
G ood e  over Sung/D euk C h oon  
Lee 17-15, 17-14.
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R ep ræ sen ta n tsk a b sm ød et

D BFs uddannelsesudvalg
Udvalget tog atter i år til efter
retning, at bestyrelsen pegede 

på så få medlemmer som mu
ligt. Således nedsattes i år kun 3 
medlemmer: Martin Andersen 

(kontakt, SU, Video, eksterne 
kurser, begynderud.). Tonny 
Holst-Christensen (sekretær, 

kamp- og teknikanalyse). Poul 
Kold (interne kurser, kursus

materialer, månedens idræt, 

kursuskontakt DIF, kontakt 

USU).
Medlemmerne er ansvarlige 

for de arbejdsgrupper, der er 

etableret til løsning a f enkelt
projekter.

Kursusvirksomhed. Den nye 

struktur med afholdelse a f kun 

et kursus i ulige år effektuere 

des for første gang, hvilket var 
ensbetydende med, at 48 elever 

fulgte DBF I kurset i N yborg.
Øvrige kurser. Til DIFs semi

narer, som i år har haft emner 

om  strækøvelser og psykologi 

på program met, har UDU  væ 
ret repræsenteret med henblik 

på videre uddannelse.
Prioriteringen a f den psyki

ske faktor indenfor idræt er 

stadig stigende, hvilket er blevet 
belyst a f foredragsholdere fra 
de danske idrætsgrene, hvor 
der arbejdes med problemet. 

Udlandet er dog langt foran 

Danmark i den sammenhæng, 
hvorfor DIF i høj grad har be 

nyttet udenlandske specialister 

som undervisere.

I juni 1985 afsluttes rækken 

a f psykologiseminarer. Sidelø 

bende med en kongres for 
idrætspsykologer, som afh ol 
des i Danmark, får DIF mulig

hed for at tilbyde specialfor 

bundene et kursus med nogle af 
disse højt kvalificerede perso

ner som lærerkræfter.
VM  trænerseminaret, som 

blev afviklet i maj, havde fore 
dragsholdere fra alle betyd 

ningsfulde nationer, og på 

grund a f en del sidste øjebliks 
tilmeldinger, lykkedes det at 

redde skindet på næsen og lidt 
til, på trods a f de noget usikre 

arbejdsbetingelser samt mange 

træneres udeblivelse uden beta

ling og  afbud.

Samarbejde med U SU-UK.

På ungdom sfronten har UDU 
medvirket til at planlægge og 
gennemføre en samling for de 
bedste ungdomsspillere.

1 øvrigt har der på denne 
front været ret stille, men med 
tildelingen a f TE A M  D A N 

M A R K  midler, er det vores 

håb, atter at kunne trække på 

hinandens ressourcer.
Team Danmark. Fondens 

midler har i år også kunnet sø 

ges til uddannelse a f trænere og 
instruktører. Efter ansøgning 

fik UDU  tildelt et beløb til del
tagelse i seminarer og  kurser i 

udlandet, således at et længe 
næret ønske om  at give instruk
tører lejlighed til at opnå kend

skab til andre landes trænerud
dannelse og metoder kan reali

seres. Et andet højt prioriteret 
ønske, som  a f økonom iske 
grunde ikke har kunnet løses i 

DBF regie, ser ud til at kunne 
gå i opfyldelse, nemlig udarbej
delse a f en »elitetrænerdag- 

b og « .

I første omgang har vi fået 

mulighed for at følge Thom as- 
og Uber cup holdets finalerun

de i Malaysia. Endnu en ansøg
ning om  Team Danmark penge 
er udfærdiget i håb om  at skaf

fe midler til at observere såvel 
senior- som ungdomseliten. Det 

overordnede formål med disse 
projekter er at samle viden og 

erfaring med udenlandske og 

danske elitetrænerfunktioner til 

videregivelse ved kurser og  se
minarer. Yderligere uddybning 

a f emnet kan findes i et referat 
grp. 3 om  DBFs struktur af 

30.6.83 i referat a f 10. marts 

1984 punkt 4, samt oplæ g til 
UK, træner og spillere a f 23. 

marts 1984.
Instruktionsledere og kursus

materiale. Ved sidste m øde med 
instruktionslederne aftaltes i 

store træk ændringer omkring 
kursus- og materialestruktur. 
Derudover nedsattes en gruppe 

til at arbejde med nye lærer- og 
elevmapper i erkendelse af, at 

tiden var løbet fra DBFs under

visningshefter.
For at skabe den fornødne

sammenhæng mellem de enkel
te kurser besluttedes det at be
gynde med lærervejledningerne 

til KK 1 og II. Disse vil være 
færdige til sæsonstarten, hvor 

efter der tages fat på elevmap

perne. M ed tiden skulle grup 
pen kunne gå igang med at revi
dere DBF-kurserne, dette vil 

dog ikke ske, førend »de  nye 

kredskurser« er blevet evalue

ret.
Der har været afholdt 2 

week-end m øder, hvortil in
struktionslederne og  kredsenes 

lærere er blevet inviteret, da de
res besyv i denne sammenhæng 

er betydningsfuld, hvis kursus

strukturen skal fungere på 
landsplan, hvilket vi betragter 

som særdeles vigtigt.
En særlig tak til de personer, 

der har accepteret at være med i 
dette store arbejde, som er fun 
damentet for hele udannelsen 

og  dermed afgørende for det 

høje og brede niveau danske in
struktører besidder.

Månedens idræt. T o  amter, 

Fyn og  Århus, havde sat bad 

minton på programmet, men 
desværre viste det sig, at ingen 

a f disse kunne sætte undervis
ningstilbudet i værk, da de bar
ske realiteter viste, at der ikke 

fandtes nogle økonom iske m id 

ler at gøre godt med.
V ideo. De for fire år siden a f 

stukne rammer følges fortsat. 
Efter at have udarbejdet mate

rialet til spilleranalyse er ar
bejdsgrupperne gået i gang med 

at bruge videooptagelser til at

beskrive og tegne kampslagene. 
Med tiden skal projektet mun

de ud i et nyt undervisningsma
teriale. Arbejdet er meget tids
krævende og  endnu på forsøgs 
stadiet, hvorfor der ikke er af

talt deadline for færdiggørelse. 

Redigering af de mange opta 
gelser gennem årene er tilende

bragt, således at der nu skulle 
blive tid til at lave en undervis
ningsfilm om  børns motoriske 
udvikling i relation til badmin

ton. Et oplæg er sendt til DIF- 
TV  i januar, så vi afventer 

spændt et økonomisk oplæg. 
Der er dog ingen tvivl om , at en 

sponsor er påkrævet, hvis vi
deofilmen skal laves professio 

nelt.
Brugen a f video i klubber og 

på kurser bliver fortsat mere og 

mere almindelig. På klubbasis 
er prisniveauet dog a f og til et 

problem , idet det er ca. tre gan
ge så dyrt at leje en film hos 
DBF som at fremskaffe en un

derholdningsfilm hos en lokal 
TV-forhandler. 1 samme for 

bindelse kan nævnes, at et 
bryggeri udlåner M orten Frost
filmen kvit og frit.

Udadvendt instruktion/kur- 

susvirksomhed. Der har som al
tid været rig efterspørgsel på 
danske instruktører fra mange 

lande. Størstedelen a f ønskerne 

er blevet opfyldt, og med risiko 
for fejl og forglemmelser, kan 

dog nævnes, at siden sidste be
retning har Finn Trærup Han
sen været i Østrig en uge, Peter 

Laugesen og Henrik Lange kla-

Lizbeth von Barnekow, formand for U.D.U.. på talerstolen
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rede kurset på G røn land , M ar 

tin A ndersen har deltaget i et 

kursus i Skotland. Yderligere 

brugte han i som m er en måned 

som  om rejsende træ ner/u nder- 

viser i Irland. T on n y  H olst- 

Christensen og  Niels Fischer 

var m ed på E B U -sum m erschool 

i E ngland, Ivan Janell tilbragte 

ju lem åneden  som  træner på 

M alta o g  i skrivende stund be 

finder Karl Chr. T hom sen  sig i 

A fr ik a , hvor han skal undervise 

i Kenya, Uganda og  Nigeria.

Inden sæsonens afslutning vil 

P ou l K old  o g  Erik K olm os have 

deltaget på EBU -sem inaret i 

P reston , mens T orb en  Steen 

Nielsen er tilmeldt et kursus fo r  

elitetrænere i England.

Begynderundervisning. Til 

efteråret arrangeres på fo rsøg s 

basis et helt nyt kursus fo r  de 

instruktører, der arbejder m ed 

begyndere. På denne m åde hå-

Som  sidste år startede vi sæ so 

nen i Nr. B roby m ed en samling 

fo r  de bedste ynglinge o g  ju n io 

rer, og  da arrangementet var 

lagt i hænderne på Peter H ind 

se, blev dette udm ærket.

Vi havde taget Jørgen  M o r 

tensen med og  desuden deltog  

P ou l K old  fra U D U .

I efteråret deltog  vi m ed ju n i 

orer og  ynglinge i M alm øs tur 

nering, og  i forb indelse  med 

G entoftes ynglingeturnering, 

spillede vi en venskabskam p 

m od  England.

Helsinges turnering m ellem 

ju l o g  nytår må vel n ok  betrag 

tes som  en a f E uropas bedste 

ungdom sturneringer, hvis man 

skal tro de udenlandske ledere. 

Vi deltog  med vore  bedste yng 

linge- o g  jun iorspillere.

Vi har deltaget i en seniortur 

nering i A v on  og  Summerset i 

E ngland, o g  vi havde spillere 

m ed i alle finaler. Det var god  

reklame for dansk badm inton , 

og  vi fik senere et brev, hvor 

spillerne blev rost fo r  deres o p 

førsel, både på og  uden fo r  ba 

nen, og  sjæ ldent har de set så 

god t badm intonspil. E fter den-

ber vi at give disse instruktører 

bedre foru dsæ tninger fo r  at 

forestå den daglige træ ning a f 

de stadig yngre o g  yngre b ørn , 

der frekventerer klubberne.

I første om gang a fh o ld es kun 

dette ene kursus på landsplan, 

da intentionerne er at placere 

det pågæ ldende kursus i kreds- 

regie. Desårsag inviteres også 

de lærere, der underviser på 

kredskurserne samt instrukti

onslederne til at deltage i det 

landsdæ kkende kursus.

A fslutn ingsvis en tak til den 

pro fessionelle  sektor på k o n to 

ret, instruktionsledere, ar 

bejdsgru pper, udvalgets m ed 

lemmer samt alle andre, der på 

forskellig  m åde har m edvirket 

til løsning a f de opgaver, der på 

godt og  on de  påhviler ledere i ' 

dette frivillige arbejde.

Lizbeth von Barnekow 

F orm and

ne turnering spillede vi en ven 

skabskam p m od  Englands ung 

dom slandshold , og  vi vandt 8-

2 .

Vi havde spillere m ed i Duin- 

wijks turnering i H ollan d , og  

det var kun m ed de spillere, vi 

skal bruge næste år, o g  som  ik 

ke var m ed ved N M  på Island.

De nordiske mesterskaber for 

ju n iorer blev a fh old t på Island, 

og  fo r  første gang deltog  Fæ r

øerne m ed et hold .

Vi p lejer at tage 12-14 spillere 

med til disse m esterskaber, men 

på grund a f  m eget store u d g if 

ter, måtte vi » n ø je s «  m ed  8 spil 

lere.

Der skulle spilles h oldk am p -  

alle m od  alle -  om  fredagen , og  

vi må stadig fastholde, at vi in 

gen m odstand får, fø r  vi m øder 

Sverige i finalen , og  den vandt 
vi m ed 4-1.

E fter holdkam pen  spillede vi 

individuelt, o g  her var vi meget 

overlegne. I finalerne var der 

kun svensk islæt i dam esingle, 

ellers var det rene danske fina 
ler.

N ord iske mestre blev : Jan 

Paulsen, T riton  (en stor overra 

skelse), Lene Sørensen, T riton , 

Jan Paulsen, T r ito n /A n d e rs  

Nielsen, G reve, G itte Paulsen, 

T r iton /G itte  S øgård , H ø jb je rg , 

G itte Paulsen, T r iton /A n d ers  

N ielsen, Greve.

F or ikke frem over at spille al

le m od  alle i holdturneringen , 

blev vi enige om  at spille i to 

pu ljer, o g  dette forslag skal 

Danm ark stille på N ordisk 

Kongres.

6-N ationers turnering a f 

h oldtes i S kotlan d . Vi deltog 

m ed 6 herrer og  6 dam er.

I holdturneringen vandt vi 

m ed 6-1 over Vesttyskland og  7- 

0 over Sverige o g  vi b lev  pu lje 

vinder. I finalen  tabte vi m ed 3- 

4 til E ngland. I den individuelle 

turnering var P ou l Erik H øyer i 

finalen  men tabte. Lisbeth 

Stuer-Lauridsen var overra 

skende også  i finalen , m en tabte 

desværre. D er var rene danske 

herre- o g  dam edou b ler, og  her 

vandt A nders N ielsen /H enrik  

L unde o g  Jeanette J en sen /L ot- 

te O lsen. M ixed  d ou b len  vandt 

G itte P a u lsen /A n d ers  Nielsen.

H ollan d  har ytret ønske om  

at k om m e m ed, o g  fo r  ikke at 

være ulige i antal, besluttede vi 

på et fæ llesm øde at spørge W a- 

les.

I påsken var vi m ed et hold  

under 16 år i E ngland (3-N atio- 

ners-turneringen England - Sve 

rige - D anm ark). H ollan d  skul

le kun have været m ed i den 

individuelle turnering, men 

englæ nderne havde taget dem  

m ed i holdturneringen. Vi 

vandt holdtu rn eringen , idet vi 

slog  H ollan d  8-1 , Sverige 5-4 og  

E ngland 6-3.

I den individuelle turnering 

vandt H enrik Futtrup, H or-

E fter repræ sentantskabsm ødet 
i m aj 1983 fortsatte  udvalget 

m ed uændret sam m ensæ tning, 

og  arbejdet i årets lø b  har stort 

set haft sam m e in dh old  som  

tidligere.

Resultatm æssigt skal der 

peges på fø lgende 3 h ø jd ep u n k 
ter:

sens, H S , Lisbeth  Stu er-L aurid 

sen, L illerød , D S , Lars Peter 

sen, N yk. F /K im  Juhl, Greve, 

H D  og  Lars P etersen / 

A nn e M ette Bille, N yk. F ., 

M D .

Der blev a fh o ld t et m ød e , 

h vor de fire sp illende nationer 

var til stede. D esuden  var ind 

kaldt repræsentanter fra S k ot 

land og  Vesttyskland. På m ødet 

blev det besluttet, at m an skulle 

udvide turneringen til at blive 

en 6-nationers-turnering.

P å den h jem lige fron t må vi 

desvæ rre erkende, at vi ikke har 

været ude til m ere end een m ini- 

puslingeturnering o g  tre puslin 

geturneringer, o g  det har vi fået 

en del kritik af. Å rsagen er gan 

ske enkelt den , at vi ikke har 

penge til disse om råder. D erfor 

har Søren E wald  o g  H enning 

Just ikke væ ret overbebyrdede 

m ed arbejd e, o g  je g  kan god t 

forstå , at Søren  E wald  holder 

op .

Vi har i februar haft m øde  

om  b l.a . budgettet, o g  det ser 

ud til, at vi i U SU  ikke får flere 

penge at gøre  g od t m ed. Jeg har 

presset på i bestyrelsen, men 

hvis vi skal have m ere, skal an 

dre have m indre. U dgiftern e 

skal helst være lig m ed in dtæ g 

terne.

Vi har diskuteret både i U SU  

o g  bestyrelse, om  ikke U SU  un 

der disse om stæ ndigheder skal 

reduceres til tre m edlem m er. Vi 

ser helst, at flere m idler tilgår 

U S U , så vi kan forb live  5 m ed 

lem m er.

T il slut vil je g  sige tak til de 

andre U SU -m edlem m er, tak til 

K reds-U SU , bestyrelsen og  

kon toret fo r  denne sæ son .

Poul Rasmussen

1: K valifikation  til slutrunderne 

i såvel T hom as C up  som  

U ber C u p , hvorm ed  både v o 

re dam er og  herrer har p lace 

ret sig blandt verdens 8 b ed 
ste nationer.

2: M orten  F rost’ s A ll-E ngland- 

m esterskab efter en a f de 

mest m edrivende finalekam 

pe , der læ nge er set.

Ungdomsspilleudvalget

U  dtagelseskomi teen
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R ep ræ sen ta n tsk a b sm ød et

3: M orten Frost’ s sejr i herre
single ved europamesterska
berne, hvormed han for før 
ste gang sikrede sig denne ti

tel.
Fremover tegner der sig en 

række nye problemer -  især for 
vore topspillere. Der kan ikke 
længere tales om  en badmin

tonsæson for  vor elite, idet der 
nu afholdes store betydnings
fulde turneringer verden rundt 
hele kalenderåret.

Da man ikke kan se bort fra 

de store pengemæssige interes

ser, der er i badminton i dag, er 
det nødvendigt med et snævert 
samarbejde mellem ledelse og 

spillere for at tilrettelægge ar

bejdet så hensigtsmæssigt som 
muligt, og med henblik herpå 
vil der snarest efter hjem kom 

sten fra Kuala Lumpur blive a f 
holdt et m øde mellem de nye 

U K/FU -m edlem m er samt vore 

elitespillere for at få fastlagt en 
procedure for sæsonens afvi

kling.
Selvom vi har et godt og sta

bilt team, der kan repræsentere

de danske farver på højeste 
plan, må vi hele tiden tænke på 
fornyelsen. Derfor vil UK ar
bejde på, at der fortsat udsen

des et antal lovende talenter til 

de store verdensomspændende 
arrangementer, medens man 

derudover vil tilskynde kredse 
og klubber til at udsende andre 

repræsentanter til de europæ 

iske og danske turneringer, der 

finder sted.
M ed hensyn til fællestræning 

agter man at fortsætte linien fra 

i år, hvor landstræneren har

udført et påskønnelsesværdigt 
arbejde med en deltagelse, der 

aldrig har været så stor -  ikke 

mindst fra provinsens side. Det

te hilser vi med glæde, selvom 

det har været meget bekoste

ligt.
UK takker Carsten M orild 

for en strålende indsats og siger 

i øvrigt tak for godt samarbejde 
i årets løb til kontor, bestyrelse 

og forbundets øvrige udvalg.
Erik Jørgensen 

formand

Turneringsudvalget
I henhold til de valg, der fandt 
sted på repræsentantskabsmø
det i 1983 har turneringsudval
get bestået a f B jørn Holst- 
Christensen, form and, Bent 

Steffensen og  Jørgen Raastrup. 
Ved sidstnævntes udtræden i 
løbet a f perioden indtrådte sup
pleanten, Allan Petersen.

Turneringsudvalget har efter 
ønske fra repræsentantskabet 
tilstræbt at få turneringsplanen 
for den kommende sæson ud til 
klubberne på et tidligere tids
punkt end det hidtil har været 
tilfældet.

Efter en ændret praksis, hvor 
ansøgninger om  åbne turnerin
ger får en grundigere behand 

ling i kredsene end tidligere, og 

takket være et godt samarbejde 
med kredsene, lykkedes det at 
få turneringsplanen færdig in
den nytår.

TU har i den forløbne sæson 

søgt yderligere at få forbed 
ret klassifikationslisterne. Da 

»Badm inton« er udkomm et i et 
noget uregelmæssigt tempo, 
har orientering vedr. opryknin 

ger til højere rækker ikke kun
net kommet til alles orientering 
så hurtigt som ønskeligt. Der 
arbejdes fortsat med at få klas

sifikationslister tilbage fra 
klubberne i a jourført tilstand, 
og det kan vel noteres, at der på 
nuværende tidspunkt er bedre 

overensstemmelse imellem de 
udsendte lister og spillernes re
elle styrke.

I sæsonens løb  har man im ø 

dekommet den overvejende del 
a f de modtagne ansøgninger 
om  nedrykninger. Turnerings

udvalget mener, at det ikke me
re er nødvendigt, at der sker så 
stor en oprykning fra D- 
rækken til C-rækken som reg

lerne foreskriver —  hvorfor der 

fremsættes forslag om  en æn 
dring.

Det er i øvrigt TU s opfattel
se, at man skal begrænse op 

rykning til mesterrækken til 

kun at gælde de spillere, som vil 
have mulighed for at gøre sig 
gældende i denne række, som 
nu, efter at eliterækken er ind 

skrænket, består a f meget stær

ke spillere.

D H -tu rneringen :

Der har i den forløbne sæson 
kun været behandlet meget få 
protester. Da disse imidlertid 

nu drejer sig om  spillere i DS- 
serien, har TU meget få mulig
heder for at kende spillernes 

styrke. Det er derfor kun at hå

be, at klubberne vil have regler
ne i erindring når holdene sæt
tes og leve op  til den sportslige 
indstilling, som man må for 

vente a f klubber, der deltager i 
denne turnering.
Et udvalg udenfor TU  men med 

deltagelse a f TUs form and har 
behandlet forslag til ændringer 

i DH-turneringen. En vedtagel

se a f de foreslåede ændringer 
skulle efter TU s opfattelse

ændre på de åbenbare fordele 
nogle klubber siges at have a f at 

skulle afvikle deres kampe på 
hjemmebane.

Den udvidelse a f antallet a f 
sponsorkontrakter, som klub 

berne tegner med erhvervslivet, 

forøger også problemerne om 

kring ulovlige reklamer. En 
yderligere forværring a f dette 
problem fremkomm er efter
hånden som sponsoraftaler ud 

løber og ikke fornyes, idet spil

lerne fristes til i holdkam pe el
ler turneringer fortsat at bære 
de nu ikke mere lovlige rekla
mer. Når man forklarer spiller

ne, at det er a f hensyn til de, der 
betaler for reklamen, at man 

håndhæver reklamereglerne, og 
ikke for at genere spillerne, kan 
spillerne som regel godt forstå 

formålet med at håndhæve reg-

Antal

Det ser ud til, at de sidste års 
svingninger i antallet a f dom 
mere nu har stabiliseret sig på et 

antal lidt under 400 for hele 

landet. Dette tal ser ud til at stå 
i et rimeligt forhold  til antallet 
a f arrangementer, således at en 
rimelig aktivitet er sikret den 

enkelte domm er. D og er vi i DU

lerne. Desværre har man ind 
tryk a f at mange klub- eller 

holdledere ikke kender til de 
regler, som gælder. På længere 

sigt bliver det nødvendigt at ud 

sende lister til de klubber, som 
afholder åbne turneringer, såle
des at turneringsledelser kan 
holde sig orienteret om  hvilke 
reklamer, der er lovlige i den 

pågældende turnering. For at 
forbundet kan hjælpe her, er 
det nødvendigt at klubberne 

fremsender såvel indbydelser 

som programmer til deres tur
neringer, der er sanktioneret af 
DBF.

TU har i øvrigt medvirket 
ved afvikling a f DBFs arrange
menter rundt i landet, og har 

her som sædvanligt m ødt me

gen velvilje og god  assistance.
Bjørn Holst-Christensen

bekendt med et par steder i lan

det, hvor det arrangements
mæssigt er lidt tyndt, men hvor 
den lokale dommerleder har 

opnået gode aftaler med kred

sen, om  udbygget aktivitet, så
ledes at vi på denne måde sikrer 

os dommernes aktivitetsniveau.
Tallene for hele landet ser så

ledes ud:

Dommerudvalget
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R ep ræ sen ta n tsk a b sm ød et

Kreds/klub Dom m ere Aspiranter I alt

KDK 47 3 50

LFBKr 15 7 22

SBKr 39 9 48

JBKr 206 3 209

FDK 15 5 20

BBKR 15 - 15

27 364337

Som det fremgår a f navnene, 

har man nu foruden Køben 
havns Dommerklub også fået 
en klub på Fyn, nemlig Fyns 

Domm erklub, som vi hermed 
hilser velkommen i DU .

Kurser
Kredsenes dommerkurser har, 
som tidligere nævnt, fungeret 
tilfredstillende, således at antal

let a f aktive dommere holdes 
stabilt.

Der har i alle kredse været a f 
holdt brush-up kurser, med 
meget stor tilslutning og  med 
meget positiv reaktion fra dom 
merne. Dette arbejde vil DU 

prøve at gøre til et fast kursus 
hver sæson, hvilket indebærer 
et initiativ fra DU, som vi for 
venter at kunne indfri i form  af 
nye spørgsmål hver sæson.

I indeværende sæson har DU 

afholdt 2 forbundsdom m erkur
ser for nationale dommere, dvs. 

kun dansksprogede. Afviklin 
gen, og ikke mindst resultaterne 
a f disse kurser har givet en del 
debat i såvel kredse som  i DU, 
bl.a. ved, at kun 12 ud a f 27 
deltagere bestod kurset, hvilket 

a f mange opfattes som et meget 
lavt tal.

I erkendelse heraf, og med 
tanke om  at afholde et kursus i 
den kommende sæson for inter
nationale dommere, er DU gået 
igang med en ændring a f afhol
delsen a f kurset, hvorim od der 
ikke vil blive slækket på krave
ne for den teoretiske og  prakti
ske del.

Vi håber hermed i DU at 
kunne tilbyde en kursusform, 
der står i bedre relation til de 
krav, der stilles til os dom m ere i 
dag.

Arrangem enter

Afholdelse a f de større arrange

menter er fortsat med at blive 
lagt ud i landet, og det har vist

sig i den forløbne sæson, at de 
tidligere nævnte kommunikati
onsproblemer omkring de en

kelte arrangementer nu er fjer 

net og det må konstateres, at al
le arrangementer er foregået i 
en rolig og  fordragelig atmos 

fære. Lad dette gode samarbej
de fortsætte, samtidig med at 
den øgede decentralisering af 

stævner hilses velkommen.

U dland

På grund a f den meget dårlige 
økonom i i DU (nedskæring 
med ca. 27% ) har DBFs dom 
mere måttet holde en meget lav 

profil hvad angår rejser til ud 
landet. Det er blevet til I dom 

mer til De Nordiske Mesterska
ber i Helsingfors og 1 dommer 

til Europamesterskaberne i Pre
ston. Derudover har nogle 

dommere selv punget ud til rej
seudgifter, således at danske 
dommere har været repræsen
teret ved de hollandske - sven

ske og All Englandmesterska- 
berne. Lad os ikke håbe, at det
te skal danne præcedens.

Endelig kan det nævnes, at 
der ved det a f IBF afholdte 

dommerkursus under VM-83 
blev udnævnt 9 dom m ere som 
IBF-dommere og 6 som akkre
diteret, og  det var med 2 danske 
dom m ere i hver gruppe. Flot re
sultat for den danske domm er
stand.

DU-aktivitet

Der har i indeværende sæson 

været afholdt 4 udvalgsmøder, 
hvor ikke mindst den stigende 

uddannelsesaktivitet har været 
grundlæggende for øget aktivi
tet i DU.

Udvalget har i sæsonen 
1983/84 bestået a f følgende:
Preben Nøies KDK

Bente H øj LFBKr
Jack Larsen SBKr

Harald Crone JBKr

Poul Erik Pedersen FDK 
Stig Kofoed-H ansen BBKr 

John Larsen DBFs
dommerleder

Der skal hermed lyde en tak

til DUs medlemmer, kredsene, 

kontoret og  DBFs bestyrelse for 
et godt og frugtbart samarbejde 

i sæsonen.
John Larsen

Arrangementsudvalget
Sæsonen 1983/84 var jo  så 

sæsonen efter V M . En sæson 

der var svær at starte på efter 
det kæmpe — men morsomm e 

—  slid VM  havde budt på. Det 
lykkedes, om end med noget be 
svær, at få placeret de arrange

menter, som DBF er forpligtet 

til at afvikle i løbet a f en sæson. 
Indrømmes skal det, at vi i nog 
le tilfælde har været lidt sent 

ude, men dette hænger i nogen 
grad sammen med, at kom m u 

nikationen til klubberne sker 
nemmest, hvis denne går igen

nem bladet »B adm inton«, men 
som vi alle ved, er dette i ø je 
blikket umuligt.

Årets første arrangement, 
Scandinavian Cup, den 27.-30. 
oktober, blev spillet i Lyngby.

Beslutningen om  at henlægge 
et så stort arrangement andre 

steder end i Brøndby Hallen el
ler KB-Hallen, skal ses i lyset 
af, at turneringen året før i KB- 

hallen, blev svigtet a f publi

kum, og at Brøndby Hallen 
skulle gemmes til Danish Open, 
hvilket, jo  senere viste sig, ikke 
at have været nødvendigt.

H vorfor valget faldt på 

Lyngby er faktisk meget enkelt.

Det er flere år siden, der har 

været et større arrangement 
nord for København, og da 

Lyngby er et a f de få steder med 
en publikumskapacitet a f rime

ligt om fang, faldt det helt na 

turligt at placere det i Lyngby.
Arrangementsmæssigt helt i 

top med et strålende samarbej
de med Lyngby Badminton 

Klub, som gjorde et stort styk

ke arbejde med både kørsel, 

kontrol og liniedommere.
Sportsligt helt i top med næ 

sten samtlige verdensstjerner 

samlet under eet tag.
Men om  det var ford i efter

årsvejret viste sig fra sin aller
bedste side, med strålende sol

skin, eller fordi Lyngby spillede 

om  guld ikke langt fra hallen, 
skal stå hen i det uvisse, men de 
kolde og  klare kendsgerninger 

var, at københavnerne og sjæl
lænderne svigtede dette arran

gement på det groveste.

De udtalelser, der faldt ved 

afslutningen på turneringen 
om , at det ville vare længe, før 
der ville blive vist international 
badminton på topplan i Køben 
havn eller dens om egn, kommer 

nok til at holde stik. 1 forbin-

SCANFJER tilbyder gode FJERBOLDE

TIL B ILLIGSTE PRISER PA MARKEDET

FIRST Champion, Standard & 
Practical, der bruges i alle 
former for stævner og 
turneringer.

Endvidere PROFF & LEADER 
fjerbolde, samt JEX-nylon.
Der er penge at spare.

Leveres i FLERE HASTIGHEDER

_ , ,  „ ... , Aftal leveringstermin.
Poul Letholm Nielsen
Hum lestien 19, Tune, 4000 Roskilde . Tlf. (02) 13 S3 99 . Bedst kl. 1 7 .3 0 -1 8 .3 0  

eller pr. te lefonsvarer.
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delse med Scandinavian Cup 

havde Danmark besøg a f et ki

nesisk ungdom shold, som spil
lede 3 venskabskampe i hen
holdsvis Esbjerg, Randers og 
Ringsted. Alle 3 steder gode ar

rangementer med mange tilsku
ere, som fik set en masse god 
badminton.

Årets DIF danmarksmester
skaber var, efter turnusord 
ning, nået til Lolland-Falster 

Badminton Kreds. N ykøbing 
Falster Badminton Klub over 
tog arrangementet, og  fik på al
lerbedste måde dette arrange
ment til at fungere. Desværre 

viste vejrguderne sig fra den al- 
lerdårligste side denne 
december-weekend, og det var 
vel grunden til, at så få tilskuere 
havde indfundet sig — synd for 

N ykøbing, som havde lagt et 

stort arbejde i dette arrange
ment.

Dansk Badminton Forbunds 

åbne mesterskaber blev afviklet 
i de dejlige omgivelser i Hunde
sted. Mange dygtige hjælpere 
gjorde deres til, at alt klappede 
til punkt og prikke.

Som før nævnt har det været 

diskuteret, hvorvidt det var mu
ligt at lægge et a f de »store« ar
rangementer i provinsen.

Selvom Danish Open altid 

har været afholdt i København, 
havde bestyrelsen dog ingen be

tænkeligheder ved at forsøge 
sig med et alternativt spillested.

Udvalgets medlemmer er: 

Poul-Erik Nielsen og Tom Ba

cher, der som medlemmer af 

IBFs Council varetager relatio
nerne til Det Internationale 
Badmintonforbund.

Torsten Berg, der som for 

mand for EBUs udviklingsko

mité dækker relationerne til 
Den Europæiske Badminton 
Union.

Ole Mertz, DBFs næstfor 
mand.

I. IBF:

IBFs årsmøde blev holdt den 3. 
maj 1983 i København i forbin-

At valget faldt på A alborg, 

med NBD som medarrangør, 

var nok ingen tilfældighed, da 
DBF før har haft et godt samar

bejde med det nordjyske. Aal 
borg Stadionhal dannede ram

me om  arrangementet, og til 
lejligheden var forbundets lys 

opsat samt transportable baner 
udlagt, hvilket gjorde, at ram
merne var i orden.

NBD havde indkaldt et væld 

a f frivillige til at tage sig a f alle 
de opgaver, der er ved et så 

stort arrangement. Alt fungere
de lige til den mindste detalje, 
og jeg skal her videregive A U ’ s 
tak for det arbejde og  det sam

arbejde, vi oplevede i Aalborg.
Det eneste minus var nok, at 

det ikke var lykkedes os a f skaf

fe deltagelse fra de to store — 

Kina og  Indonesien, men de 

mange tilskuere fik fuld valuta 
for pengene, med mange spæn 
dende og underholdende kam 
pe.

Til slut vil jeg  takke det øvri
ge udvalg for godt samarbejde i 
den forløbne sæson. Ligeledes 
en tak til bestyrelse og øvrige 

udvalg, som har vist stor forstå 

else for arrangementsudvalgets 
arbejde. Endvidere en tak til 
TV , sponsorer, Sports Center 
Reklame samt andre samar
bejdspartnere, som udvalget i 

løbet a f sæsonen har været i be
røring med.

Søren Nielsen, formand

delse med afviklingen a f ver
densmesterskaberne. Den væ 
sentligste beslutning fra dette 
m øde var, at de nye regler om 

Thomas Cup og Uber Cup blev 
endeligt vedtaget.

IBF havde den glæde at have 
Den Internationale Olympiske 

Komités præsident, J. A . Sa- 
maranch, som sin gæst ved de 

afsluttende kampe. Samaranch 
udtalte stor anerkendelse a f bå
de arrangementet og spil, og 
chancerne for at få badminton 

på det olympiske program i 
1992 må vurderes som gode.

IBFs Council har ud over 2 
m øder i København i maj 1983 
holdt sin efterårssession i H ong 

Kong og  Peking i dagene 5.-13. 

november 1983, hvor de ståen
de komiteer mødes først, hvor 
efter de egentlige beslutninger 
tages a f Council på sidsteda

gen. Ved disse halvårlige 

Council-m øder drøftes de mere 
overordnede problemer i IBF, 
bl.a. vedrørende forslag til næ 

ste m øde.

Ved novem berm ødet traf 

Council bl.a. en række princi
pielle beslutninger vedrørende 
anerkendelsen a f dom m ere ved 
IBF-arrangementer.

Det kan nævnes, at selvom 
det i 1981 lykkedes at få forenet 
de to verdensforbund, W BF og 
IBF, under samme »h a t«, spil
ler politiske problemer stadig 

en betydelig rolle i international 
badminton.

Endelig har IBFs forretnings 
udvalg (Chairman’ s board), be 
stående a f 6 medlemmer, heraf 

Poul-Erik Nielsen, som for 
mand for »Rules and Laws 

Com m ittee« og  Tom  Bacher 
som form and for »O pen Bad
minton Com m ittee«, holdt m ø 

de i Skotland i januar 1984.

II. »O p en  B ad m in ton «:
Udviklingen i Open Badminton 
fortsatte støt igennem hele 

1983. Flere og flere forbund an
søgte om  afholdelse a f penge- 
præmieturneringer, og summen 

a f de samlede pengepræmier er 
vokset kraftigt.

IBF arbejder i øjeblikket med 
en revision a f godkendelsespro 
ceduren for pengepræmie-tur- 
neringer. Det kan tænkes i 
fremtiden, at visse typer a f tur

neringer kun opnår beskyttelse 
inden for én verdensdel, og der

ved opnås mulighed for at dæ k 

ke efterspørgslen på afholdelse 
a f flere turneringer.

W orld  C u p :

For tredie gang blev W orld Cup 
afholdt, og for første gang blev 
turneringen spillet i alle 5 kate

gorier. Pengepræmierne var 
blevet forhøjet til 1.200.000,- 
kr., og 6 danske spillere blev in
viteret til dette stævne.

Pro-K ennex G rand Prix:

I 1983 startede IBF Grand 
Prix’ et, der er et pointsystem, 
som forbinder verdens største 
turneringer. Gennem dette 

pointsystem ønsker IBF at m o 
tivere verdenseliten til at delta

ge i flere turneringer end tidli
gere, for derved at bidrage til, 

at de nationale arrangører får 

så stærke spillere til start som 
muligt, med større interesse for 
badmintonsporten til følge. 
Som  så mange nyskabelser und
gik Grand Prix’ et heller ikke 

nogle indledende problemer, 
men finalestævnet, der om fat 
tede 12 herrer og 8 damer, blev 
en stor sportslig succes.

3 danske spillere kvalificere

de sig til finalerne, og  yderligere 

4 spillere fik del i bonuspuljen 
på 200.000,- kr. Ialt 182 herrer 

og 148 damer fik points i Pro- 
Kennex Grand Prix 1983. I 

1983 deltog 7 turneringer som 
kvalifikationsgrundlag til 

Grand Prix finalerne, og  dette 
antal turneringer er i 1984 for 

højet til 14.

III. EBU:
Dansk Badminton Forbund har 
i EBU (European Badminton 
Union) været repræsenteret af 

Torsten Berg og John Larsen i 
denne sæson.

Torsten Berg har fortsat sit 
virke som medlem a f Develop 

ment Sub-Committee, bl.a. ved 
at arrangere den 2. EBU Sum
mer School i Lilleshall, Eng
land. Dette initiativ blev ved det 
nyligt afholdte årsmøde lovfæ 

stet. Den 3. Summer School vil. 

blive afholdt i Ribe den 29. juli - 
5. august 1984. John Larsen er 

medlem a f Umpiring Sub
com m ittee. Blandt hans opga 
ver skal fremhæves redaktion 

a f »Recom m endations for Um 
pires« og hvervet som referee 
ved årets EM.

Ved EBUs årsmøde efterfulg
te Stan Mitchell, England, He
inz Barge, Tyskland som præsi
dent. Torsten Berg blev for 
mand for Development Sub

com m ittee, og dermed medlem 

a f EBUs Com m ittee (bestyrel
se).

Poul-Erik Nielsen 
formand

Internationalt udvalg:
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Stor udfordring til IBFs nye præsident
Poul-Erik Nielsen vil dyrke de hvide pletter 

på badmintons landkort

Poul-Erik Nielsen er forhåbent

lig ikke overtroisk, og kender vi 
ham ret, er han i hvert fald be

døvende ligeglad med, at han, 

når han den 1. august officielt 

træder ind på posten som præ

sident for det internationale 

badmintonforbund, bliver nr. 

13 i rækken, siden man for 50 

år siden valgte Sir George Tho

mas Bart til IBFs første præsi
dent.

Sir George, der bl.a. indstif 

tede Thomas Cup, blev sidden 
de i 21 år. Det skal man ikke 
forvente, at Poul-Erik Nielsen 
gør, men de har en ting til fæ l
les. De er de to eneste i den 13 

navne lange række, der har væ 
ret All England mestre. Sir 

George var det både i single og 
double i tyverne og  vandt sit 
sidste mesterskab i 1928, tre år 
før Poul-Erik Nielsen blev født 
i Nykøbing F.

Den ny præsident vandt tre 
mesterskaber i double, i 1958 
med Erland Kops, i 1959 med 
Inge Birgit Anker Hansen og i 

1960 med Finn Kobberø. Des
uden var SIF ’ eren fra 1954 til 
1964 udtaget til Thomas Cup 

holdet fire gange, hidtil kun 
overgået a f Jørgen Hammer- 
gaard Hansen og  Henning 
Borch.

-  Er det spillernes mand, der 
er blevet præsident?

-  Ja da. Men ret beset tror 
jeg ikke, at jeg er i stand til at 
gøre ret meget mere for de ak

tive end mine forgængere Craig 
Reedie og Stellan Mohlin. 

Sidstnævnte gjorde et kæmpe 
arbejde for at forene I BF og 
udbryderforbundet W BF. Det 
førte bl.a. til, at vi fik Kina 
med, og i Reedies periode, hvor 

de store penge kom  ind, opleve
de badminton en fremgang, 
der aldrig tidligere er set. Ree
die overtog, hvor Mohlin slap, 
og det er min opgave at føre de 
res arbejde videre.

-  Hvordan?

-  En a f de ting, der efter min 
mening byder på en stor ud 
fordring, er at forsøge at gøre 

badminton verdensomspæn
dende. Der er hvide pletter på 

vort landkort f.eks. det ameri

kanske og det afrikanske konti

nent samt Sydeuropa. De mar

keder skal dyrkes, og med de 
flere penge, vi har fået til rådig
hed, er der mulighed for at gøre 
det.

Fra småpenge til kapital

-  Hvad dækker bemærkningen 

»flere penge«?
-  Lad mig eksempelvis næv 

ne, at IBFs regnskab for ikke så 
forfærdelig mange år siden ba 
lancerede med ca. 10.000 pund 
eller omkring 150.000 kr. På 
1983-regnskabet, som vi god 

kendte i Kuala Lumpur, var ba 

lancen næsten 150.000 pund og 
vores overskud godt 45.000 
pund eller ca. 600.000 kr.

De penge skal ikke ligge og 
samle renter. Nogle af dem skal 

bruges til at investere i den 

fremtid, der for mig at se ligger 

i det, jeg kalder de hvide pletter 

på vores landkort.

Det er slet ikke utænkeligt, at 

1983-tallene om  få år vil virke 

latterligt små i forhold  til balan 
cen i f.eks. 1990. Den udvik 
ling, badminton er inde i, er til
syneladende kun begyndelsen. 

IBF er kommet ind i en selvfor 
stærkende proces. Man tilbyder 
en vare, der tiltrækker fjernsy 
net og dermed de store sponso 
rer som f.eks. cigaretfirmaet 

M ariboro under hold-V M , og 
efter Poul-Erik Nielsens me
ning ligger der mange penge på 
den vej. -  Såvel VM individuelt 
som for hold samt W orld Cup 

og Pro Kennex Grand Prix gi
ver IBF enorm reklame og sti
gende indtægter, siger den ny 
præsident.

Giver ikke prestige i et 

ministerium

-  Det kræver tid at være første 
mand for et verdensforbund.

-  Det forventes jo , at præsi
denten foruden ved de nødven 
dige m øder også viser ansigtet 

ved forskellige store turnerin
ger, og her er jeg  nok noget 

handicappet i forhold til mine 

forgængere. De seneste euro 
pæere har været selvstændige 
forretningsfolk, og i Asien er 
der så megen prestige forbundet 
med præsidentposten i IBF, at

frihed ikke er noget problem. 

Jeg må som jurist i skatte- og 
afgiftsministeriet klare opgaven 
inden for min fem ugers ferie, 

men jeg  bliver da den første 

præsident, der overværer de ca 
ribiske mesterskaber i oktober 

som et led i udviklingsarbejdet 
og i anledning a f IBFs 50 års ju 
bilæum.

Fru Sanne er indstillet på, at 

sådan er det at være præsi
dentfrue. -  Der bliver ikke no 
gen familieferie i de kommende 

par år, men jeg er indstillet på 

at tage med på de ture, hvor det 
kan lade sig gøre, og kalde det 
ferie.

-  Det er ikke sikkert, at du 
skal regne med et par år, korri

gerer hendes mand. De kan 
smide mig ud efter et års for 
løb, men det er rigtigt, at ingen 

præsident endnu har fungeret i 
mindre end to år a f hensyn til 

kontinuiteten i arbejdet, siger 
Poul-Erik Nielsen, der med ud 

nævnelsen skaber et stykke 
dansk badmintonhistorie, idet 
han er den første danske præsi

dent, der også er form and for 
bestyrelsen (Council).

hc

Tre vicepræsidenter
Samtidig med, at Poul-Erik 
Nielsen blev valgt til præsident 

for IBF, valgte federationen tre 
nye vicepræsidenter til erstat
ning for den nye præsident 

samt for  Ted Jarrett, U SA, og 
Zhu Ze, Kina, der begge ønske 
de at stoppe på grund a f alder.

De tre nye blev den afgående 
form and for  det engelske bad 

m intonforbund, Arthur Jones, 
den europæiske unions sekre
tær, Emile ter Metz, H olland, 
og den engelsktalende kinesiske 
dame Miss Lu Shengrong, der 
ofte har optrådt som en meget 

nyttig, dygtig og  im ødekom 
mende mellemmand, når Kina 
og  Danmark har forhandlet.

For tidligt
Danmark var tilsyneladende en 

postgang for tidligt ude, da 

DBF arrangerede de individuel
le verdensmesterskaber i 
Brøndby-Hallen. Vel slap fo r 

bundet fra det store arrange
ment med det økonom iske 

skind på næsen, men efter en 

ny vedtagelse på IBFs årsmøde 
ser det ud til, at canadierne, der 
arrangerer næste V M , vil få 

mere ud a f det. I hvert fald kan 

man forhandle om  det nu.
Koncentratet a f et større lov 

kompleks på IBFs årsmøde er, 
at hvor arrangørerne tidligere 

skulle indsende turneringens 

regnskab til IBF, som derefter 
fratrak nogle ret betragtelige 

procenter, kan arrangørerne nu 
med IBF forhandle om , hvor 
meget den internationale orga 

nisation skal have til at im ø 
degå en række lovbundne ud 
gifter, og hvad der måtte ligge 

a f indtægter ud over det beløb, 
tilfalder arrangøren selv.

Forskellige rettigheder såsom 
TV - og  filmrettigheder tilhører i 
princippet IBF, men de skal i 
videst mulige om fang uddelege 

res til det arrangerende fo r 
bund.

Årsagen til denne ret drasti
ske lovændring er, at man er 

bange for pludselig en dag at 

stå uden ansøgere til V M , fordi 

de nationale forbund skønner, 
at man enten sætter penge til el 
ler i heldigste fald -  som DBF -  
får et mindre overskud, der ik
ke står i noget fornuftigt fo r 

hold til det arbejde, som er lagt 
i arrangementet, og de penge, 

der nødvendigvis må investeres.

TILBUD:
NYLONBOLDE

O
 pr. dusin 

incl. moms 85,-
Bocati A pS

Sm idsho lm ve j 7, 4 560  V ig  

Te le fo n : (0 3 )4 1  59  30
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Tilsyneladende har badminton 
ikke den store interesse hos en 
stor del a f pressen, eller måske 

findes der for få journalister, 
som formår at skrive om bad 
minton!

Disse kendsgerninger be 

kræfter mig endnu engang i, at 

»B adm inton « har en stor missi
on . Jeg er overbevist om , at en 
stor del a f D .B .F .’ s 170.000 
medlemmer er interesserede i at 
læse om  badminton -  og ikke 

kun om  skandaler, surheder el
ler stjernedyrkelse. Når man 
færdes rundt om  i badminton 
kredse, så opdager man, at inte

ressen for inform ation er stor -  
interesse om  inform ation fra al
le niveauer.

En cafeteriabestyrer fortalte 
mig, at han var begyndt at hol

de PO LITIK EN  fordi den inde

holder stillinger fra DH-serien 

og det er det, han er interesseret

Jeg læser ugentligt 5-10 for 

skellige aviser, og selv om  man 

er miljøskadet og gerne vil læse 
om  badminton, så er det fo r 

bavsende så få linier, der bruges 
på en a f Danmarks idrætsgre

ne, hvor resultaterne ellers lig
ger i toppen a f verdensklassen. 
Jeg vil vove den påstand, at 

vort abonnementantal vil øges, 
fordi vi vil omtale det der fore 

går i alle badmintonkredse. Ja
men folk  gider ikke at læse om  

en ukendt Søren Hansen fra 
Blåvands H uk, forklarede en 
kendt badmintonjournalist mig 
-  lad det kom m e an på en 

prøve! bd
D.B.F. ’s formand Frede Kruse-Christiansen har et godt forhold til 
pressen —  her ved Thomas Cup i Kualu Lumpur i hyggeligt sam

vær med B. T. ’s udsendte badmintonekspert Flemming Vitus.

M IX
Badminton og pressen

Michael Kjeldsen -  

vor næste verdensstjerne

Sådan siger mange eksperter, 
heriblandt vor 7-dobbelte All 
Englandmester Erland Kops. 

Forudsætningen for at dette

kan ske er, at det bliver muligt 

for Michael Kjeldsen at arbejde 

professionelt med badminton. 
Den side a f sagen har D A N 

KØB løst ved den netop indgåe
de sponsoraftale.

Michael Kjeldsen har været 
dansk mester i herresingle som 
minipusling, pusling, ju nior og 

yngling. Desuden junior-E uro- 

pamester i herresingle og herre
double.

Som senior er Michael Kjeld 
sen for alvor slået igennem i sæ 
sonen 1983/84.

A f  resultater kan nævnes:
2. plads herresingle 

Nordiske Mesterskaber
1. plads herresingle 

Hernings åbne Mesterskaber

1. plads herredouble

Hollandske åbne Mester
skaber

1. plads herresingle
Tyske åbne Mesterskaber

2. plads herresingle 

Danske Mesterskaber
2. plads herredouble 

Danske Mesterskaber

3. plads herresingle 
Danish Open

3. plads herredouble 
Danish Open

Sit endelige gennembrud fik 
Michael Kjeldsen i herresingle 

ved A ll England-Mesterskaber- 
ne 1984. I ottendedelsfinalen 

mødte han Indonesiens ver
densmester Icuk Sugiarto, som 

Michael Kjeldsen efter en meget 

spændende kamp slog 1-15, 15- 
8, 15-12. Han fortsatte det gode 
spil i kvartfinalen, hvor han 
slog Englands bedste spiller 
Nick Yates 15-4, 17-15. I semi

finalen tabte Michael Kjeldsen 

til Indonesiens anden store 
stjerne Liem Swie King, men alt 

i alt en fantastisk præstation at 

blive nr. 3 i verdens hårdeste 

badmintonturnering.
M ed sine kun 21 år må dansk 

badminton og DA N KØ B  kun
ne få megen glæde a f dette su
pertalent.

Michael Kjeldsen er blevet licensspiller. Her underskriver han 
kontrakt med Dankøbs direktør.
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UDU i K.L.
På en bevilling fra Team Dan
mark var DBFs uddannelsesud

valg (i daglig tale U DU ) også 
repræsenteret under VM - 
slutkampene i Kuala Lumpur. 
Det var Lizbeth von Barnekow 

og Martin Andersen, der a flø 

ste hinanden, mens bl.a. deres 
video-kamera fik lov til at gøre 
hele turen med og arbejdede 
flittigt.

Desuden studerede de to 
U DUer sammen med Tonny 
Holst-Christensen, der selv be
talte, såvel danskernes som de 
øvrige nationers træningsmeto
der op  til og  under hold-V M , og 

i hvert fald fandt Martin A n 

dersen ud a f nogle metoder, der 
for at sige det mildt er atypiske 
for dansk badminton. Bl.a. 
blev Kitada fra Japan, der tabte 

i Uber Cup til Rikke V. Søren
sen, udsat for en ganske speciel 
behandling.

Martin Andersen.

Redaktøren a f nærværende 
blad, der boede dør om  dør 

med Martin Andersen i Kuala 
Lumpur, har udbedt sig en re
degørelse i bladet, så også an
dre kan erfare, hvad man kan 
komm e ud for, når man er asia
tisk sports-m /k og ikke gør, 
som det var ventet af en.

Vi håber på Martin i næste 
nummer.

Ulovlige
bolde
Forsamlingen tog det ganske 

afslappet, da den på IBFs års
m øde i Kuala Lumpur blev 
præsenteret for den i og  for sig 
chokerende oplysning, at man i 

England har spillet turneringer 
med ulovlige bolde gennem sid
ste sæson.

Når det gik så roligt af, skyld 
tes det, at oplysningen kom på 

et tidspunkt, da man havde di
skuteret et emne, der sandsyn

ligvis også vil påkalde interes
sen hos mange danske turne
ringsarrangører.

Et dels engelsk, dels vesttysk 
forslag gik ud på at ændre den 
bestående regel for bolde. De 
nuværende regler taler om , at 
bolden består a f en bund lavet 

a f kork. Fler vil man have ind
føjet »Eller et syntetisk materi
ale... overtrukket med et tyndt 
læderlag«.

Forklaringen hertil i det tyske 

forslag lød: »D er er fabrikater 
på markedet, som sælges billi

gere end almindelige bolde. 
Hvis den type bolde er lige så 
gode som bolde med korkbund, 
er der efter vor mening ingen 

grund til ikke at spille med 
dem «.

Det blev desuden oplyst, at 
foruden to engelske fabrikker, 

fremstiller Odense Fjerbolde 
Fabrik de nye bolde, og så var 
det, at englænderen Graham 
A xford  brød sammen og til
stod, at han var blevet klar o- 

ver, at man uden BA o f  E ’ s vi

den havde spillet nogle engelske 
turneringer med de nye bolde, 
og at det havde fungeret godt.

Årsmødet besluttede så, at 
man vil give de nye bolde et 
prøveår forstået på den måde, 
at en række turneringer skulle 
udvælges, og at arrangørerne 
skal meddele deres erfaringer til 
IBF.

det forstås, at boldene med 
syntetisk bund dels er væsentlig 

billigere dels betydeligt mere 
holdbare end boldene med

korkbund, men hvis der skulle 
være arrangører a f danske tur
neringer, som får lyst til at 

prøve de nye bolde, anbefaler vi 
de pågældende at kontakte 

DBF først for at få bragt helt 
på det rene, hvem der må holde 
turneringer med de nye, billige 
bolde, og hvem der ikke må.

Tronskifte i 

England
I England har man både en 

præsident og en form and for 
badm intonforbundet, som hed 

der BA o f  E i daglig tale.
Præsidenten er i øjeblikket 

Stuart Wyatt, som tidligere har 
været IBF-præsident. Han 
præsiderer og holder taler ved 
festlige lejligheder.

Formanden er ham, der gør 
arbejdet. Han hed indtil forny 

lig Arthur Jones og  er ganske 
godt kendt i Danmark. Det var 

bl.a. ham, der var referee ved 
verdensmesterskaberne i Brønd 
by, og det gjorde han så godt, 
at IBF også valgte ham som re

feree ved hold-V M  i Kuala 

Lumpur, hvor nogle danskere 
en overgang mente, at han g jor 
de det mindre god t, men det 
fortog sig vist nok hen ad vejen.

Ribe Badminton Club har i år 
påtaget sig den store opgave at 
arrangere en europæisk som 

merlejr i perioden 2 9 /7 -5 /8  84. 

Det er et meget om fattende ar
rangement, hvor der forventes 
deltagelse fra 18 nationer.

En EBU-lejr på dansk grund 
er en sjældenhed, og Ribe Bad

minton Club tilbyder interesse
rede spillere, ledere og  instruk
tører til at overvære lejren eller 
dele deraf.

Dette kan ske, for egen reg

ning, ved inden den 1. juli af

Samme Arthur Jones har 

sagt stop i BA o f  E nu, og i et 

kampvalg mellem Stan Mitchel 
og  Graham A xford  vandt sidst
nævnte.

Det menes i velinformerede 
kredse, at dette valg får mindre 

behagelige konsekvenser for det 
engelske forbunds generalse
kretær, Air-V ice Marshal G .C . 

»L arry« Lam b, CB, CBE, 

AFC , FRIM , R A F, der ikke ny
der den store popularitet i vide 
kredse i engelsk badminton.

H a r D U  op levet 

n o g e t ...
som du mener andre a f vore læ 

sere kan have interesse i at hø 
re? Fat pennen og  skriv til os! 
Du må meget gerne vedlægge 

fo to , som du naturligvis får til
bage.

De rigtige tal
Vi gjorde os skyld i en mindre 
fejl i sidste nummer a f Badmin
ton, da vi omtalte, hvor mange 
spillere, der må meldes til det 
individuelle VM .

De rigtige tal er seks i hver af 

singlerækkerne, tre par i herre- 
og dam edouble samt seks par i 
mixed double for alle lande, der 

oppebærer fuldt medlemsskab 
a f IBF.

rette henvendelse til Martin A n 
dersen, (tlf. (05) 44 57 21, hvor 
priser, indkvartering, program 
og  andet kan aftales.

Formålet med EBU-lejren er 
dels at knytte internationale 
kontakter, dels at undervise de 
40-50 unge mennesker (15-18- 
årige), der deltager i lejren, 

samt sideløbende afholde et 
trænerseminar for de ca. 20 del
tagende trænere.

Undervisere på kurset er seks 
topinstruktører fra forskellige 
europæiske lande.

Europæisk badmintonlejr 
i Ribe
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Badminton kan blive 

olympisk sorteper
Aftalen med koreanerne går 

måske i vasken mener USA-avis

H u sk  bestilling 

a f S ports 
kalenderen 1985
Sidste frist 1. ju li 1984 

T jen  penge til k lubben

Eksem pel:

K øb  3 å 49 ,50  kr., få 3 gratis 

og  tjen 148,40 kr.

K øb  6 å 49 ,509 kr., få 6 gratis 

og  tjen 297,00 kr.

K øb  12 å 49 ,50  kr., få 12 gratis 

og  tjen 594,00 kr.

K øb  18 å 49 ,50  kr., få 18 gratis 

og  tjen 891,00 kr..

K øb  24 å 49 ,50  kr., få 24 gratis

og  tjen 1.188,00 kr.
o .s .v .

Benyt bestillingskort i » Id ræ ts 

liv« nr. 4 eller skriv til os: 

Dansk Idrætselite K om ité 

Idrættens H us 

B røn dby  Stadion  20 

2600 G lostrup

Dommerstole 
fra Ørbæk 
Stålindustri 
kr. 1.225-
incl. moms.

ØRBÆK STÅLINDUSTRI

DK-5853 ØRBÆK ■ 09-331184

Det internationale forbunds 

ihærdige bestræbelser for at gø

re badminton til en olympisk 

idrætsgren er kommet så langt, 

at det hidtil har været betragtet 

som givet, at idrætten kommer 

på det olympiske program i 

1992, og at den — for anden 

gang — bliver opvisningsidræt 

under legene i Seoul i 1988. I 

hvert fald kunne man spore en 
meget optimistisk stemning i så 

henseende på IBFs årsmøde.

M en det kan væ re, at planer 

ne får et skud fo r  b oven , o g  at 

badm inton  m å se drøm m ene 

om  at væ re m ed i Seoul forton e  

sig i den blå luft. E fter årsm ø 

det i Kuala Lum pur er det nem 

lig blevet op lyst, at den interna 

tionale olym piske kom ite  (IO C ) 

overvejer at flytte legene i 1988 

til et andet sted på grund a f  fo r 

ventede politiske forv ik linger.

Sker det, er det ikke sikkert, 

at den kom m ende arrangør er 

så positivt indstillet til badm in 

ton , som  koreanerne er, og  da 

det er arrangøren  alene, der b e 

stem m er, hvilke opvisn in gs 

idræ tter, der skal m ed, kan 

m an m eget vel forestille sig, at 

IBF bliver sorteper.

Vil hindre 

gentagelse af 1984
Det er L os  Angeles T im es, der 

bringer m eddelelsen efter en 

samtale m ed IO C s vicepræ si 

dent, A shw ini Kum ar, der fo r 

tæ ller, at IO C  også  om  fire  år 

im ødeser politisk betingede a f 

bud . Den kom m unistiske b lok  

an ført a f S ovjetu n ionen  har til

kendegivet, at man endnu ikke 

har taget stilling til, om  m an vil 

være m ed i Sydkorea, hvis p o li 

tiske indstilling er p ro  vestlig, 

m en en sådan erklæring mere 

end antyder, at man ikke skal 

være fo r  sikker på deltagelse

fra de pågæ ldende nationer, og  

da det b l.a . er IO C s opgave  at 

få flest mulige m ed, er det na 

turligt, at den op ym p isk e  k om i 

te allerede har set sig om  efter 

alternative steder fo r  O L  1988.

De mest sandsynlige er Paris, 

Barcelona og New Delhi, der al

le har tilbudt at afholde legene i 

1992, og skulle det komme så 
vidt må man set med badmin

tonøjne håbe, at IOC vælger 

New Delhi, idet inderne er bety

deligt mere positive over for 

badminton end franskmænde- 

ne og spanierne.

Eller m åske skulle IBF allere 

de nu forsøge  at få  en garanti 

fra IO C  om , at de opvisn in gs 

idræ tter, der er lovet adgang til 

Seoul, autom atisk deltager, 

hvis det kom m er så vidt, at man 

må væ lge et alternativt sted.

hc

Større
ketsjere
D e såkaldte »b ig  head«-k etsjere  

holder nu deres in d tog  på b a d 

m intonbanern e, idet IBF m od  

Englands stem m e ved tog  en til

fø je lse  til reglerne, som  giver en 

defin ition  a f ketsjeren. De m ål, 

der opereres m ed, er større end 

de m ål, der hidtil har været 

brugt.

Det hedder således, at ketsje 

rens totallæ ngde ikke m å over 

stige 680 m m . Det er stort set 

sam m e læ ngde, som  dagens 

ketsjere har.

M en  videre hedder det, at 

hovedets bredde m å væ re o p  til 

230 m m , at læ ngden  ikke må 

overstige 290 m m , o g  at de 

m aksim ale mål fo r  strengene 

inden fo r  ram m en m å væ re 280 

m m  i læ ngden o g  220 m m  i 

bredden. De tilsvarende mål fo r

en alm indelig ketsjer i dag er 

240 mm i læ ngden  o g  185 m m  i 

bredden -  altså en forøge lse  a f 

arealet på knap 39 pct.

IBF gør op m æ rk som  på, at 

reglen for en d efin ition  a f ket

sjeren har væ ret undervejs i fle 

re år og  er blevet til efter sam ar

be jd e  med det internationale 

tennisforbund, samt at h oved 

parten a f de større ketsjerfa bri

kanter har god k en d t den nye 

defin ition .

Lov om registrering 

af fonde i relation 

til idrætsforeningen 

m.v.

Dansk Idræ ts-F orbund  har fra 

flere sider fået henvendelse om , 

hvorvidt foren in ger skal regi

streres i henhold  til lov  om  regi

strering a f fon d e .

Dansk Id ræ ts-F orbun d  har 

netop m odtaget svar på dette 

spørgsm ål, o g  k lu bber, som  er i 

tvivl kan henvende sig til Dansk 

Badm inton F orbu n d  eller 

Dansk Idræ ts-F orbund  og  få 

nærm ere oplysn inger.

E ndnu en tysk 
venskabsklub
I fortsættelse a f  sidste nr. a f  

»B a d m in ton «, h vor vi bragte 

en ræ kke adresser på tyske og  

hollandske k lu bber, som  øn ske 

de kontakt m ed danske k lubber 

bringer vi her endnu  en klub: 

T V -E ik am p 

V io la  K nesebeck  

Peter H ecker Str. 8 

5068 Odenthal-Scheuren  

Deutschland

Til alle badminton

klubber, der har 

arrangementer i juli 

måned
Ring til os, vi vil gerne høre om  

arrangem enterne, evt. besøge 

Jer. Red.
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Badminton i A frika

Fra den 30. marts til den 16. 

april var je g  på en spæ ndende 

tur fo r  1BF. M in opgave var at 

instruere /træ ne badm intonsp il

lere i Kenya, U ganda o g  N ige 

ria.

Det blev en spæ ndende tur 

med m ange nye indtryk. Sam ti

dig fik je g  et god t indblik i n og 

le a f  de prob lem er disse landes 

badm inton  forb u n d  m å a ffin d e  

sig m ed.

Et generelt prob lem  i alle 3 

lande var øk on om ien . B adm in 

ton  er endnu ikke så popu læ r 

en idrætsgren så de respektive 

bad m in ton forbu n d  får de store 

pengem idler at råde over. 

F .eks. er øk on om ien  i Kenya 

a fh æ ngig  a f  tilskud fra privat 

personer.

N igeria var uden tvivl det 

land, der arbejd ede mest m ål

bevidst. De har et id ræ tsfor 

bund o g  et stort idræ tscenter, 

som  godt kan samm enlignes 

med vores D IF  o g  Idrættens 

H us, og  her tænker jeg  organ i 

satorisk, idet kvaliteten klart er 

til vores ford e l i Danm ark . 

Ø k on om ien  var her a fh æ n gig  

a f  store tilskud fra  staten, o g  i 

samtaler på tom andsh ånd kun 

ne jeg  forn em m e en vis nervøsi 

tet fo r  frem tiden på grund a f 

landets katastrofa le ø k o n o m i 

ske situation. Standarden i de 3 

lande var m eget forskellig .

Den klart bedste standard 

har N igeria, o g  det er se lv fø lge 

lig, ford i de arbejd er mest m ål

bevidst, og  har g jort det i en år 

række. De har en fuldtids 

landstræner samt 2 træ nere fra 

Kina.

De sidste 6-8 år har N igeria 

haft trænere fra K ina, o g  det er 

ikke kun i badm inton  m en også  

i gym nastik, bordtenn is , vo lley 

ball og  vist nok  svøm ning.

Ialt var der 6 heltidsansatte 

ved deres b a d m in ton forb u n d , 

deriblandt flere a f  deres bedste 
spillere.

I U ganda var standarden 

meget lav, m en de har se lv fø l 

gelig heller ikke haft særlig g o 

de fo rh o ld  i alle de år der har 
været krig m ed Idi A m in , og  

forh old en e  i landet er fortsat 

ikke særlig gunstige.

Kenya har nogle  unge talent

fu lde spillere, men m angler en 

træner til at organisere træ nin 

gen igennem  et læ ngere stykke 
tid.

Over alt blev der spillet m ed 

plastikbolde, o g  gulvene i de 

fleste a f  hallerne, h vor der blev 

spillet, var cem entgulve, der til 

tider var usandsynlig glatte. 

H allen i Kam pala havde træ 

gulv, m en til gengæ ld  var der 

kun 1 bane, h vor der kunne ha 

ve været m indst 4.

Tem peraturm æ ssigt var det 

værst at spille i N igeria, idet de 

har langt den højeste lu ftfu gtig 

hed, m en trods det træ nede

spillerne hårdt i 2 timer både 

fo r - o g  efterm iddag.

1 Kenya fik jeg  m ulighed fo r  

at k om m e lidt rundt i landet, 

idet je g  her havde 1 Vi dag uden 

badm inton , så det blev til en lil

le safaritur samt en tur i en a f 

deres nationalparker, hvilket 

betød  nogle spæ ndende op le 

velser.

H elt uden prob lem er fo r lø b  

turen selvfølgelig  heller ikke. 

Ved indrejsen til U ganda blev 

mit pas ikke stem plet, og  det 

gav en hel del p rob lem er ved 

udrejsen , idet de troede, je g  var 

kom m et illegalt ind i landet.

H eld igvis lykkedes det i sid 

ste ø jeb lik  efter m egen  parla- 
m enteren at slippe igennem  nå

leø jet. F or eftertiden skal jeg  

nok huske at kon trollere , om  

mit pas bliver stemplet ved ind- 

o g  udrejse i de lande hvor det 

kræves.

L andene var meget forsk elli 

ge, hvilket fo r  mig b etød  flere 

forskellige levem åder o g  m ange 

nye o g  spæ ndende indtryk. På 

turen har jeg  instrueret i flere 

sch oo ls , og  jeg  har træ net både 

ungdom s- og  sen iorspillere. 

Sam m enlagt blev det n ok  ca. 52 

timers træ ning, så noget ferie 

op h o ld  var der ihvertfa ld  ikke 

tale o m , o g  det var j o  heller ik 

ke m eningen, men turen var 

meget begivenhedsrig .

Karl Chr. Thomsen



Strukturdebat i Jylland

Til alle jysk e  d iv isions-, 

danm arksserie- o g  jy llan ds- 

serieklubber
Indbydelse til

TURNERING OM JYSK HOLDMESTERSKAB 1984/85

Turneringen vil blive afviklet i henhold til Turneringsregle
mentet for Jyllands Badminton Kreds, afsnit IV, Turnering 

om  jysk holdmesterskab:

1. Alle jyske hold i 1., 2., og 3. div. og Danmarksserien, samt 
klubber, hvis 1. hold spiller i Jyllandsserien kan deltage.

2. Turneringen er en poolturnering, hvor de deltagende klub

ber deles op  i geografiske puljer med fra 3-5 deltagere i 

hver.
3. Jyllandsserie- og Danmarksserieholdene spiller i 1. runde.

3. div.holdene og puljevinderne fra 1. runde spiller i 2. 

runde.
2. div.holdene og puljevinderne fra 2. runde spiller i 3. 

runde.
1. div.holdene og puljevinderne fra 3. runde spiller i finale
runden.

1. runde: 25.-26. august.
2. runde: 1.-2. september
3. runde: 8.-9. september 
Finalerunde: 15.-16. september
Klubber, som er interesseret i at være arrangør a f en eller flere 
runder, bedes meddele dette til undertegnede sammen med 
den skriftlige tilmelding til turneringen.

Skriftlig tilmelding skal være undertegnede i hænde senest 
mandag den 25. juni.

Olaf Fangel

Langelinie 50, Herskind 
8464 Galten

Jysk rangliste
Herresingle:
1. Ib Frederiksen
2. Claus Thomsen
3. Kenneth Larsen
4. Nils Skeby

Damesingle:

1. Agnete Juul
2. Susanne Ejlersen
3. Grethe Mogensen
4. Lene Sørensen

Herredouble:
1. Kenneth Larsen/Nils Skeby

2. Poul B. Pedersen/Lars Primdahl

Damedouble:

1. Liselotte Gottsche/G rethe Mogensen
2. Charlotte Pilgård/Jane Pedersen

3. Susanne Ej lersen/Agnete Juul

Mixeddouble:

1. Gitte Paulsen/Kenneth Larsen
2. Grethe M ogensen/N ils Skeby

Da D .B .F .’ s struktur ser ud til 

at have lange udsigter med hen
syn til ændringer, har jeg  taget 

dette til efterretning og  spurgt 
mig selv: »H vordan kan vi så 

forbedre mulighederne for de 

enkelte medlemmer, de enkelte 

klubber, de 4 distrikter«?
Jeg tror, at det kan gøres 

med decentralisering. Ud a f

J .B .K .’ s budget bør man udde 

legere pengene til distrikterne 

og sige, at arbejdet skal gøres i 
distrikterne, kun JM for hold 
og individuelt afsættes der m id 

ler til i J.B .K .
Eksempelvis får uddannelses

udvalget 52.000 kr. i 84/85. Jeg 

er overbevist om , at distrikterne 
vil kunne nå længere ved at ar
rangere disse kurser i distrikter

ne — lærerkræfterne kan teore

tisk være de samme —  stoffet 
kan udarbejdes centralt, lige til 
at gå til for nye lærerkræfter — 

resultat: Flere vil få mulighed 

for at blive videreuddannet. 

Skal tanken videreføres, kan 
det næste selvfølgelig blive, at 
Nyborgkurserne arrangeres i 
kredsene —  det kan være et 

spørgsmål om  udbud og efter

spørgsel.

Meningen med decentralise
ring er selvfølgelig ikke at lave 4 
kredse i kredsen, men et forsøg 

på at im ødekom m e ønsker for 
232 klubber om det størst muli

ge serviceniveau overfor med
lemmerne. Det er lettere at 
tackle problemer lokalt end at 

sende dem et eller andet sted 
hen. Decentraliseringen skal 

selvfølgelig også ses på bag
grund a f stadig stigende kon 

kurrence med Skytterne, D DG U  

og med firmaidræt. Jeg kan 
stadigvæk ikke forstå, at op 

bygningen er den samme som i 
1960: Distrikt —  kreds (und
skyld, vi har reduceret distrik

terne til 4, men har det egentlig 

betydet noget?) Jeg mener fort 
sat, at vi skal have noget, som 
hedder J.B .K. og distrikter, 

men jeg  er ikke enig med besty

relse og  et flertal på J .B .K .’ s 
årsmøde i at pengene skal bru
ges i J.B .K. Jeg tror fortsat, at 
en decentralisering med dertil 
øgede økonom iske muligheder 

kan forbedre distrikternes og 
dermed J .B .K .’ s arbejde.

bd

Fællestræninger
JBK afholder 2 fællestræninger. Til den første fællestræning i Ran
ders den 11. og  12. august 84 er følgende udtaget:

Herrer:

Kenneth Larsen 
Erik Christensen 

Ib Frederiksen 
Mark Christiansen 
Torben Carlsen 

Jan Paulsen 

Nils Skeby 
Johnny Børglum 
Max Gandrup 
Poul B. Pedersen 

Martin Quist 

Per Nygård 
Mogens Nielsen 
Claus Thomsen 
Carsten Schultz 

Reserve: Henrik Bisgård

Damer:

Lene Sørensen 

Marian Christiansen 
Gitte Paulsen 
Jane Pedersen 

Charlotte Pilgård 

Agnete Juul 
Susanne Ejlersen 
Gitte S. Jensen 
Grethe Mogensen 
Liselotte Gottsche 

Charlotte Jacobsen 

Trine Sørensen 
Malene Eriksen 

Tine Nielsen 
Anne Marie Laursen

Efter afholdelsen a f første træningssamling vil spillere til anden 
træningssamling blive udtaget.
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Kalenderen
U N G D O M :
Dato Turnering Kreds Arr.klub Kat. T.art

AUGUST:

25.-26. 14-18 årige DBF Nr. Broby pool

SENIOR: SEPTEMBER:

Dato Turnering Kreds Arr.klub Kat. T.art 8.- 9. Ynglinge A JBKr AIA-Tranbjerg cup/pool

8.- 9. Puslinge M JBKr Frederikshavn pool

JULI:
8.- 9. Minipuslinge A JBKr Mejdal cup/pool

8.- 9. Minipuslinge A JBKr Ålbæk cup
.5.- 8. Thailand Open Bangkok 8.- 9. Mikropuslinge JBKr Ålbæk cup
12.-15. Malaysia Open Kuala Lumpur 15.-16. Junior A JBKr Randers cup
19.-22. Indonesien Open Jakarta 15.-16. Puslinge A JBKr Ribe cup
27.10/8 Nyborg Instruktørkursus 15.-16. Puslinge B JBKr Randers cup

AUGUST:
15.-16. Puslinge B SBKr Glostrup Alle
15.-16. Minipuslinge M LFBKr Søllested Alle cup/pool

25.-26. 14-18 årige DBF Nr. Broby pool 15.-16. Minipuslinge A SBKr SNIK HS-DS-
HD-DD

SEPTEMBER: 15.-16. Minipuslinge A JBKr Sønderhald cup

13.-16. World Cup IV 15.-16. Mikropuslinge JBKr Sønderhald cup

15.-16. A-række KBKr KBT, København Alle 29.-30. Junior M SBKr Greve HS-DS-

15.-16. Mesterrække SBKr Lillerød Alle HD-DD

15.-16. A-række JBKr ABC, Ålborg Alle 29.-30. Junior A JBKr Resen cup

15.-16. B-række SBKr Jersie Alle 29.-30. Junior A LFBKr Rødby Alle cup/pool

15.-16. B-række JBKr Skagen Alle 29.-30. Junior B JBKr Vejlby-Risskov IK cup

15.-16. C-række JBKr Brabrand Alle 29.-30. Junior B SBKr Hundested HS-DS-

20.-23. Malaysia Masters 
22.-23. DH/DS runde 29.-30. Puslinge M JBKr Herning

MD

cup/pool

29.-30. 29.-30. Puslinge A JBKr Bramming cup/pool

+ 2/10 Eliterække KBKr VBC, Valby HS-DS 29.-30. Puslinge B JBKr Lystrup cup

29.-30. A-række SBKr Værløse Alle 29.-30. Minipuslinge M SBKr Greve HS-DS-
29.-30. A-række JBKr Randers Alle HD-DD

29.-30. C-række JBKr Bramming Alle 29.-30. Minipuslinge A SBKr Farum HS-DS-
29.-30. 16-22 årige JBKr Esbjerg Alle

29.-30. Minipuslinge A JBKr Viby J.

MD

cup
29.-30. Mikropuslinge SBKr Farum HS-DS-

MD

Du skal drikke det rigtige, hvis du skal yde dit bedste!

Når man arbejder maksimalt, tæres 
der kraftigt på organismens beholdnin
ger af væske, mineraler og sukker.

Det største problem er væsketabet, 
som kan blive afgørende for, om en præ
station kan fortsættes eller ikke.

Ved kraftige præstationer kan salt
tabet dog også skabe problemer, hvis 
der ikke kompenseres herfor under præ
stationen. Problemerne viser sig som 
svaghed, svimmelhed, lette muskel
kramper og blodtryksfald, svære 
muskelkramper og kredsløbskollaps.

Ved fysiske præstationer kan der 
endvidere tæres så hårdt på organis
mens sukkerbeholdninger i blod og 
muskler, at idrætsudøveren må sætte 
farten ned - evt. helt indstille akti
viteten.

Y O U W IN  kan afh jæ lpe disse proble 
mer. Først og  frem m est ved  at dække 
væ sketabet. D ernæ st ved at tilføre  or 
ganism en en del a f den tabte m æ ngde 
salte, mineraler og  energi i det n ø jag ti 
g e  forhold .

Y O U W IN  er udviklet i sam råd m ed 
videnskabelig  ass. B jarne A ndersen , In 
stitu t for Idræt, Odense U niversitet.

energidnkken

N r. 1 i s in gle , D M  u n g d om  1 9 7 6 ,7 9 ,8 1 ,8 2  
N r. 1 i single , N M  u n g d om  1981 
N r. 1 i s ingle , N M  sen ior 1981,1982 
N r. 2 i s ingle , D M  sen ior 1983.

Medicinalfabrikken

P H A R M A  VINCI AIS
B roch u re  o g  n æ rm ere in form a tion  på

tlf. (02) 12 17 23 so m  an viser n æ rm este  forhandler.

Drik YOUWIN før, under og efter...

Y O U W IN  fås h os sports- og  
cykelspeeia lforretn in ger.
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