




--------------------- B A D M IN T O N ----------------------

Velkommen til 
4000 nye læsere

A f  Bjørn Danielsen  
A dskillige klubber har reageret p osi 
tivt på tilbudd et om  at få flere ek sem 
plarer af »B adm inton« til sam m e pris.

S åledes h a r  seks k lu b b e r b es lu tte t 
sig fo r som  e t fo rsøg  a t  sen d e  » B a d 
m in to n «  u d  til alle d e res  m ed lem m er. 
D e n  o rd n in g  k an  ko m b in eres  m ed , at 
» B ad m in to n «  tilb y d e r a t try k k e  d e  p å 
g æ ld e n d e  k lu b b ers  m ed lem sb lad e  som  
e t in d s tik  i b lad e t.

P å  d e n  m å d e  få r  k lu b b en s  m e d le m 
m e r b å d e  k lu b -in fo rm a tio n e r og  n y h e 
d e r  fra  in d - og  u d la n d  i én  og  sam m e 
postgang . -O g  k lu b b en  sp a re r  p en g e  til 
try k n in g  og  u d sende lse .

F o rsø g e t lø b e r fo re løb ig t i h e le  1991, 
m en  v iser d e t  sig som  en  go d  og  b ru g 
b a r  løsn ing , k an  vi senere  u d bygge  o rd 
n ingen , så k lu b b e rn e  k a n  se n d e  deres  
s to f d irek te  til » B ad m in to n «  via P C ’er.

F le re  e n d  50  k lu b b e r h a r  sag t ja  tak  
til tilb u d d e t o m  a t aftage » B ad m in to n «  
i s to rt op lag  til en  p ris  a f  85 k ro n e r  om  
å re t - e lle r b lo t 6 0  k ro n e r, hvis m an  selv 
d e le r  b la d e n e  u d  til m o d tag e rn e .

V i vil g e rn e  frem h æ v e  fire  k lu b b e r 
fo r in itia tiver, som  an d re  m åsk e  k an  
læ re  n o g e t af. D e t e r  T rito n  fra  A a l 
b o rg , S ilkeborg , K arls lu n d e  og  Å rs.

T rito n  try k te  fo rs id en  a f  » B ad m in 
to n «  og  se n d te  d e n  m ed  en  skrivelse u d  
til a lle  m ed lem m er, h v o r m a n  o p fo r 
d re d e  til a t a b o n n e re  p å  b lad e t.

I S ilkeborg  giver k lu b b en  e t tilskud , 
så tu rn erin g ssp ille re  k a n  k ø b e  » B ad -

m in to n «  fo r  25 k ro n e r  o m  å re t. E n d e 
lig h a r  K arls lu n d e  og  Å rs  b e s lu tte t a t 
a ftage  så  m an g e  ek sem p la rer, a t alle 
frivillige le d e re  i k lu b b e n  få r  e t  a b o n 
n em en t.

A lt  i a lt b e ty d e r  d e t o m k rin g  4 0 0 0  
nye  a b o n n e m e n te r  p å  » B ad m in to n « , 
og  d e t e r  vi na tu rligv is g lade  for!

Uoplyst enevælde?
T il g en g æ ld  e r  vi n o g e t k e d e  af, a t  vo re  
h en v e n d e lse r  til en  del k lu b b e r ald rig  
n å r  læ n g e re  e n d  til fo rm a n d e n  e ller 
k lu b b en s  ad resse .

B esty re lsesm ed lem m er e lle r an d re  
led e re  h ø re r  a ld rig  om  vore  tilb u d , e r 
fa re r  vi o fte . D e t e r  å b e n b a rt fo rd i fo r 
m a n d e n  ikke m ener, d e t k o m m er 
a n d re  ved . Vi synes d e t e r  fair, a t m an  i 
d e t m idste  la d e r  sk rivelserne gå v idere .

F o r en  o rd e n s  skyld  skal vi u n d e r 
s trege , a t D B F ’s regel o m  a t alle k lu b 
b e r  skal a ftage  m in d st e t ek se m p la r fo r 
h v e r 50  m e d le m m e r s tad ig  g æ ld er.

D e t vil sige, a t hvis e n  k lub  h a r  315 
m ed lem m er, skal m a n  aftage  m in d st 
syv a b o n n e m e n te r . D e t fø rs te  ek se m 
p la r  e r  g ra tis, m en s m an  skal b e ta le  6 
a b o n n e m e n te r  å  150 k ro n e r.

D e  k lu b b er, d e r  ikke h a r  reag ere t p å  
v o re  tilb u d  om  flere b la d e  til sam m e 
p ris , fo r ts æ tte r  na tu rligv is m e d  d e n  
gam le  o rd n in g  som  sk itse re t ovenfo r.

Skulle  d e t im id le rtid  lykkes fo r os at 
n å  o p  til e t  sam le t op lag  p å  3 0 .0 0 0  få r

d e  k lubber, d e r  k ø re r  efte r d e n  gam le 
o rd n in g , en  del a f  ab o n n e m e n ts -p risen  
tilbage. M en  d e r  e r  altså  e t g o d t stykke 
vej til d e  3 0 .0 0 0  en d n u .

M en  d e t k an  du  v æ re  m ed  til a t æ n 
d re  på ...

U n d s k y ld  - v i 
k lo k k e d e  i d e t

Adskillige vågne læsere har ringet og 
skrevet til os for at fortælle, at det er 
svært at svare på en konkurrence senest 
den 14. december, når bladet først ud 
kom m er en uge senere...

D et er naturligvis indlysende rigtigt, 
og redaktionen skal hermed undskylde 
den irriterende fejl i Cirkel Kaffe-kon
kurrencen i blad num m er 10.

Den forkerte dato skyldes ikke, at vi 
kom  for sent ud, m en at fristen rettelig 
skulle have været den 14. januar.

Vi håber at gøre skaden god igen ved 
nu at forlænge fristen til den 14. februar. 
Altså: find blad 10, 1991 frem og send 
løsningen til os senest den 14. februar.

De løsninger, der allerede er ind 
sendt, deltager naturligvis i konkurren 
cen. Og så vender vi i øvrigt tilbage med 
en ny frisk konkurrende i num m er 2.

Redaktionen

Blad 2 udkom m er uge 9. Deadline: uge 5 Blad 4 udkom m er uge 17. Deadline: uge 13
Blad 3 udkom m er uge 13. Deadline: uge 9 Blad 5 udkom m er uge 23. Deadline: uge 19
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b u n d e ts  m ening.
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B A D M IN T O N

DM i Aalborg:

Høyer seeded
foran

Fredag den 1. februar indledes 
D ansk Idræ ts-Forbunds m e 
sterskaber i badm inton i A al 
borg Stadionhal. A t Nordjyl
land er blevet udpeget som 
spilledsted, skal ses i lyset af, 
a t N ordjydsk Badm inton D i 
strik t i å r kan fejre 50 års ju 
bilæum .

I herresingle er feltet prop 
pet til randen med stjerner. Det 
vil blandt andet sige, at M orten 
Frost m od forventning har 
valgt at stille op.

Den forsvarende m ester er 
imidlertid ikke topseedet. Det 
er til gengæld Poul-Erik Høyer. 
M on ikke mange ser frem til en 
ny opslidende konfrontation 
mellem troldm anden og hans 
lærling?

H older seedningerne, kom 
m er kvartfinalerne til a t se så
dan ud: Poul-Erik Høyer m od 
Nils Skeby, Jens Peter Nierhoff 
m od Claus Overbeck, Thomas 
Stuer-Lauridsen m od Ib Frede 
riksen og M orten Frost m od 
Claus Thomsen.

STADION-HALLEN AALBORG

To spillere, der med rette 
kan ærgre sig over en uheldig 
lodtrækning er Søren B. Niel
sen og Torben Carlsen. D e tør
ner sam m en i deres allerførste 
kamp. Vinderen m øder M orten 
Frost. Hvem sagde skrap 
kost...?

Hattens ikke med
I damesingle forekom mer feltet 
am puteret i såvel bredden som 
toppen.

C harlotte H attens forsvarer 
ikke sin titel, og vejen til den 
endelige guldkam p burde der
for være overkommelig for top 
seedede Pernille Nedergaard og 
bundseedede Camilla Martin.

D e står til at m øde henholds 
vis Helle H. A ndersen og Mai
ken M ørk i semifinalerne. 
Sidstnævnte skal dog - inden 
hun når så langt - have knæ k 
ket en m eget stor nød, nemlig 
Lisbet Stuer-Lauridsen.

D en nykårede jydske mester,

Frost
D orthe Lynge, der virker i ka 
nonform  i denne sæson, skal 
formentlig prøve kræfter med 
Camilla M artin i kvartfinalen.

Nye mestre
I doublerne har kun et enkelt 
par mulighed for at forsvare 
deres titel. D et er i mixeddou- 
ble, hvor Thom as Lund og Per
nille D upont helt naturligt er 
favoritter.

Parret kan dog se frem til en 
række hårde kam pe, idet Dam- 
m ark - sammen med Sydkorea 
- dom inerer denne række på 
verdensplan. D et er ikke for
kert, hvis m an kalder DM  i mi- 
xeddouble for et »mini-VM«.

I dam e- og herredouble har 
m estrene fra 1990 slået sig 
sammen m ed nye makkere.

Jon Holst-Christensen (for
svarende m ester sam men med 
Jens Peter Nierhoff) og Tho 
mas Lund er topseedede. De 
står til en finale m od »vetera
nerne« M ark Christiansen og 
Michael Kjeldsen.

I dam edouble er mønstret 
det samme. D orte K jær og 
Lotte Olsen er topseedede. 
Førstnævnte vandt DM  sidste 
år i Helsingør sammen med 
Nettie Nielsen, som i år danner 
par m ed Lisbet Stuer-Laurid 
sen. m if

Nykårede jyske mester Dorthe 
Lynge møder sikkert Camilla 
Martin.
Store billede: ’Numero Uno’ - 
Morten Frost må overlade topse
edningen til Poul-Erik Høyer.
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B A D M IN T O N

DH-turneringen:

Gentofte styrer mod guldet
D e forsvarende danske mestre 
fra G entofte styrer direkte 
m od guldet igen i denne sæ 
son. I næstsidste runde af 
grundspillet udnyttede holdet 
sin fordel af hjem m ebanen og 
sendte Kastrup hjem  til A m a 
ger m ed et nederlag på 8-5

Før opgøret var Kastrup 
sammen med G entofte de ene 
ste ubesejrede hold i den bedste 
række - og den rekord er Gen- 
tofe nu altså ene om.

For Kastrup var der håb om 
gevinst i den tæ tte  holdkamp, 
og da Claus Tohmsen til de fle 
stes forbavselse ordnede ingen 
ringere end Poul E rik Høyer i
1. herresingle, lurede overra 
skelsen. Thom sen vandt første 
sæt m ed 18-13, sparede kræ f 
terne i andet, som han tabte 
med 2-15 og vandt m ed 15-8 i 
det afgørende sæt.

Efter første runde var stillin
gen 2-2. Kastrup vandt begge Store foto: Helle H. Andersen »gik ned« p.g.a. influenza i kampen 
mixeddoubler, mens Gentofte- mod Pernille Nedergaard. Lille foto: Claus Thomsen leverede - også 
spilleren fik fuld valuta i dam e- i kampen mod Gentofte - en artig overraskelse ved at slå Høyer.

singlerne. D et var nu ikke så 
svært i første single, hvor Ka- 
strups Helle H. A ndersen stil
lede op m ed influenza m od 
Pernille Nedergaard. Ved stil
lingen 5-0 til Nedergaard i før
ste sæt, sagde Helle H. A nder 
sen tak for kampen. -O g på den 
m åde undgik Kastrup altså at 
rykke anden singlen op i før
ste...

Københavnere 
nr. 1,2 og 3

De tre københavnske hold, 
Gentofte, Kastrup og Skovsho
ved har ikke overraskende iso 
leret sig som de tre klare top 
hold i ræ kken med henholdsvis 
seks, fem og fem points.

M idtergruppen udgøres af 
fire hold med hver to points, 
hvor kun kampscoren er til for
skel. Bedst af de fire er H øj
bjerg placeret, og århusianerne 
var da også meget tæ t på at slå 
Skovshoved i opgøret i Høj-
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B A D M IN T O N

H elt i bunden af 2. divsio- 
nem e ligger to tidligere 1. divi
sionshold, Odense og Esbjerg, 
som endnu ikke har prøvet at 
vinde en holdmatch. For vestjy
derne ligner det den helt store 
nedtur efter nedrykningen fra 
den bedste ræ kke i sidste sæ 
son.

I 3. division er det tilsynel- 
dende et sjællandsk år i toppen 
af rækkerne. Ringsted, V æ r
løse, Ølstykke og andetholdet 
fra G entofte fører hver deres 
pulje - m ed et points ned til de 
nærm este forfølgere.

I bunden har Skagen - som 
det eneste hold - stadig ikke 
vundet en match i denne sæ 
son. I de tre andre puljer har 
Slagelse, G lostrup og Birkerød 
det m eget svært.

I danm arksserien synes Vejle 
fast besluttet på at vende til
bage til 3. division, og det 
samme aspirerer Helsinge til i 
pulje 2. Holder AIA-Tranbjerg 
den nuværende position er år
husianerne også i 3. divsion 
igen til næste år, mens Jersie, 
der fører den fjerde pulje, i gi
vet fald spiller i divisionerne for 
første gang.

M en endnu m angler sidste 
runde i grundspillet, og det kan 
sammen med slutspillet som 
bekendt vende op og ned på 
alle drøm m e og mareridt...

just

bjerg. De øvrige midterhold er 
Lillerød, Herning og Hvidovre.

Først i Højbjerg-Skovshoved 
matchens allersidste herredou 
ble faldt afgørelsen ud til fordel 
for københavnerne, der kunne 
tage hjem m ed 7-6 i kufferten.

I første herresingle slog Ib 
Frederiksen Skovshoveds Mi
chael Kjeldsen m ed 15-9, 18- 
15, mens Camilla M artin ord 
nede M aiken M ørk m ed cifrene 
11-5, 11-2.

Herning proklam erede før 
sæsonstarten, at de i år vil tale 
m ed i den rigtige ende af divi
sionen, m en uldjydem e har 
haft det svært med m ange ska
dede spillere.

Farvel til Bostofte

Op til 6. runde m eddelte Chri 
stina Bostofte, at hun stopper 
med topbadm inton efter en ny 
knæskade, og hendes fravær 
blev formentlig afgørende i op 
gøret m od Hvidovre.

Det hjalp ikke m idtjydem e, 
at Torben Carlsen, efter en hid 
til svag sæson, endelig fik et re 
sultat, da han slog Jens Peter 
Nierhoff m ed 15-7, 18-13. A f 
de faste esser på førsteholdet 
sad - ud over Bostofte - Jesper

Poulsen og Jan Jørgensen uden 
for m ed skader.

Triton fra Aalborg, der i 
1987 blev danske mestre for 
anden gang ligner en klar ned 
rykker fra den fornem ste 
række. Med afgang af de stær
keste kort, er det hidtil blevet til 
lu tter nederlag. Også i 6. 
runde, hvor Lillerød tævede 
det unge nordjyske hold med 
11- 2 .

To hold skal ned i 2. divi
sion, og interessen i den ende 
sam ler sig om, hvem  der skal 
m ed Triton ned. N ørre Broby 
synes at være nogenlunde sik
ker p å  at vende tilbage til 1. di- 
vison, mens Tritons bysbørn fra 
abc kæ m per m ed Greve om 
den anden plads, der betyder 
en adgangsbillet til den  stærke 
ste division.

TViton 2 op?
I 2. division kan m an heller 
ikke helt afskrive Tritons an- 
dethold, der ligger på  en delt 
andenplads. M an kan altså 
komme i den helt specielle situ 
ation, at Triton 2 afløser Tri
tons førstehold i 1. division - 
m en så skal begivenhederne 
altså også flaske sig for aalbor- 
genseme.

Christina Bostofte har faktisk ikke grund til at smile. Hun er efter alt 
at dømme færdig i topbadminton efter en ny knæskade.

Så lykkedes det endelig for Tor
ben Carlsen, Herning at få et 
godt resultat i turneringen. Han 
slog Jens Peter Nierhoff, Hvidov.
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----------------------------------------------B A D M IN T O N
Månedens Match: SB 50 - Lystrup:

Maraton-forestilling
Fire en halv times hård fight 
m åtte  der til inden lystavlen 
kunne melde, a t hjem m ehol
det SB 50 havde vundet opgø 
ret i 3. divsions pulje 3 over 
Lystrup m ed 7-6.

SB 50 har ellers tidligere 
vist, at man på hjem m ebane 
gør kort proces, og da hjemme- 
klubben før kam pen lå klart 
bedre placeret end Lystrup, var 
der ikke tvivl om favoritvær
digheden.

M en jyderne ville det ander
ledes. Med kun et enkelt point i 
bagagen skulle der virkelig 
kæm pes for at vende billedet. 
For SB 50 ville en sejr om vendt 
betyde, at m an var sikker på at 
kom m e med i topslutspillet.

M ed andre ord: D er var vir
kelig god grund til, at der blev 
gået til makronerne, siger G un- 
ild Koch Hansen fra Ishøj.

God start for SB 50
E fter første spillerunde førte 
hjemmeklubben m ed 3-1. M ed 
afgang af to  stærke piger fra 
sidste sæson, Tina Krogh og Je- 
anett Am onsen, er ynglinge
spilleren Anja W. Larsen ryk 
ket op som første single. Hun 
gjorde det godt i kam pen mod 
Birgitta Grouleff, som blev 
slået i to  sæt, mens Lystrup til 
gengæld vandt den anden 
single.

I m ixeddoublerne var der 
gevinst til hjem m eholdet, efter 
to  m eget tæ tte opgør.

I herresinglerne kom Lystrup 
stæ rkt tilbage i holdkam pen. 
R unden blev noget af en gyser
forestilling, for alle fire kam pe 
gik over tre sæt.

Brødre delte
Tvillingebrodrene Michael og 
Bo Teilmann spillede hen 
holdsvis første og anden single. 
Michael vandt så knebent som 
18-14 i tredje sæt over Søren 
Poulsen. Til gengæld tabte Bo 
Teilmann til O le A ndersen, 
hvis høje tekniske spil ikke var 
nok. Han m åtte også fighte vir
kelig hårdt for at hive afgørel
sen hjem.

I tredje single vandt den tid 
ligere 1. divisionsspiller i 
Højbjerg, Poul Børge Pedersen 
over sin noget yngre m odstan 
der, Frank Damgård. Og ende-

Anja Westy Larsen - forrest - blev a f publikum kåret som »Dagens 
spiller« i »Månedens Match«. Her er hun fotograferet i damedouble
sammen med Line Agersbæk.

lig skaffede R uben Svart udlig 
ning til 4-4 for århusianerne, da 
han besejrede Per Kyllebæk.

Nu var kam pen for alvor på 
vippen, men hjemmeklubben 
lagde sig i vinderposition med 
sejre i begge dam edoublerne. 
Nu var kravet for SB 50 altså 
»blot«, at en af de tre herre 
doubler skulle vindes.

Og det blev da også kun til

en enkelt sejr i 1. herredoublen 
ved Søren Poulsen og Ole A n 
dersen, mens Lystrup vandt de 
to andre til slutresultatet 7-6 til 
SB 50.

TVæner-ros
SB 50 har en tidligere og en nu 
værende elitespiller som træ ner 
- i skikkelser af Jan Hammer-

i Ishøj
gaard og Jens Peter Nierhoff. 
Hamm ergaard var på bænken i 
opgøret m od Lystrup, og han 
udtrykte bagefter nogen skuf
felse over »sine« herresingler, 
hvor fire tre-sættere som nævnt 
kun gav en enkelt gevinst.

-D et er for dårligt, når vi har 
konditionstrænet rigtig meget 
op til denne sæson, sagde 
Hamm ergaard.

Målet i år sæson er at slutte 
på andenpladsen i puljen, og 
den mulighed eksisterer stadig 
som et realistisk mål. Tophol
det Ølstykke har m an opgivet 
at nå i denne omgang.

O luf Teilmann, der har sine 
to sønner og datteren M ette på 
holdet, uddelte roser til sine 
spillere efter kampen. Havde 
holdet kæ m pet lige så godt i de 
foregående kam pe, havde stil
lingen været noget anderledes 
for bundholdet, m ente Teil
mann. Og holdet lignede da 
heller ikke nogen nedrykker i 
opgøret i Ishøj.

Resultater
SB 50-spillere nævnt først.
Herresingle: Søren Poulsen - Michael 
Teilmann 15-12, 9-15, 14-18. O le A n 
dersen - Bo Teilmann 15-5, 7-15, 15-11 
Frank Damgård - Poul Børge Pedersen 
6-15, 15-8, 7-15. Per Kyllebæk - Ruben 
Svart 15-5, 17-18, 13-15.
Dam esingle: Anja W. Larsen - Birgitte 
Grouleff 11-6, 11-0. Line Agersbæk - 
A nnette Maarup 9-12, 11-8, 6-11. 
Herredouble: Søren Poulsen/O le A n 
dersen - Michael Kaffka/Poul Børge 
Pedersen 18-13, 15-11. Palle Kristen
sen/P er  Kyllebæk - Michael Teilmann/ 
Bo Teilmann 10-15, 14-17. Frank Dam- 
gård/Brian Trolle - Ruben Svart 
/T hom as Bundgård 11-15, 18-13, 7-15. 
Dam edouble: Marianne Larsen/Lon- 
nie Schmidt - Ann Breiner/M ette Teil
mann 16-7, 16-18, 15-9. Anja W. Lar
sen /  Line Agersbæk - Birgitta 
Grouleff /  A nnette Maarup 12-15, 18- 
13, 15-10.
M ixeddouble: Lonnie Schm idt/Palle 
Kristensen - A nne Breiner /  Michael 
Kaffka 18-17, 15-15. Marianne Larsen/ 
Brian Trolle - M ette Teilmann/Thom as 
Bundgård 15-2, 6-15, 15-4.

Din klub kan

GRATIS
an n on cere  i » B a d m in 

to n « , h v is  I  s k a l  in vitere  

t i l  je res  å b n e  b a d m in to n 

s tæ vn e . S e  s id e  2 5 !
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Danmarks nye firmabil 
har servostyring, tonede ruder 
og galvanisering fra top til tå.

Der er meget at glæde sig over ved 

den ny Fiat Tempra. Karrosseriet har 

f.eks. fået en galvanisering, så samt 
lige metaloverflader, der kan komme 

i kontakt med salt og vand, er 100% 

rustfri.
Der er i det hele taget masser af 

sund fornuft og ægte køreglæde i 
den ny Fiat Tempra. Hør  bare her:

Servostyring, tonede ruder og 

stereoradio er f.eks. standard i alle 

modeller. Det  er de indvendigt 
justérbare sidespejle, de højdejustér- 
bare sikkerhedsseler og højdejustér- 
bart rat også. Og i S og SX-versio- 
nerne får du desuden centrallås,

eldrevne sideruder foran, omdrej 
ningstæller, splitbagsæde og nakke
støtter i hele kabinen.

Fælles for alle modellerne er det 
stilfulde design med en forbløffende 

stor rummelighed, fremragende 

køreegenskaber og en fornem kør 
selsøkonomi.  Det  skyldes bl.a. de 

aerodynamiske linier med en luft 
modstand på kun 0,28 cw. Det  er 
samtidig med til at nedsætte vind
støjen i den gennemisolerede 

kabine, hvor støj og vibrationer 

yderligere er formindsket gennem 

uafhængige ophæng af motor og 

hjul.

Og så er der i øvrigt 3 års lak
garanti.

Kom ind og prøv den nye dynami
ske og elegante Fiat Tempra. Klas
sens mest veludrustede og gennem
tænkte bil 
fås fra kr. 
excl. levering 154.99l -

Tlf. 36 30 48 00 

anviser nærmeste forhandler.

O
E

HIGH TECH VTZ+in

Den ny Fiat Tempra.



B A D M IN T O N
Mesterskaber i hovedstaden:

To titler til Bille
A nne M ette Bille fra Skovsho
ved, der for to å r siden blev en 
overraskende dansk m ester i 
dam edouble sam m en m ed 
Lotte Olsen, var den  eneste, 
der fik mere end e t m ester 
skab med hjem fra K øben- 
havns-m esterskaberne.

Sammen med klubkamme
raten Jannie Pedersen vandt 
hun overraskende dam edouble, 
hvor parret ikke var seedet. I 
slutkampen slog de Hvidovres 
A nnette Bernt/Tanja Berg, ef
ter at de i semifinalen havde 
gjort det af med bundseedede 
Maiken Mørk /  Helle H. A n 
dersen.

Sammen m ed Gentoftes 
Christian Jakobsen vandt Bille 
også titlen i mixeddouble. Her 
var finalemodstanderne, Lars 
Pedersen /  G itte Gandborg, 
Skovshoved.

Anne Mette Bille vandt også 
de to doubletitler sidste år - 
med henholdsvis Christina Bo
stofte og Lars Pedersen som 
makkere.

Nye singlemestre
I begge singlerækker skulle der

kåres nye mestre. Sidste års da- 
mesingle-mester, Christina Bos
tofte er som bekendt blevet 
jyde i badm intonsam m enhæng, 
og heller ikke herresinglevinde- 
ren fra sidste sæson, Thomas 
Stuer-Lauridsen fra Gentofte 
stillede op i år.

I deres fravæ r gik titlerne i 
stedet til de to topseedede 
Skovshoved-spillere, Kent W æ- 
de Hansen og Maiken Mørk.

W æde spillede solidt og af
gav ikke et sæ t undervejs, in 
den m esterskabet var en kends
gerning m ed sejr over Michael 
Søgård, Hvidovre i finalen.

Maiken M ørks m odstander i 
finalen var overraskende nok 
klubkam m eraten, G itte G and 
borg, der ordnede bundsee 
dede Tanja Berg fra Hvidovre i 
semifinalen.

I herredouble gik m esterska 
bet lidt overraskende til M orten 
Knudsen og Lars Pedersen fra 
Skovshoved. De slog i den sid 
ste kamp topseedede Anders 
Nielsen /  Michael Søgård fra 
Hvidovre.

Skovshoved satte sig derm ed 
solidt på fire et halvt af de fem

Anne Mette Bille, Skovshovedgei 
ste år - med to nye makkere. 
mesterskaber. Kun Christian 
Jakobsen, der i år er flyttet til 
m esterklubben G entofte fra 
Horsens, kunne bryde skovser
nes dominans.

Finaleresultater:
Herresingle: Kent W æde Hansen,
Skovshoved - Michael Søgård, Hvidovre 
15-12, 15-5.
Dam esingle: Maiken Mørk, Skovsho- 
ved-Gitte Gandborg, Skvh. 11-4, 11-5.

vandt sine to mesterskaber fra sid-

Herredouble: Morten Knudsen/Lars 
Pedersen, Skovshoved - Michael Sø 
gård/Anders Nielsen, Hvidovre 18-15, 
15-13.
Dam edouble: Anne Mette B ille/Jannie 
Pedersen, Skovshoved - Tanja Berg/ 
A nnette Bernth, Hvidovre 15-5, 6-15, 
15-10.
M ixeddouble: Christian Jakobsen,
G en tofte/A nne Mette Bille, Skovsho
ved - Lars Pedersen /G itte  Gandborg, 
Skovshoved 9-15, 15-3, 15-5.

Mesterskaber på Fyn

Mette på 17 bragte sig i focus
Læg mærke til navnet M ette 
Pedersen i den kom m ende tid. 
D et har fynboerne allerede 
gjort, for ved m esterskaberne 
på øen midt i D anm ark , m ar 
kerede den 17-årige tvilling 
fra Svendborg sig ved a t vinde 
et særdeles overraskende m e 
sterskab i single.

Mette Pedersen spiller til 
daglig på Nr. Brobys næ stbed 
ste mandskab i 3. division, men 
ved FM slog hun klubbens bed 
ste kort på spindesiden, M ar
lene Thomsen, i finalen.

19-årige M arlene vandt før
ste sæt med 11-5, m en andet 
sæ t gik til unge M ette Pedersen 
med 11-2, og hun satte trum f 
på ved at vinde m ed de knebne 
cifre 11-9 i det afgørende sæt.

Marlene Thom sens skalp var 
ikke den eneste, M ette Peder
sen snuppede den weekend. 
Også klubkam m eraten Trine 
Johansson m åtte neje sig i se
mifinalen.

Til gengæld slog rutinen ikke 
til for M ette og tvillingesøste
ren Trine i double. H er tabte 
parret klart til M arlene Thom 
sen og Trine Johansson, men 
de tabte så til gengæld overra 
skende i finalen m ed tre sæt til 
M arianne Friis og Birgitte 
Hindse.

Sejr i mixed
E t mesterskab blev der dog til 
storfavoritten M arlene i mixed 
double sammen m ed storebror 
Flemming. Søskendeparret fra 
Allested vandt med 15-11, 15- 
12 i slutkam pen, der stod mod 
klubkam m eraterne Frederik 
Lindqvist og M arianne Friis.

I de rene herreræ kker var 
det helt efter bogen, at den 
bedste fynske spiller gennem  en 
længere årræ kke, 27-årige 
Claus Overbeck kunne hente 
sin niende FM -titel hjem i rap. 
Han m åtte dog bruge tre sæt 
for at slå Odenses Lars Peter

2. holdsspilleren Mette Pedersen 
fra Nr. Broby fik  sit seniorgen
nembrud ved Fy nsmesterska
berne.

Herm ansen i finalen.
I herredouble var det også 

helt efter seedingerne, at Fre 
derik Lindqvist og Flemming

Thom sen kom »først i mål«. 
Mere overraskende var det, at 
deres unge klubkam merater, 
Jesper Larsen/Torben Jensen 
var deres m odstandere i slut
kampen.

Finaleresultater:
Herresingle: Claus Overbeck, Nr.
Broby - Lars Peter Hermansen, Odense 
10-15, 15-1, 15-1.
Damesingle: Mette Pedersen, Nr.
Broby - Marlene Thomsen, Nr. Broby 
5-11, 11-2, 11-9.
Herredouble: Flemming Thom sen/Fre- 
derik Lindqvist, Nr. Broby - Jesper Lar
sen/Torben Jensen, Nr. Broby 15-8, 15- 
11.

Dam edouble: Birgitte H indse/M ari- 
anne Friis, Nr. Broby - Marlene Thom- 
sen/Trine Johansson, Nr. Broby 7-15, 
15-4, 15-11.
M ixeddouble: Flemming Thom sen /
Marlene Thomsen, Nr. Broby - Frederik 
Lindqvist/M arianne Friis, Nr. Broby 
15-10, 15-12.
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B A D M IN T O N

Lolland-Falster:

Mangler piger i toppen
For første gang i mange år, 
m åtte Lolland-Falster opgive 
at gennem føre kredsm ester 
skaber i dam esingle, dam e- 
double og m ixeddouble.

Der var simpelthen ikke en 
eneste pige, der m eldte sig i 
m esterrækken, og derfor m åtte 
Danm arks mindste kreds nøjes 
med at kåre mestre i herresingle 
og herredouble.

Det er naturligvis en udvik 
ling vi er kede af, m en vi må 
konstatere, at vi i øjeblikket har 
meget få kvindelige m esterræk- 
kespillere i kredsen, siger SU- 
form and, Bent Larsen.

H an tilføjer dog, at den 
kendsgerning, at kredsen i 
samme weekend holdt mester
skaber i A-rækken, formentlig 
holdt flere piger fra at stille op i

m esterrækken.
De to rækker, der blev gen 

nem ført, var et anliggende m el
lem spillerne fra kredsens stær
keste klub i seniorrækken, 
Nykøbing Falster. A nders 
Hansen
blev dobbeltmester. H an slog 
klubkam m eraten Bent Jørgen 
sen i singlefinalen og sammen 
med veteranen Carsten Nielsen

vandt han herredouble. H er var 
finalemodstanderne Bent Jør 
gensen og Kim Sylow.

Finaleresultater:
Herresingle: Anders Hansen, Nykøbing 
- Bent Jørgensen, Nykøbing 10-15, 15- 
13, 15-9.
Herredouble: Anders Hansen/Carsten  
Nielsen, Nykøbing - Bent Jørgensen/ 
Kim Sylow 9-15, 18-15, 15-9.

Ingen genvandt titlerne
Bornholms-mesterskaber:

Tommy Jensen, Rønne blev uventet Bornholms-mester i herresingle.

Ved m esterskaberne på B orn 
holm lykkedes det i år ikke en 
eneste af m estrene fra sidste 
sæson at genvinde deres m e 
sterskaber.

Og for første gang i flere år 
kom klubben i øens »hoved 
stad« R ønne foran »opkom lin 
gene« fra Allinge-Sandvig. 
Rønne-folkene kunne tage 
hjem m ed fire af de fem m e 
sterskaber, mens Allinge-Sand 
vig fik det sidste.

D en største overraskelse 
stod Rønnes Lotte Larsen for i 
damesingle. H un vandt i fina
len klart i to sæt over sin tidli 
gere klubkam m erat, Nina K. 
A ndersen, Allinge - Sandvig, 
der har siddet på titlen de to  fo 
regående sæsoner.

Nina K. A ndersen fik dog et 
mesterskab i double sam men 
med klubkam m eraten Ellen 
Marcher. H er var finalen ren 
Allinge-Sandvigsk.

Uventet singlesejr

U ventet var det også, at 
Tommy Jensen fra Rønne viste 
sig at være stærkest i herre 
single, siger bornholm ernes 
form and, Poul Erik Johansen. I 
slutkam pen satte Jensen sidste 
års mester, Ole Schou, der også 
spiller i Rønne, på plads med 
15-9, 15-9.

I herredouble blev rækkeføl
gen den om vendte. Schou 
vandt titlen sammen m ed Brian 
Fogh over netop Tommy Jen 
sen, der havde Steen Andersen 
ved sin side.

Endelig sluttede ræ kken af 
overraskelser m ed, at sidste års 
mixed-vindere, Ole K. A nder
sen og Ellen M archer fra A l
linge-Sandvig i tre sæ t m åtte se 
sig slået i finalekam pen mod 
Jørgen West og Gitte Rasmus
sen fra Rønne.

Finaleresultater:
Herresingle: Tommy Jensen, Rønne - 
O le Schou, Rønne 15-9, 15-9. 
Dam esingle: Lotte Larsen, Rønne - 
Nina K. Andersen, Allinge-Sandvig 11- 
3, 11-6.
Herredouble: O le Schou/Brian Fogh, 
Rønne - Steen A ndersen/Tom m y Jen-

sen, Rønne 15-8, 8-15, 15-4. 
D am edouble: Nina K. A ndersen/Ellen  
Marcher, Allinge-Sandvig - Karina Ko- 
foed /T ina Munch, Allinge-Sandvig 18- 
16, 15-10.
M ixeddouble: Jørgen W est/G itte Ras
mussen, Rønne - Ole K. A n dersen/El- 
len Marcher, Allinge-Sandvig 7-15, 17- 
15, 15-6.
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BAD M IN TON

Jævnbyrdighed 
på Sjælland

Sjæ llands stærkeste klub, L il 
lerød præ gede trad ition en  tro 
kredsm esterskaberne for s e 
niorer.

Tre mesterskaber af de fem 
gik til det nordsjællandske, 
men for en gangs skyld ople 
vede m an det ganske sjældne, 
at ikke en eneste spiller vandt 
mere end en enkelt titel.

Jævnbyrdigheden var stor, 
og i adskillige tilfælde var det 
andre end de top- og bundsee- 
dede spillere og par, der tør
nede sam men i slutkampene.

Det gælder blandt andet 
herresingle, hvor topseedede 
Thom as Kirkegård, Lillerød, 
tabte allerede i første runde til 
Holbæks talentfulde Claus O l
sen. Olsen tabte i semifinalen 
til Kirkegårds klubkammerat, 
doublespecialisten Jens Mei- 
bom.

Samme Meibom var seedet 
til kvartfinalen, men han snup 
pede titlen med en finalesejr 
over en anden Lillerød-spiller, 
Peter Espersen.

Doublespillernes
dag

Hos kvinderne var det en an 
den doublespecialist, Greves 
D orte Kjær, der løb m ed før
stepladsen. Hun var seedet til 
finalen, hvor Gitte Som mer fra 
Ringsted stod på den anden

side af nettet. Sommer havde i 
anden runde elimineret topsee 
dede Helene Kirkegård, Lille
rød.

Søskendeparret Thom as og 
Helene Kirkegård tog revance i 
de rene doubler. Sammen med 
Europam esteren Jon Holst- 
Christensen vandt Thom as Kir
kegård finalen over veteranen 
Steen Fladberg, Køge, der 
havde klubkam m eraten Henrik 
Olsen ved sin side.

Thom as’ lillesøster Helene 
snuppede overraskende dame- 
doublen sammen m ed Anne 
Katrine Lauesen. D e to  Lille- 
rød’er slog i finalen D orte Kjær 
og M ette Brinch fra Greve.

Endelig stod Ringsteds Mor
ten Christensen og Jeanette 
A ndersen for lidt af en overra
skelse ved at genvinde deres 
m esterskab i mixeddouble.

Finaleresultater:
Herresingle: Jens Meibom, Lillerød - 
Peter Espersen, Lillerød 15-9, 6-16,17- 
14.
Dam esingle: Dorte Kjær, Greve - Gitte 
Sommer, Ringsted 11-1, 11-5. 
Herredouble: Jon Holst-Christensen/ 
Thomas Kirkegård, Lillerød - Steen 
Fladberg/Henrik Olsen, Køge 13-15, 
15-10, 15-5.
Dam edouble: Helene Kirkegård/Anne 
Katrine Lauesen, Lillerød - Dorte Kjær/ 
Mette Brinch Madsen, Greve 14-17,15- 
6, 15-7.
M ixeddouble: Jeanette Andersen/Mor- 
ten Christensen, Ringsted - Anne K. 
Lauesen/Jens Eriksen 15-11, 18-13.

Frederiksen 
i front

D en  tidligere A ll England-m e- 
steren Ib Frederiksen viste ved 
d e jyske m esterskaber, at han 
m en er d et alvorligt m ed  et c o 
m eback  til topbadm in ton  efter  
en  langvarig sk ad e o g  en  efter 
fø lg en d e  operation .

H an blev en suveræn vinder 
i herresingle ved m esterska
berne, der blev spillet i Frede 
rikshavn. I slutkam pen udrade 
rede Højbjerg-spilleren på det 
nærm este Torben Carlsen, der i 
år spiller for Herning BK. Den 
tidligere danske m ester fra Tri 
ton fik kun 4 og 3 point.

Den finale var helt efter bo 
gen, m en det var damesingle til 
gengæld ikke. Topseedede 
Christina Bostofte kom ikke til 
start, og i hendes fravæ r var det 
overraskende D orthe Lynge, 
der nu spiller for 2. divisions 
tophold, ABC Ålborg, der løb 
m ed titlen.

Lynges m odstander i finalen 
var overraskende nok Skagens 
lille fighter, Tina G aden, der 
var blot få points fra den helt 
store sensation. D orthe Lynges 
større rutine gjorde dog udsla
get i en kam p der endte 8-11, 
11-4, 11-8.

E n  anden overraskels stod 
H orsens-parret H enrik Futtrup 
og Henning Kristensen for. 
Først eliminerede de i semifina
len Hernings 1. divisionsdou 
ble, Henrik H yldegård/Jesper

Poulsen, og i finalen snuppede 
de skalpen på en anden 1. divi
sions-konstellation, Karsten 
Schultz/Keld Søgård, Høj
bjerg.

I dam edouble var Dorthe 
Lynge/M arianne Rasmussen 
fra ABC Ålborg stærkest i fra 
været af topseedede Bostofte 
og Grete Mogensen. I finalen 
slog de Rikke B roen/A nne 
Søndergård.

Endelig blev det til lejlighe
den sammensatte par, Henrik 
Hyldegård, Herning og Gitte 
Paulsen Triton bedst i den blan
dede række. H yldegård skulle 
egentlig have spillet m ed klub
kam m eraten G rete Mogensen, 
der meldte fra.

Finaleresultater:
Herresingle: Ib Frederiksen, Højbjerg - 
Torben Carlsen, Triton 15-4, 15-3. 
Damesingle: Dorthe Lynge, ABC -Tina 
Gaden, Skagen 8-11, 11-4, 11-8. 
Herredouble: Henrik Futtrup/Henning 
Kristensen, Horsens - Karsten Schultz/ 
Keld Søgård, Højbjerg 15-9, 15-12. 
Damedouble: Dorthe Lynge/Marianne 
Rasmussen, ABC - Rikke Broen, ABC / 
Anne Søndergård, Triton 15-12, 15-11. 
Mixeddouble: Henrik Hyldegård, Her- 
ning/Gitte Paulsen, Triton - Jesper 
Poulsen/Helle Comeliussen, Herning 
15-6, 15-10.

Billederne øverst:
Til venstre den sjællandske mes
ter Jens Meibom og til højre - 
med tungen lige i munden - den 
nye jyske mester Ib Frederiksen.
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K om  flyvende til sejren
Kvit den  lange og træ ttende rejse til udekam pene. Flyv 

D et sparer på kræ fterne. Og på rejseudgifterne, hvis m an  udnytter 
m ulighederne for at flyve m ed grupperabat. K ontakt det sædvanlige 
rejsebureau  eller D anair og få alle _ ^  — _  — _  _ _
oplysninger. Få sam tidig fartplanen. M M M

God kam p. Æ ^ f / V / f # # l



----------------------------------------------B A D M IN T O N --------------------------------------
Klodens bedste spillere stiller op i Brøndby

VM bliver den rene vare

De fire herrer og den ene dame repræsenterer VM ’s fem hovedspon
sorer: Dancall, FIAT, JetPost, Den Danske Bank og Intersport.

D E N Jffl^ K
VM i Badminton ’91

A f  H. C. Møller 
Til de store fodboldkam pe kan 
D B U  samle 50.000 tilskuere. 
Så mange kan DBF næ ppe 
m ønstre til verdensm esterska 
berne i Brøndby H allen fra 
den 30. april til den 12. maj 
alene af den grund, at der ikke 
kan være m ere end knap
4.000 tilskuere i VM -H allen 
ad gangen, m en alligevel vover 
vi sam m en m ed form and Brix 
Steby at udnæ vne badm inton- 
VM til den største in ternatio 
nale idrætsbegivenhed, der 
hidtil har væ ret afholdt på 
dansk grund.

Vel har der tidligere været 
holdt verdensm esterskaber i 
vort lille land, m en det har m e
stendels været i idrætsgrene, 
der ikke har den samme appel 
til danskerne som badm inton, 
og af de større specialforbund 
under DIF er DBF ene om at 
kunne servere det absolut bed 
ste, der kan bydes på. D er er jo 
ikke tale om  et B-VM  eller 
C-VM , som m an oplever det 
m ed f.eks. håndbold og ishoc
key. VM i Brøndby bliver den 
rene vare.

To gange VM
Og i tilgift til de individuelle 
verdensm esterskaber, som 
mange stadig husker fra 1983, 
får m an endnu et VM, nemlig 
Sudirm an C up for blandede 
hold m ed en kam p i hver af de 
fem rækker.

Sudirm an Cup, der er intro 
duceret af indoneserne og 
tæ nkt som et m onum ent over 
deres afdøde form and Dick Su
dirm an, indleder VM -stævnet. 
D et sker fra den 30. april til 
den 5. maj, og alt fra Kina, In 
donesien og Danm ark til Spa
nien, Nepal og Zimbabwe er 
med. Holdene er inddelt i 
grupper efter styrke, og D an 
m ark er naturligvis med i 
A-gruppen, der består af seks 
hold opdelt i to tre-holds pul 
jer, og hvorfra den kom m ende 
verdensm ester kåres. D an 
skerne har en bronzem edalje at 
forsvare eller konvertere til æd- 
lere metal.

Samme dag, som Sudirman 
Cup afsluttes, indledes det in 
dividuelle VM, der m ed al re 
spekt for holdtum eringen er og

bliver det vigtigste.
VM fik for to år siden så 

kaldt fri tilmelding. Kvalifika- 
tionstum eringen er afskaffet, 
og f.eks. starter man venteligt 
herresingle med 164 spillere. 
D et vil sige, at alene i den 
ræ kke skal der spilles 163 
kam pe, før verdensm esteren er 
kåret.

Ialt spilles der godt 900 
kam pe på de 13 dage, så der 
bliver mere end nok at se på, 
m en DBF er fornuftigvis også 
klar over, at ikke alle begiven
heder under VM  er lige interes 
sante for et dansk publikum.

Maraton-turnering

Derfor arrangeres der under
holdning uden for hallen i 
nogle store telte. Således bliver 
der f.eks. restaurationer, børne 
parkering m ed legeplads og et 
telt, der er så stort, at det kan 
rum m e en badm intonbane, 
hvorpå m an holder en 24-ti- 
m ers-tum ering mellem to dan 
ske klubber. Den er tæ nk t som 
bidrag til Guiness Book of Re- 
cords, og m an tæ ller ikke sæt, 
kun scorede point, så det ender 
med, at det ene hold slår det 
andet m ed sådan noget som

1508 point mod 1497, eller 
hvad det nu bliver til.

Erfaringerne fra 1983 e r i 
høj grad kommet DBF til gode 
denne gang. Man konstaterer 
en afslappet holdning til det 
store arrangement samtidig 
m ed at alle udvalg har fungeret 
perfekt. Målet er at arrangere 
et VM, der overgår det hidtil 
bedst organiserede, nemlig 
Danmarks eget i 1983. D et sy
nes på vej til at blive opfyldt.

Også økonomien ser ud til at 
være på plads. Hele herlighe 
den koster godt fire mio. kr. at 
stable på benene, og der kalku 
leres med en indtægt på ca. 1,5 
mio. kr. i entre og souvenirsalg, 
hvortil kommer fem gange
525.000 kr. fra de fem hoved 
sponsorer Dancall, Den D an 
ske Bank, Fiat, Intersport og 
Jetpost.

Vi hilser et overskud m ed 
glæde, men er tilfredse, hvis vi 
opnår balance. Der er kolossal 
PR-virkning i et VM, som 
kom m er os til gode i fremtiden, 
siger Brix Steby.

Interessante tal
På et pressemøde i begyndelsen 
af januar offentliggjorde DBF 
nogle ganske interessante tal, 
som vi gengiver nogle af her:
75 personer er daglig engageret 
i forberedelserne., 70 chauffø 
rer og 70 guider varetager ser
vicen i de 13 dage, VM varer. 
O tte hoteller og feriecentre er 
inddraget. 1553 sengepladser 
er bestilt. 46 nationer er repræ 
senteret - der spilles 350 kam pe 
alene i holdturneringen. 164 
spillere ventes i herresingle i 
den individuelle turnering - 
128 i damesingle, 84 par i her 
redouble, 64 par i dam edouble, 
118 par i mixeddouble. D er 
spilles 553 kam pe i den indivi
duelle turnering - 903 kam pe 
ialt. 32 dommere, 436 linie
dommere. Seks baner, 20 kon 
trollører pr. dag, 25 timers 
TV2-ijem syn, 100 pressefolk 
(ca.) fra omkring 50 m edier i 
20-25 lande sørger for dæ k 
ning til verdenspressen.

-Var der nogle, der sagde 
mediebegivenhed... ?
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BK77. Odense er »Månedens klub«
BK77 er en ung klub i 
Odense, der startede m ed 
m ange m otionsspillere og en 
lille gruppe af turneringsspil 
lere i seniorrækken.

For blot halvandet å r siden 
havde klubben slet ingen ung 
domsspillere, m en takket være 
et m ålrettet arbejde har k lub 
ben siden efteråret 1989 ban 
ket en ungdom safdeling på 
godt 60 spillere op fra det ab 
solutte nulpunkt. Løbesedler 
til alle husstande i bydelen,

åbent hus-arrangem enter og 
utraditionelle »alternative« 
træ ningstim er e r nogle af de 
m idler, k lubben har brugt for 
at træ kke børn til klubben.

Endnu deltager klubbens 
børn ikke i holdturneringen, 
m en i løbet af et par sæ soner 
regner BK77 m ed, at m an er 
stæ rk  nok til a t tage ud og 
konkurrere m ed andre k lub 
ber. B K 77’s initiativer, der 
altså har givet mange nye 
m edlem m er i en tid, hvor de

fleste k lubber sukker over til
bagegang, kan sikkert også 
bruges som  inspiration hos 
m ange andre klubber.

D erfor er BK77 udpeget 
som  »M ånedens klub«, og 
ungdom safdelingens form and 
Niels Jespersen, der h ar skre 
vet indlægget, får to VM -bil- 
letter som  påskønnelse for 
indsatsen. Til klubben er der 
25 dusin bolde som præm ie.

R edaktionen får fortsat 
m ange bidrag til konkurren-

een. D e indgår løbende i vur 
deringen, m en nye bidrag ta 
ger vi også stadig im od m ed 
tak. Ved udvælgelsen lægger 
vi isæ r vægt på, a t k lubberne 
har taget utraditionelle initia 
tiver, som  også andre klubber 
kan bruge i deres daglige a r 
bejde.

Forslag sendes til »B adm in 
ton«, Postbox 281, 9900 Fre 
derikshavn.

Sådan får man 60 nye børn
i klubben

BK77, en lille klub, der har til 
huse på fire baner i O dense 
Squash Center, bestod for to 
år siden af 400 m otionister og 
30 turneringsspillere. M otio- 
nisterne deltager ikke ret m e 
get i foreningslivet, ud over at 
de kom m er og spiller badm in 
ton en gang om  ugen. D et er 
turneringsspillerne, der adm i
nistrerer klubben. Turnerings 
spillerne er unge m ennesker. 
M ange er kom m et til O dense 
for at læse og har fundet, a t 
BK77 var en god klub at 
komme i. M en når en spiller 
bliver færdig m ed at læse og 
får arbejde, er det sikkert ikke 
i Odense, så der er en del ud 
skiftning i klubben. D a k lub 
ben ingen ungdom safdeling 
havde, var der ingen unge 
m ennesker fra klubbens 
opland i turneringstruppen, 
der kunne danne en fast 
kerne.

D a sæsonen startede i august 
1989 luftede bestyrelsen den 
tanke at starte en ungdom saf
deling. En af turneringsspil- 
lem e var med på ideen. H an la 
vede i løbet af kort tid 1000 lø 
besedler, der indbød unge til at 
komme og prøve at spille bad 
minton. Sedlerne blev hus
standsomdelt og reaktionen 
udeblev da heller ikke. D et ef
terår havde vi fast ca. 25 herlige 
unger halvanden time om ugen.

Efter nytår begynde det at gå 
rigtigt stærkt. SIKO (Samvir
kende Idræts Klubber i 
Odense) samlede otte forskel
lige idrætsklubber, som skulle

lave et fremstød for sport i den 
østlige del af Odense. A lle sko 
leklasser blev besøgt og alle 
børn fik et »grønt kort«, der 
gav adgang til at væ re m ed i 
klubberne gratis i en måned. 
D et kan nok siges, det gav re
sultat. BK77 fik hurtigt lavet to 
hold mere, så der var »plads« 
til alle, der ville prøve at spille 
badm inton. En eftermiddag 
havde vi 42 børn på 4 baner, 
det gi’r sved på panden. Efter 
prøve-m åneden havde vi tre 
hold med ca. 20 unge på hver.

1000 indbydelser
Til sæsonen 90 /91  blev der 
igen delt 1000 indbydelser ud, 
nu i e t andet om råde. Tilslut
ningen fra »gamle« ungdoms
spillere var på 20-25, og der 
blev igen uddelt »grønt kort«, 
så vi har nu igen tre hold fyldt 
op.

Fra starten satsede vi på de 
helt små fra seks til tolv år, men 
nu har vi lavet et hold for de 
lidt æ ldre og bedre, og planen 
er så, at om  nogle år er de før
ste unge klar til at spille turne 
ring.

D e unge er ikke konkur
rence-spillere »af natur.« De vil 
meget hellere lave alt muligt 
andet end spille kamp. For ek 
sempel stå og slå en bold op 
m od væggen, eller spille 
»R undt om  nettet«, der har 
den fordel, at de unge bevæger 
sig hele tiden, og m an kan have 
op til seks-syv på hver bane.

Rikke - også et nyt medlem.
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»Rundt om nettet« foregår ved, 
at der er to ræ kker én på hver 
side af nettet. 1. m and spiller 
bolden over nettet og løber selv 
uden om nettet og om bag i den 
anden række. N år bolden kom 
m er over nettet skal 1. mand på 
den anden side spille den til
bage, løbe uden om nettet, om 
bag i køen osv. Hvis der skal 
være lidt konkurrence, kan de 
spillere, der taber bolden, gå 
ud, og man har til sidst en vin 
der. En runde går så hurtigt, at 
de første, der går ud, ikke kom 
m er til at stå ret længe, før næ 
ste runde kan starte.

Ikke hold med 
endnu
Vi har ikke tæ nkt på at melde 
ungdomshold med i turnerin 
gen af flere grunde. Tidsmæs
sigt kræver det en del mere, 
hvilket vi som studerende har 
svært ved at overkom me - især 
i januar, hvor vi har eksa
men. Og det koster mange flere 
penge, end dem  vi bruger nu. 
M en nok vigtigste grund er, at 
det skal være sjovt for begyn 

BADM IN TON

derne at spille badm inton. Det 
bliver det ikke, hvis m an deler 
kammerater, der gerne vil spille 
sammen og laver specialtræ 
ning for nogle. D et er mit ind 
tryk, at en del unge kommer, 
ikke så meget for at spille bad 
m inton, m en lige så meget for 
at være sammen med kam m e
raterne.

Senere, når børnene har spil
let badm inton et par år og er 
lidt større og dristigere, bliver 
det aktuelt. Blandt andet vil vi 
gerne sende dem  ud til nogle 
stævner. Vi kunne derfor godt 
tæ nke os, at der var flere stæv 
ner, hvor begyndere kan m øde 
hinanden. De nybegyndere vi 
har, har intet ud af at betale 70 
kr. for tilmelding, 15 kr. for en 
fjerbold, der lige så godt kunne 
være af plastik, og så blive slået 
ud i 1. kam p i en cup-turnering.

A rbejdet m ed unge er sjovt 
og inspirerende, det kræ ver 
megen fantasi og nytænkning 
for at holde dem  interesserede, 
m en det lønner sig på lidt læ n 
gere sigt.

Trine og Daniel hygger sig i en pause under træningen.

En fælles juleafslutning hører til de faste programpunkter i BK  77.

Sponsor for »M å ne de ns Klub«
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Selv om både Pernille Dupont og Thomas Lund her skærer ansigter, 
kunne de glæde sig over at være det første danske double par, der kom  
øverst på skamlen i en GP-finale.

Lund/ Dupont
GP-mestre

A f  H. C. Møller 
Hvad er det, Pernille Dupont 
og Thomas Lund er ene om  at 
have til fæ lles med Morten 
Frost? - Som de eneste dan 
skere har de tre prøvet at stå 
øverst på sejrspodiet ved 
Grand Prix finalerne.

Frosts titel stam mer fra 
1984, da der kun spilledes sing
ler, mens L und /D upon t ved de 
ottende GP-finaler kort før jul 
på Bali vandt den første danske 
titel i double. Allerede efter 
gruppekam pene var en dansk 
sejr i mixeddouble en kends
gerning, idet L und /D upon t 
vandt den »danske gruppe«, 
mens Jon H olst-C hristensen/ 
Grete M ogensen vandt den an 
den gruppe efter bl.a. at have 
besejret det eneste udenland 
ske par i rækken, Jan-Erik 
A ntonsson/M aria Bengtsson.

Dupont topscorer
Thom as Lund og Pernille D u 
pont, der tabte finalen i 1989 i 
Singapore, gjorde denne gang 
arbejdet færdig og vandt fina
len over H olst/M ogensen 12- 
15, 15-9, 15-8. Og de danske 
par levede på fornem ste vis op 
til traditionen, at der altid har 
været et europæisk par i finalen 
i mixed, siden doublerne kom 
til i 1986.

Sejren gjorde Pernille D u 
pont til dansk topscorer på 
præmielisten. Sammen m ed sin 
kvindelige m odstander i mixen 
blev hun nr. tre i dam edouble, 
og sammenlagt gav det knap
25.000 kr., mens G rete M o
gensen scorede godt 20.000 kr.

Jan Paulsen/G illian Gowers 
blev nr. tre i mixeddouble, 
Dorte K jæ r/L o tte  Olsen og 
Henrik Svarrer/Jan Paulsen 
sluttede på fjerdepladsen, Mi
chael K jeldsen/M ark Christi
ansen samt Jesper K nudsen/ 
Nettie Nielsen på femtepladsen, 
og endelig fik K jeldsen/Kjær 
en sjetteplads. Det betød, at de 
14 danskere satte sig på godt 20 
pct. af finalernes præmiesum 
på 125.000 dollars, hvortil

kom m er andel i bonuspenge til 
de 25 bedste på GP-listen, så 
den samlede præm iesum  lige 
sniger sig over en million kr.

Singlespillere
Efter afbud fra M orten Frost 
var Poul-Erik Høyer og Per
nille Nedergaard de eneste 
singlespillere. Pernille Neder
gaard gjorde, hvad der var for
ventet af hende. Hun var ran 
geret som nr. to i sin gruppe og 
blev nr. to efter sejr over Jo 
Muggeridge, England, og ne 
derlag til Huang Hua, Kina.

Derim od levede Høyer ikke 
op til sin rangering som nr. et i 
gruppen. Efter sejr over A n 
ders Nielsen, England, tabte 
han til de to indonesere Fung 
Permadi og Joko Suprianto og 
sluttede på gruppens tredje
plads. I single går kun gruppe 
vinderne til semifinalen.

Høyers organisme egner sig 
ikke til kam pe i troperne, og 
m an kan slet ikke stille de 
samme krav til ham i Østen, 
som man kan i Europa. Han 
blev svagere og svagere fra 
kam p til kam p samtidig med, at 
man sad med den fornem 
melse, at havde det ikke været 
de to indonesere, men danske
ren, der havde været på hjem 
mebane, havde Høyer levet op 
til placeringen som topseedet i 
gruppen og derm ed nået til i 
hvert fald semifinalen.

Finaleresultater
HS: Eddy Kumiawan, Indonesien - 
Rashid Sidek, Malaysia 15-13, 8-15, 
15-2.
DS: Susi Susanto, Indonesien - Tang 
Jiuhong, Kina 8-11, 11-5, 12-10. 
HD : H artona/G unaw an, Indone 
sien - Chea Soon K it/So  Beng Ki- 
ang, Malaysia 15-6, 15-8.
DD : Lai C aiquin/Y ao Fen, Kina - 
T endean/E rm a, Indonesien 18-14, 
15-10.
M D: Thomas Lund/Pernille D u 
pont - Jon H olst-Christensen/G rete 
Mogensen 12-15, 15-9, 15-8.
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Juletræer forsinkede 
GP-finaler

Dorte Kjær, Greve og Lotte Olsen fra Kastrup måtte kigge langt efter flyet i Amsterdam. De blev 
forsinkede, og derfor måtte programmet laves om på Bali.

A f  H. C. Møller 
N æ ppe nogensinde er et bad- 
mintonprogram blevet ændret, 
lavet om , rejusteret og ren
skrevet så m eget som  pro
grammet til Grand Prix fina 
lerne på Bali. Sidste øjebliks 
afbud, pludselig sygdom og 
nogle spilleres forsinkede an 
komst var de almindeligste 
forklaringer.

Danskerne blev årsag til den 
mest massive ændring, da fire 
kam pe på førstedagens pro 
gram m åtte flyttes en dag, fordi 
D orte K jær fra Greve, Nettie 
Nielsen fra Hvidovre og de tre 
Kastrup-spillere Lotte Olsen, 
Thom as Lund og Jan Paulsen 
strandede i Am sterdam  og med 
diverse forsinkelser undervejs 
først nåede frem kort før de 
skulle i kamp.

D e øvrige ni danskere var 
ankom m et mere end et døgn 
før, og mange udlændinge un 
drede sig over, hvorfor dan 
skerne kom i spredt fægtning.

Hus forbi 
i klubberne
Årsagen var, at to kam pe i 
holdturneringen, Hvidovre - 
Kastrup og abc Aalborg - 
Greve, ikke, som de øvrige 
kam pe m ed GP-spillere, kunne 
fremrykkes fra søndag til lør
dag, og der faldt mange spydige 
bem ærkninger på  Bali om  dan 

skernes forberedelser til IBFs 
fornem ste individuelle turne 
ring.

D e involverede klubber (læs 
Hvidovre og abc) var i første 
om gang skydeskive for kritik 
ken, m en holder det?

A lene Nettie Nielsens delta 
gelse i GP-finalen dem enterer 
vel, a t vi skulle prøve at stille os 
hindrende i vejen for en flyt
ning, siger Hvidovres spilleud
valgsformand, Lars Nygaard. 
Næ, det var såm ænd fordi vo 
res hal lørdag var optaget af en 
juletræsfest. D en kunne måske 
være flyttet, hvis vi havde fået 
et rimeligt varsel. Jeg er godt 
sur over, at henvendelsen om 
flytning af kam pen mod Ka
strup kom så sent. E t så stort 
arrangem ent lader sig ikke 
flytte m ed mindre end 24 ti 
mers varsel, og derfor var vi 
nødt til at spille kam pen søn 
dag, siger Lars Nygaard.

I dele af dagspressen blev det 
udlagt, som om  abes træ ner, 
Peter Sørensen, havde modsat 
sig en flytning af sin klubs 
hjem m ekam p m od Greve i 2. 
division til lørdag, så D orte 
Kjær kunne rejse søndag.

- D et er jeg ked af, så meget 
mere som jeg gav tilsagn om en 
flytning, hvis D orte K jær og 
Lotte Olsen kvalificerede sig i 
dam edouble under de skotske 
mesterskaber, siger Peter Sø

rensen. M en det gjorde de ikke, 
og først fredag aften kl. 18.30 
erfarede jeg via en journalist, at 
dam edoublen kom m ed på en 
reservetjans. Jeg er selv m ed 
lem af seniorspilleudvalget og 
kender spillernes problem er i 
Østen, m en at flytte en kam p 
med noget næ r 20 tim ers varsel 
lader sig ikke gøre, slutter Peter 
Sørensen.

Ingen udpræget
succes
Det er bem ærkelsesværdigt, at 
begge klubrepræsentanter næv
ner en frist på under et døgn. 
DBF kan selvsagt ikke infor
mere klubberne, før m an har 
fået besked fra IBF, som igen er 
afhængig af, hvornår afbud 
dene indløber. M en et eller an 
det sted i kom m unikationskæ 
den synes der at have væ ret en 
forsinkelse. Om  det er i D an 
mark, England eller et tredje 
sted, m å de implicerede afgøre.

Men afrejse fra D anm ark 
søndag var også acceptabelt, 
hvis man kunne være sikker på 
at nå frem til Bali hurtigst m u 
ligt, og her forekommer det, at 
det internationale forbund, 
som inviterer de kvalificerede 
spillere til finalen, ikke er helt 
uskyldig i miseren. M an havde 
via firmaet International M ana 

gem ent Group entreret med 
det indonesiske selskab Ga- 
ruda, og det var ikke nogen ud 
præ get succes. Selskabet er 
kendt for smidige forretnings
m etoder og billige priser, men 
har også ry blandt globetrottere 
for at være et af de mest upåli 
delige, hvad angår kundeser
vice. Med et europæisk selskab 
var de strandede spillere 
næ ppe blevet forsinket et helt 
døgn, og det er tvivlsomt, om 
det kan betale sig at sæ tte sin 
fornem ste turnerings om 
døm m e på spil for at spare 
nogle tusinde dollars.

De berørte instanser både 
herhjem me og i udlandet har 
forhåbentligt fået øjnene op 
for, at f.eks. større smidighed i 
tilrettelægningen er påkrævet. 
Man ved, hvornår GP-finalerne 
ligger, man ved, hvilke klubbers 
spillere, der har mulighed for at 
kvalificere sig - også fra en re
serveplads, og man ved, hvilke 
luftfartsselskaber, der er påli 
delige, og hvilke der ikke er.
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TVe blev tredobbelte Københavns-mestre:

VM bille tte r 
til publikum

Ungdomsudvalget i Køben- 
havns-kredsen havde traditio
nen tro gjort m eget ud af ar
rangementet, da man kårede 
sæsonens mestre.

Turneringen byder på både 
en kvalifikationsrunde, et ind 
ledende stævne og en særlig fi
naleaften, hvor der er stemning 
og fest på alle tangenterne.

Blandt tilskuerne blev der i 
år trukket lod om billetter til 
VM i Brøndby-Hallen, og ar
rangørerne udloddede også år
sabonnementer på »Badmin 
ton«. Og det var begge dele 
ganske populært, siger Leif 
Adolfsen, der er formand for 
ungdomsspilleudvalget.

Men tilskuerne fik også mas
ser af god badm inton at se, og 
Adolfsen glæder sig især over, 
at bredden i toppen af de fleste 
ræ kker er stærkere end i mange 
år i hovedstadsom rådets klub 
ber.

1te fik tre
Tre spillere i henholdsvis mini
puslinge, puslinge og junior 
ræ kken var stærke nok til at 
vinde samtlige deres kam pe - 
og de blev alle kåret som tre 
dobbelte mestre.

Hos de yngste var det Joa 
chim Fischer fra Charlotten 
lund, Lyngbys Rasmus Thars- 
gård præsterede det samme hos 
puslingene, og endelig under
stregede Jette Clemmensen fra 
Kastrup sin store fremgang i 
den sæson ved at sæ tte sig på 
alle tre titler i juniorrækken.

A f overraskelser frem hæver

USU -form anden, at Charlotte 
Hansen fra KBK var stærkest i 
ynglingenes damesingle, og at 
førsteårs-junioren, Troels Dehli 
fra Lyngby, var tæ t på en artig 
overraskelse i sin række. Det 
blev dog ved en tredjeplads.

Klubberne spiller, ud over de 
individuelle titler, også om en 
særlig Københavner-Pokal, der 
vindes af den klub, der samlet 
placerer sig bedst i stævnet. Po
kalen gik i år til mesterklubben 
G entofte m ed Skovshoved og 
Lyngby i hælene.

Finalevindere:
Minipuslinge:
Drengesingle: Joachim  Fischer, Charl. 
Pigesingle: Karina Sørensen, Hvidovre 
Drengedouble: Joachim Fischer/Jacob 
Ingerslev, Charlottenlund 
Pigedouble: Michala Ahn, Skovsh. /  
Karina Sørensen, Hvidovre 
Mix: Lene M øller/Joa. Fischer, Charl. 
Puslinge:
Drengesingle: Rasmus Tharsgård, Lgby. 
Pigesingle: Rina Glyager, Kastrup 
Drenged.: Rasm. Tharsgård, Lyngby /  
Andreas Borella, Gentofte 
Pigedoub.: Sara Baldvinsson, Skovsh./ 
Rina Glyager, Kastrup 
Mix: Sara Baldvinsson, Skovsh. /R a s 
mus Tharsgård, Lyngby 
Juniores:
Herresingle: Jim Laugesen 
Dam esingle: Jette Clemmensen, Kastr. 
Herredouble: Jim  Laugesen, G entofte / 
Rasmus Kofoed, Lyngby 
D am edouble: Jette Clem m ensen/
Maria Johannesen, Kastrup 
M ixeddouble: Jette Clem m ensen/Jon 
Larsen, Kastrup 
Ynglinge:
Herres.: Jimmy Mørch-Sørensen, Hv. 
Dam esingle: Charlotte Hansen, KBK 
Herredouble: Jimmy Mørch-Sørensen, 
Hvidovre/M ikkel Dalkiær, Skovshoved 
Dam edouble: Pernille Strøm,
Skovshoved/G itte Mathiasen, Lyngby 
M ixeddouble: Pernille Strøm /M ikkel 
Dalkiær, Skovshoved

Jimmy Mørch-Sørensen fra Hvidovre understregede at han er en a f  
de bedste ynglinge-spillere.

Bornholm:

Nye k lubbe r bide r fra sig
Tre klubber, Rønne, N exø og 
Allinge-Sandvig, har gennem  
adskillige sæsoner styret para
grafferne, når der blev spillet 
om Bornholms-mesterskaber i 
ungdomsrækkerne.

Men der er grøde i fjerbol
den andre steder på klippeøen i 
disse år. Således dukkede tre 
nye klubber op, og gjorde de 
tre »gamle« rangen stridig ved 
årets mesterskaber, der blev af 
viklet dels i Rønne Idrætshal 
og dels i Søndermarkshallen i 
Rønne.

Bornholm ernes formand, 
Poul Erik Johansen glæder sig 
naturligvis over, at nogle af de 
m indre klubber begynder at 
røre på sig.

- D et viser, a t det lønner sig 
at gøre et stykke ungdom sar
bejde både for spillerne, træ ne 
ren og klubben, siger form an 
den.

Jævnbyrdigheden ses af, at 
kun en enkelt spiller, den lille 
energiske Trine M ortensen fra 
Nyker - Klemensker, formåede 
at hente tre titler - i minirækken.

Finalevindere:
Mikropuslinge:
Drengesingle: Jesper Poulsen, Knud 
sker
Pigesingle: Marie L. Harild, Nexø 
Drengedouble: Niels Knudsen/Thom as 
Hansen, Nyvest
Pigedouble: Marie L. Harild/Signe
Kruse, Nexø
M ixeddouble: Ida Lissau/Thom as Ar-
vidsen, Nexø

Minipuslinge:
Drengesingle: Allan Frederiksen, Nyk.-Kl. 
Pigesingle: Trine Mortensen, Nyk.-Kl.r 
Drengedouble: Martin G. H ansen/Pe- 
ter Hansen, Nexø
Pigedouble: Trine M ortensen/Trine
Sørensen, Nyk.-Kl.

M ixeddouble: Trine Mortensen, Nyk.- 
K l.r/M ichael Thiesen, Rønne 
Puslinge:
Drengesingle: Nicolaj G. Hansen, Nexø 
Pigesingle: M ette Ljungreen, Rønne 
Drengedouble: Bo M ortensen/Torben 
Kohring, Rønne
Pigedouble: Puk A rvidsen/Janni Han 
sen, Allinge-Sandvig 
M ixeddouble: Mette Ljungreen/Tor
ben Kohring, Rønne 
Juniores:
Herresingle: Ronni Svart, Nexø 
Dam esingle: Christina Schou, Rønne 
Herredouble: Ronni Svart/M ichael
Hågensen, Nexø
D am edouble: Christina Schou, R ønne/
Bettina Graulund, Poulsker
Mix: Bettina Graul./B.Svendsen, Poulsk.
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Peter Christensen, Højbjerg blev jysk mester i mixeddouble.

Syv forskellige haller fra Brøn 
derslev i nord til Bolderslev i 
syd var i brug, da de jyske m e 
sterskaber blev afviklet på én 
og samme w eek-end.

Tilsammen spillede de 
mange deltagere om kring 900 
kam pe i mester- og A-rækken, 
inden m estrene fra mikro til 
ynglinge var kåret.

Tidligere har m an spillet lidt 
flere kam pe ved JM , m en den 
jyske USU -form and H anne 
Gram  fra Randers mener, at 
omkring 900 kam pe er et no 
genlunde ideelt antal. På den 
måde kan m an nå at afvikle 
stævnerne på en week-end, og 
uden at de enkelte spillere får 
urimeligt m ange kampe.

I m esterrækkerne var det 
som ventet de tre jyske 1. divi

sionsklubber Herning, H øj
bjerg og Triton fra Aalborg, der 
prægede begivenhederne, mens 
de mindre klubber fik mere 
»metal« m ed hjem fra mester
skaberne i A-rækkerne.

M ikroernes m esterskaber 
blev spillet i det sønderjyske - i 
Bolderslev - og H anne Gram  
mener, at det er forklaringen 
på, at der ikke stillede så mange 
op hos de yngste i år.

E n del klubber har givetvis 
fundet, at det var for langt at 
køre flere hundrede kilom eter 
m ed de små, siger USU-for- 
manden.

Især i junior A -rækken var 
jævnbyrdigheden stor. H er 
kunne arrangørerne teoretisk 
have afviklet samtlige fem fina 
ler på een gang, for ingen spil

Jyske mesterskaber:

900 kampe 
i syv haller

lere var m ed i mere end en fi
nale.

Finalevindere:
Mikro-puslinge:
Drengesingle: Lasse Døring, Galten. 
Pigesingle: Gry U hrenholt, Triton Aal
borg.
Drengedouble: Lasse Døring, G alten /
Michael Pedersen, Skanderborg.
Pigedouble: Rikke Gregersen /  Lone
Jørgensen, Svenstrup
Mix: C harlotte L ind/M artin  Bjærge,
Randers.

M ini-puslinge:
M esterrækken
Drengesingle: Tobias Effersøe, Beder- 
Malling
Pigesingle: A nne Sofie Bohnsen, Høj
bjerg
Drengedouble: Morten Schriver, A IA  
Tranbjerg/Tobias Effersøe, Beder-Mal- 
ling
Pigedouble: Jane Bramsen, H orsens/ 
Jane Jacoby, Århus.
Mix: Lone Toft Knudsen, H jørring/To- 
bias Effersøe, Beder-Malling.

A-rækken
Drengesingle: A nders Larsen, Skive- 
Resen
Pigesingle: Line Poulsen, abc Aalborg. 
Drengedouble: Jonas H olm /Jesper
Bagger Nielsen, Højbjerg 
Pigedouble: Pernille Nielsen, Biersted/ 
Line Poulsen, abc Aalborg.
Mix: Louise Henriksen, Skagen/N iels 
E. Nielsen, Båndbyerne.

Puslinge:
Mesterrækken:
Drengesingle: Peter Nissen, Herning. 
Pigesingle: Mette Jensen, Højbjerg 
Drengedouble: Peter Gade, Højbjerg/ 
Peter Nissen, Herning 
Pigedouble: Mette Justesen /  Mette 
Svensson, Gug
Mix: M ette Jensen/Peter G ade, Høj
bjerg.

A-rækken
Drengesingle: Jonas Rasmussen, Odder 
Pigesingle: A nja Greve, Bolderslev 
Drengedouble: Søren Jørgensen/Tor- 
ben M adsen, Hammel 
Pigedouble: Jane Holm /  Anja Bøgh, 
Kvaglund
Mix: Katrine Christensen, Å rhus/Jonas 
Rasmussen, Odder.

Juniores
Mesterrækken:
Herresingle: Thomas Søgård, Herning 
Dam esingle: Mette Sørensen, Triton 
Aalborg
Herredouble: Casper Jensen /  Peter 
Winberg, Højbjerg
Dam edouble: Mette Sørensen/Ingrid 
Pedersen, Triton Aalborg 
Mix: Jeanette Thom sen/Jesper Thom 
sen, Herning

A-rækken
Herresingle: Kristian Pedersen, Her
ning
Dam esingle: Rikke Keller, Herning 
Herredouble: Stefan A ndersen/A nders 
J. Nielsen, Skanderborg

Dam edouble: Anne Thom sen/R ikke 
A rendrup, Over Jerstal.
Mix: Vibeke D augbjerg/H enrik  Møller, 
Gug.

Ynglinge:
Mesterækken:
Herresingle: Thomas Dam gård, Her
ning
Damesingle: A nne Søndergaard, Triton 
Aalborg
Herredouble: John L aursen/N iels Kri
stensen, Horsens
D am edouble: Rikke Broen, abc Aal
bo rg / A nne Søndergård, Triton Aalborg 
Mix: Rikke Broen, abc A alborg/Peter 
Christensen, Højbjerg.

A-rækken:
Herresingle: Jørn Hansen, Vrå 
Damesingle: Marianne Lund, Triton 
Aalborg
Herredouble: Michael A ndersen/M or- 
ten Okbo, Højbjerg
D am edouble: Helle K rabbe/Louise
Duch, Århus
Mix: M arianne Lund /  M orten Bolan
der, Triton Aalborg.

Den tidligere formand for det 
sønderjyske distrikt Alfred Dø
ring overrakte præmier til fina 
listerne i mikrodrengesingle.
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Syv tredobbelte mestre
Ikke færre end syv ungdoms- 
spillere præsterede at blive 
tredobbelte mestre, da de 
stærkeste fynske spillere m ød 
tes til sæsonens kredsmester
skaber.

Fem af de syv spillere kom 
m er fra landsdelens absolut 
stærkeste klub, Nr. Broby, men 
også klubben i Svendborg stak 
snuden frem. To af spillerne fra 
den store sydfynske købstad 
blev tredobbelte mestre i mini
rækken.

Det er Mads Kuld og A nna 
Nilsson, der hver især vandt 
deres singlerække, og sammen 
tog de sig af mixeddouble. I 
drengedouble havde Mads 
Kuld klubkam meraten, Joa 
chim Bødker, som makker, og 
A nna Nilsson fik hjæ lp af Sid 
sel Petersen fra Østfyns BK til 
at vinde pigedoublen.

En anden spiller fra Østfyn, 
M orten Petersen var stærkest i 
alle tre ræ kker hos puslingene. 
Som makkere havde han hen 
holdsvis Dorthe Langelykke,

Odense og Rune Pedersen fra 
Nr. Broby.

M ikrorækken blev helt p ræ 
get af Nr. Broby-spillerne. De 
vandt alle fem titler og M orten 
Larsen og Bonnie Nielsen 
snuppede begge rub og stub i 
de tre rækker, de havde til
meldt sig i.

Deres æ ldre klubkam m era 
ter, Søren Nielsen og Jesper 
Larsen, gjorde dem  kunststyk 
ket efter i henholdsvis junior- 
og ynglingerækken.

Finaleresultater:
Mikro-puslinge:
Drengesingle: Morten Larsen, Nr.
Broby - Morten Pedersen, Korup 3-11, 
11-0 , 11-0
Pigesingle: Bonnie Nielsen, Nr. Broby - 
Bitten Bulow, Nr. Broby 11-6, 11-2. 
Drengedouble: Morten L arsen/Lars 
Brylle, Nr. Broby - Kim Asmussen, Al- 
lesø/M orten Pedersen, Korup 15-5, 15- 
3.
Pigedouble: Bonnie Nielsen, Nr.
Broby/Berit Nielsen, Østfyn 15-4, 11- 
15, 15-2.
Mix: Morten L arsen/B onnie Nielsen, 
Nr. Broby - Lars Brylle/M arianne Mar- 
now, Nr. Broby 15-1, 15-0.

Mini-puslinge:
Drengedouble: Mads Kuld, Svendborg
- Joachim Bødker, Svendborg 12-10, 
11-3.
Pigesingle: A nna Nilsson, Svendborg - 
Sidsel Pedersen, Østfyn 11-5, 11-4. 
Drengedouble: Mads Kuld/Joachim
Bødker, Svendborg - Henrik Jeppesen/ 
Palle Thomsen, Nr. Broby 13-15, 15-9. 
Pigedouble: A nna Nilsson, Svendborg/ 
Sidsel Pedersen, Østfyn - Malene Jør- 
gensen/M alene Hansen, Bolbro 15-4, 
15-3.
Mix: Mads K uld /A nna Nilsson, Svend
borg - Joachim Bødker, Svendborg/Sid- 
sel Pedersen, Østfyn 15-9, 15-4.

Puslinge:
Drengesingle: Morten Petersen, Østfyn
- Martin Thorsen, Østfyn 15-1, 15-3. 
Pigesingle: Birgitte Børge, Egense - 
Dorte Langelykke, Odense 11-9, 11-6. 
Drengedouble: Rune Pedersen, Nr. 
B roby/M orten Petersen, Østfyn - Mar
tin Thorsen, Ø stfyn/K ent Juncker, Få 
borg 15-6, 15-9.
Pigedouble: Dorte Langelykke,
O dense/Stine Hartwig, Korup - Trine 
Jacobsen, Tved/B irgitte Børge, Egense 
15-5, 15-5.
Mix: Morten Petersen, Ø stfyn/D orte  
Langelykke, Odense - Sebastian Vm- 
sten/K atrine Hansen, Nr. Broby 15-10, 
15-6.

Juniores:
Herresingle: Søren Nielsen, Nr. Broby -

Kasper Herm ansen, Nr. Broby 15-5, 15-
5.
Damesingle: Julie Boe, Odense - Mari
anne Thorslund, Nr. Broby 7-11, 11-6, 
11- 6 .

Herredouble: Søren Nielsen/K asper 
Herm ansen, Nr. Broby - Morten Aaga- 
a rd /P eter Salling, Odense 15-0, 15-6. 
D am edouble: Marianne T horslund/ 
Berit H ansen, Nr. Broby - Julie Boe, 
O dense/B ritt Lassen, Næsby 15-2, 13- 
15, 15-3.
Mix: Søren Nielsen, Nr. Broby/Julie 
Boe, Odense - Mads A ndersen/B erit 
Hansen, Nr. Broby 12-15, 15-11, 15-9.

Ynglinge:
Herresingle: Jesper Larsen, Nr. Broby - 
Torben Jensen, Nr. Broby 16-18, 15-3, 
15-5.
Damesingle: Mette Pedersen, Nr.
Broby - Trine Pedersen, Nr. Broby 11-4, 
11-4.
Herredouble: Jeper Larsen/Torben
Jensen, Nr. Broby - Jens G reve/M orten 
Freitag, Nr. Broby 15-3, 15-4. 
D am edouble: Mette Pedersen/Trine 
Pedersen, Nr. Broby - Maria N ielsen/ 
Maria Hindse, Nr. Broby 1-1, 15-3. 
Mix: Jesper Larsen/Trine Pedersen, Nr. 
Broby - Torben Jensen/M ette Pedersen 
15-4, 15-9.

Lolland-Falster:

Nykøbing-spillere i front
Lolland-Falsters førende klub 
på seniorfronten, N ykøbing, 
er, efter nogle magre år, kom 
m et godt med i ungdomsræk
kerne igen.

Ved kredsmesterskaberne 
dom inerede spillerne fra Fal
sters »hovedstad«, og tre af 
klubbens unge blev tredobbelte 
mestre. Det var i m ikrorækken 
Stine Borgstrøm, der absolut 
ikke har sit talent fra frem 
mede. Moderen, Inge Borg
strøm, var i halvfjerdserne og 
først i firserne en af landets 
stærkeste doublespillere.

Også Stine Borgstrøms klub 
kammerater, M arlene Skovboe 
i minirækken og ynglingespille
ren Anders Hansen, præ ste 
rede at vinde tre mesterskaber. 
D et samme klarede også H ole 
bys Allan M adsen i m ini-ræk 
ken.

Resultater
Mikro-puslinge:
Drengesingle: Henrik Lindhardt, Sak- 
sk.-Karsten Olsen, Idestrup 11-1, 11-4.

Stine Borgstrøm, Nykøbing.

Pigesingle: Stine Borgstrøm, Nykø- 
bing-Camilla Stilling, Nykøbing 11-6, 
11- 2 .

Drengedouble: Henrik L indhardt/Ja- 
cob Malmskov, Sakskøb. - Karsten Ol- 
sen /L ars Hansen, IBK 15-4, 15-11. 
Pigedouble: Stine Borgstrøm /Cam illa 
Stilling, Nykøbing - Louise H ansen/M i- 
chelle Hansen, HBK 15-0, 15-3.
Mix: Stine Borgstrøm /M ichael Beck, 
Nykøbing - Camilla Stilling/Stig

Krøyer, Nykøbing 15-5, 15-2. 

M ini-puslinge:
Drengesingle: Allan Madsen, Holeby- 
Martin Andersen, Nykøbing 3-11, 11-4, 
11-4.
Pigesingle: M arlene Skovboe, Nykø 
bing Anne Nymand, Stubbek. 11-0, 11- 
6.

Drengedouble: Allan Madsen, H oleby/ 
Martin Andersen, Nykøbing - Rasmus 
Petersen/Niels Lejre, Væggeri. 15-1, 
15-8.
Pigedouble: Trine Olsen, H orreby/ 
Marlene Skovboe, Nykøbing - Annette 
N ym and/B olette Jensen, Stubbek. 15- 
12, 17-18, 15-4.
Mix: Karoline H ansen/A llan Madsen, 
Holeby - Marlene Skovboe/M artin A n 
dersen, Nykøbing 8-15, 17-15, 18-13.

Puslinge:
Drengesingle: Lars Rasmussen, Nykø 
bing - Kenneth Hasselby, Horreby 17- 
14, 11-15, 18-16.
Pigesingle: Mia Nielsen, Stubbek. - 
Gitte Rasmussen, Stubbek. 11-8, 2-11, 
11-6
Drengedouble: Lars Rasm ussen/M i
chael Huge, Nykøbing - Lars 0 .  Han- 
sen/C laus Jensen, Stubbek. 17-14, 
6-15, 15-7.
Pigedouble: Mia Nielsen/Camilla
Beck, Stubbek. - Merete Beck/Stine 
Bundgård, Nykøbing 15-6, 15-9.
Mix: Stine Bundgård/M ichael Huge,

Nykøbing - Merete B eck/Lars Skov, 
Nykøbing 15-13, 15-4.

Juniores:
Herresingle: Morten Beck,Nykøbing - 
Brian Nymann, Sakskøb. 15-7, 7-15, 
15-6.
Damesingle: Liza Edvardsen, Maribo - 
Mette Kristiansen, Nykøbing 11-1, 11-1. 
Herredouble: Jesper Mikla, S tubbek./ 
Morten Beck, Nykøbing - Martin H an 
sen, R ødby/B rian Nymann, Sakskøb. 
15-12, 15-7.
Dam edouble: Mette Kristiansen/Sisse 
Rasmussen, Nykøbing - Laila Sørensen/ 
Anne Krogh, HBK 15-4, 15-7.
Mix: Liza Edvardsen, M aribo/M artin 
Hansen, Rødby - Mette Kristiansen/ 
Morten Beck, Nykøbing 15-10, 7-15, 
18-17.

Ynglinge:
Herresingle: A nders Hansen, Nykøbing 
- A nders Knudsen, Saksk. 15-8, 15-2. 
Damesingle: Mette Rasmussen, Nykø
bing - Merete Rasmussen, Nakskov 11 - 
9, 11-7.
Herredouble: A nders Hansen/M ikkel 
Bech, Nykøbing - Anders Knudsen, 
Sakskøb./K im  Frederiksen, Nykøbing 
15-11, 15-0.
Dam edouble: Lene Laursen, M aribo/ 
Tina Kjørup, Nykøbing - Tina Peder- 
sen /L otte  Madsen, Maribo 15-4, 15-7. 
Mix: Tina K jørup/A nders Hansen, Ny
købing - Mette Rasm ussen/Kim  Frede 
riksen 18-16, 15-10.
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-----------------------------------------------------BAD M IN TON ------------------------------------------

Næsten 2100 kampe for at 
finde Sjællands-mestre

Rikke Olsen, Karlslunde tog alle de titler hun havde mulighed for at 
vinde. Udover singlen vandt hun damedoublen med Helle Bo Niel
sen fra Greve og m ix’en kom i hus med Janek Roos fra Ringsted.

Med næsten 2100 kampe bli
ver det svært at finde et 
stævne, der i omfang bare no 
genlunde kommer op på siden 
af Sjællands-mesterskaberne i 
ungdomsrækkerne.

USU-form and Anker 
Hvidesten fra Ringsted mener 
da også, at m esterskaberne må 
kandidere til titlen som verdens 
største badm inton-turnering - 
hvis da ellers sådan noget 
kunne gøres op...

Traditionen tro startede SM i 
en weekend m ed en ræ kke ind 
ledende kam pe forskellige ste 
der på øen, hvorefter finali
sterne i samtlige ræ kker m ød 
tes til en finaleaften i Tåstrup 
Idræ ts Haller.

Hos de ældste viste Lillerøds 
M artin L. Hansen storform  ved 
at sæ tte sig på samtlige tre ræ k 
ker, han stillede op i, mens 
Lotte Thom sen, Køge missede 
dam edoublen som den eneste 
række. H er blev Susanne A nd 
reasen, Ringsted og A nn Jør
gensen fra Lillerød mestre fra 
en position som dark horses.

Janek og Rikke er 
suveræne
Helt efter bogen var det, at de 
to mixed-makkere Janek Roos, 
Ringsted og Rikke Olsen fra 
Karlslunde kunne tage hjem ef
ter at have støvsuget alle kate 
gorier for guldmedaljer hos ju 
niorerne.

D et samme kunststykke 
gjorde søskende-parret fra Sla
gelse, Sarah og Kasper Jøns- 
son. D e vandt rub og stub i 
henholdsvis puslinge- og mini- 
mesterrækken.

1 A-rækken hos minierne vi
ste M artin Delfs, Tåstrup at 
æblet ofte falder ganske tæ t på 
den fædrende stamme. Hans 
far hedder Flemming - og blev 
den første officielle verdensme
ster i 1977...

Finalevindere:
M ini-puslinge 
Mester-rækken:
Drengesingle: Kasper Jønsson, Sla
gelse.
Pigesingle: Tine Rasmussen, Lillerød. 
Drengedouble: Kasper Jønsson, Sla
gelse/M artin Beyer, Ølstykke. 
Pigedouble: Tine Rasm ussen/Line Lar
sen, Lillerød.
Mix: Tine Rasmussen, Lillerød/Kasper 
Jønsson, Slagelse.

A-rækken:
Drengesingle: Martin Delfs, Tåstrup. 
Pigesingle: Pia Anja Nielsen, Brøndbys 
erne.
Drengedouble: Martin Delfs/K asper 
Nielsen, Tåstrup.

Pigedouble: Pia Anja Nielsen, Brønd 
byerne/M aria  Ham mer, Blistrup.
Mix: Susanne Toft, Ø lstykke/Jacob G. 
Andersen, Glostrup.

Puslinge
Mesterrækken:
Drengesingle: Martin Stefan, Lillerød. 
Pigesingle: Sara Jønsson, Slagelse. 
Drengedouble: Claus Jensen/ Morten 
Grove, Værløse.
Pigedouble: Sara Jønsson, Slagelse/ 
M ette Schjoldager, Viby.
Mix: Sara Jønsson, Slagelse/Jacob Jør 
gensen, Ølstykke.

A-rækken:
Drengesingle: Casper Christiansen,
Næstved.

Pigesingle: Natasja B. Christensen, Bal
lerup.
Drengedouble: Tore Heyden/Niels H. 
Larsen, SB 50. Ishøj.
Pigedouble: Louise Nøhr, H olbæ k/ 
Mitzi Persson, SB 50. Ishøj.
Mix: Louise N øhr/R obert Olsen, Hol
bæ k

Juniores
Mesterrækken:
Herresingle: Janek Roos, Ringsted. 
Damesingle: Rikke Olsen, Karlslunde. 
Herredouble: Janek Roos, Ringsted/ 
Carsten Seirtzberg, Himmelev. 
Damedouble: Rikke Olsen, Karlslunde/ 
Helle Bo Nielsen, Greve.
Mix: Rikke Olsen, K arlslunde/Janek 
Roos Ringsted.

A-rækken:
Herresingle: Lars Lynge Nielsen, Karls
lunde.
Damesingle: Stina Elnegård, Hørs
holm.
Herredouble: Lars Lynge Nielsen/Jes- 
per Svensson, Karlslunde.
Damedouble: Heidi Dam, Jægerspris/ 
G rith B. Nielsen, O ppe Sundby. 
Mixedouble: G rith B. Nielsen/Kenneth 
W itte, Oppe Sundby.

Ynglinge
Mesterrækken:
Herresingle: Martin L. Hansen, Lille
rød.
Damesingle: Lotte Thom sen, Køge. 
Herredouble: M artin L. Hansen, Lille
rø d /  Karsten Havndrup, Ringsted. 
Damedouble: Susanne Andreasen,
Ringsted/A nn Jørgensen, Lillerød.
Mix: Lotte Thomsen, Køge/M artin L. 
Hansen, Lillerød.

A-rækken:
Herresingle: Steffen Juul, Næstved. 
Damesingle: C harlotte Petersen, Frem 
Hellebæk.
Herredouble: Per Vedel, T åstrup /A n 
ders Luxhøj, Greve.
Damedouble: Charlotte Ludvigsen,
K arlslunde/A nnette Hansen, Ringsted. 
Mix: Helle Graversen, Køge/M orten 
Olsen, Greve.

Din klub kan

GRATIS
annoncere i » B a d m in to n  «, 

h v is  I  sk a l in v ite re  t i l  jeres  

å b n e  b a d m in to n -s tæ vn e .  

S e  s id e  25!
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Mørk hal gav problemer i Hillerød:

Spillede  syv kampe  i rap 
uden at forlade  banen!

A t spille syv kampe i rap på 
fire timer - stort set uden at 
forlade banen, er mildt sagt 
ikke nogen almindelig situa
tion i en junior-turnering i 
Danmark.

D et præsterede 15-årige 
Rikke Olsen fra K arslunde ikke 
desto mindre i Hillerøds G rand 
Prix-tumering. M en nu  var det 
heller ikke nogen helt alm inde 
lig afviklet turnering, for lyset i 
hallen gik ud, mens m an var i 
gang m ed at spille kvartfinaler 
lørdag aften.

D et kom først igen søndag 
formiddag klokken 10.30 - og 
da manglede man altså at spille 
både kvart- og semifinaler i 
samtlige rækker, fortæ ller 
D B F’s juniorleder, H enning B. 
Clausen og fortsætter:

Takket være en fantastisk ind
sats af Hillerøds spillere og le

dere. Alle var indstillet på, at 
det skulle bare klares, og det 
blev det. Men Rikke Olsen, 
Karslunde, måtte således »stå 
parkeret« på bane i uafbrudt 
fra 10.30-14.30 for at spille 7 
kampe. Hun gennemførte det 
og vandt to af tre finaler. 
Bravo, Rikke!

Atypisk turnering
Nå, hvad skete der så ellers? 
Ja, det var en ret atypisk turne
ring, bortset fra at de »sædvan
lige« vandt - Jim Laugesen, 
Gentofte, HS, Rikke Olsen, 
Karlslunde, DS, Jim /Janek 
Roos, HD, Ingrid Pedersen/ 
Mette Sørensen, Triton, DD og 
Rikke Olsen/Janek Roos, MD.

Undervejs var der dog sket 
enkelte overraskelser, der jo 
godt kunne give en juniorleder, 
der skal seede, enkelte grå hår,

men det er jo glædeligt, at 
bredden er så stor.

Kenneth Jørgensen, Nr. 
Broby kom på sygehuset med 
en mystisk skade i venstre arm, 
og dette uheld bragte en helt ny 
spiller frem i finalen, nemlig 
Carsten Gjerløv, Kastrup, der i 
semi’en slog Jesper Christen
sen, Hvidovre. Jesper havde i 
kvartfinalen slået Janek Roos 
med 17-16 i 3. sæt.

Damesingle bød på en flok 
halvskadede/syge piger. Mette 
Sørensen, Trition måtte scrat
che singlen, Lone Sørensen, 
Herning, var også sløj, men Su
sanne Olsen, Lillerød fik allige
vel vist, at hun er lige i hælene 
på de fire »kvindelige muskete
rer« - Rikke, Mette, Ingrid, 
Lone. 1. års-folkene - Michelle 
Rasmussen, Gitte Jansson, 
Line Molander er godt på vej.

1 herredouble var Jim /Janek 
suveræne som sædvanligt, men 
hvem er nr. 2? Ja, de bundsee- 
dede, Thomas K jær/M orten 
Jacobsen, nåede finalen, men 
det kneb gevaldigt undervejs, 
især mod Thomas Søgaard/ 
Thomas Stavngaard, H ern ./ 
Lillerød.

I damedouble var Ingrid Pe- 
dersen/M ette Sørensen denne 
gang stærkest i opgøret mod 
Helle Bo Nielsen/Rikke Olsen.

De utrolig sikre R ikke/Ja- 
nek kan ingen true i mixeddou- 
ble, men især Thomas Stavnga
ard/Sara Runesten gjorde det 
fint. Her er det meget svært at 
finde par nr. 2.

Rikke Olsen - flankeret a f Christina Bostofte, Pernille Nedergaard og Lin Ying Zhang. Birgit Roswall fra Blistrup med 
to klubbens ungdomsspillere.

Karoline -penge  til Rikke Olsen
Rikke Olsen - 15 år og fra 
Karlslunde IF - er en af de 
m est lovende juniorspillere 
herhjemme.

H un har vist en im pone 
rende fremgang i denne sæson, 
og det er nu blevet påskønnet 
af Danske Mejeriers Fællesor
ganisation, der har tildelt 
hende 8.000 kroner a f sine Ka
roline-penge.

22 unge sportsfolk har i 
denne omgang fået Karoline- 
prisen, som, ud over æren, tæ l 
ler rare kontanter på tilsammen

150.000 kroner. 85-årige G un 
nar Nu-H ansen stod traditio 
nene tro for uddelingen af pri
serne.

Rikke Olsen, der er lilles
øster til en vis Lotte Olsen, vil 
bruge pengene til at blive 
endnu dygtigere. D et vil hun 
gøre m ed hjælp fra den kinesi
ske træ ner, Lin Ying Zhang, 
som med basis i Ringsted op 
holder sig i Danm ark for tiden.

Prisen forpligter, for Rikke 
Olsen går i fodsporene på 
stærke badm intonnavne som

Pernille Nedergaard, Christina 
Bostofte og Camilla Martin, 
der alle tidligere har m odtaget 
Karoline-prisen.

Også den nordsjællandske 
badm itonklub Blistrup fik 
penge fra mejerierne. Klubben 
har taget et utraditionelt initia 
tiv ved at oprette et særligt for- 
æ ldre/børn-hold . Foræ ldrene 
m øder simpelthen op i hallen 
og spiller sammen med deres 
børn i alderen fem til otte år.

Klubben bliver påskønnet 
m ed 4000 kroner, som skal

bruges til ketsjere, bolde og for
skellige legeredskaber. Ideen i 
Blistrup opstod, fordi klubben 
manglede træ nere til nogle af 
holdene.

D et problem  løste man ved 
at sæ tte forældre og børn sam 
men, og de får ud over en 
masse m otion også tid til at 
hygge og lege sammen.

Karoline-prisen blev oprettet 
i 1982, og siden har m ejerierne 
uddelt 1,3 millioner kroner.

just
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Å b en  V eteran-turnering 
D en  3. marts 1991

Tilm. til Freddy N ielsen , 
Odinsvej 15, 7 6 0 0  Struer 

Tlf. 97  85  4 2  72  
Senest d. 11. februar 1991

Resultater
Haderslev Badmintonklubs 

Junior A-turnering
Den 3.-4. nov. 1990 

Herresingle: Mads Nielsen, Over Jer- 
stal - Jesper Jensen, Højbjerg 15-10, 
3-15, 15-5.
Dam esingle: Randi Færk, Højbjerg - 
Sine Videbæk, Højbj. 11-4, 9-12, 11-6. 
Herredouble: Mads Nielsen, O. Jerstal/ 
Michael Therkelsen, Haderslev - Tho 
mas B. M adsen/Thom as Lorenzen, AB 
15-12, 15-13.
Dam edouble: Helle Guldm ann, Kolt 
H asselager/Pia Paulsen, Triton - Rikke 
A hrendrup /A nne Thom sen, O. Jerstal 
15-11, 15-7.
M ixeddouble: Henriette G rønning/M i
chael Therkelsen, Haderslev - Randi 
F æ rk /Jesper Jensen, Højbj. 15-7, 15-3. 

Kolt-Hasselager IF badminton's 
åbne vnglinge-B turnering 

Den 1.-2. dec. 1990 
Herresingle: Jacob Broe, A rs - Carsten 
Dahl, Egtved 15-4, 15-6.
Dam esingle: Lena Rasmussen, Hobro - 
Hanne Lærke, Egtved 11-1, 11-2. 
Herredouble: Carsten D ahl/M orten 
Lorentzen - Morten Lundgård, Skød
strup/R asm us Lundkvist, Holstebro 15- 
5, 15-11.
D am edouble: Louise O lsen/M ette
Rohde, Skødstrup - Rikke E lm strøm / 
Lena Rasmussen, Hobro 15-8, 13-15, 
15-11.
M ixeddouble: Britt Leonard/M orten 
Lorentzen, Egtved - D orthe N ielsen/Ja 
cob Broe, Å rs 15-11. 9-15, 15-7. 

Hørning Badminton's 
Micro og Mini B-tum ering  

D en 1 .-2 . dec. 1990
Micro
Herresingle: Lasse Døring, Galten - 
Morten Larsen, Nr. Broby 11-2, 11-3. 
Dam esingle: Bonnie Nielsen, Nr. Broby 
- Bitten Biilow, Nr. Broby 10-12, 11-9,
11- 4.
Herredouble: Lasse Døring, G alten / 
Mikael Pedersen, Skanderborg - Tho 
mas Råhlin/Sim on Lorentzen, AB 15-
8, 10-15, 15-8.
D am edouble: Bonnie Nielsen/Bitten 
Biilow, Nr. Broby - Marie Thom sen/ 
A ndrea Henriks., Hammel 15-11, 15-1. 
M ixeddouble: Tine H øy/M ikael Peder
sen, Skanderborg - Pia Pedersen/Jacob 
M unk, Solbjerg 15-0, 15-9.

Mini B
Herresingle: Martin Sørensen, Skan
derborg - Flemming Skydsgaard, Voel
12- 11, 11-3.
Dam esingle: Maja Sloth, Skanderborg - 
Britta Anders., Viby 11-8, 10-12, 11-3. 
Herredouble: Bjarne Rasm ussen/
Flemming Skydsgaard, Voel - Martin 
Sørensen?Søren Kirk, Skanderborg 15-
9, 15-8.
D am edouble: Maja Sloth/M arie  Bing, 
Skanderborg - Louise Kristiansen/Lene 
Sofie G ranfeldt, Højbjerg 15-7, 15-6. 
M ixeddouble: Britta A ndersen/K asper 
Pedersen, Viby - Tine A ndreasen/M i
chael Potempa, Stensballe 15-5, 15-8.

B A D M IN T O N

Det er GRATIS!
Det er som bekendt såre sjældent at man får noget forærende gratis, men den opm ærksom me 
stævnearrangør vil allerede i blad 9 have bem ærket, at klubber kan annoncere gratis når de invi
terer til åbne turneringer. M an skal blot udfylde nedenstående kupon og sende den til »Badmin 
ton«. Kuponen sendes til: »Badm inton«, Postboks 281 , 9900  Frederikshavn

D a to :____________ Turneringens n a v n :___________________________________________

A rran g ø r:_____________ ________________________________________________________

R æ k k e r:_____________________________________________________________________

Tilm. t i l :________ ______________________________________ Senest d ------------------------



B A D M IN T O N

Grand Prix-turneringen:

Finalestævnet sparet bort

Jim Laugesen ligger suverænt i toppen a f GP-listen i juniorrækken 
med 15 points.

A f  Henning Just 
I år bliver der ikke noget fina 
lestæ vne, der afslutter sæ so 
nens Grand Prix-turneringer i 
mesterrækken for juniores og 
puslinge. For efter SDS-kon- 
traktens udløb, er det ikke 
lykkedes at finde en ny spon 
sor til turneringen.

M en alligevel spilles der om 
G rand Prix-points i alle sæso 
nens turneringer, hvor m an nu 
er nået halvvejs gennem stæv
neprogrammet.

U d over points og æ ren er 
der dog også gavekort på høj
kant til de spillere og par, der 
efter sæsonens åbne turnerin 
ger og DM  slutter på toppen af 
G rand Prix-listen.

D er er præm ier til de tre 
øverste i singlerækkerne, mens 
par num m er et og to i herre 
double, damedouble og mixed- 
double bliver belønnet um id 
delbart efter danm arksmester
skaberne i marts måned.

Jim og Janek
I juniorræ kken er det hos dren 
gene isæ r de to double 
makkere, Jim Laugesen, 
G entofte og Ringsteds Janek 
Roos, der springer i øjnene på 
G rand Prix-listen efter turne 
ringerne i Frederikshavn, Hvi
dovre, Nørre Broby og Hille 
rød.

De to fører suverænt herre 
double m ed 15 points, selv om 
de ikke stillede op i turneringen 
i Nørre Broby. Og i single hed 
der num m er et Jim Laugesen, 
mens Janek Roos indtager 
tredjepladsen. Nørre Brobys 
Kenneth Jørgensen kiler sig ind 
imellem de to i rækkefølgen.

Hos pigerne er det lige så su 
verænt Rikke Olsen, der top 
per. Det gør hun faktisk både i 
single, dam edouble og mixed- 
double.

I single følger M ette Søren 
sen, Triton, Lone Sørensen, 
Herning og Ingrid Pedersen, 
Triton efter på de næste pladser 
- side om side. I double må 
Rikke Olsen og Helle Bo Niel
sen dele førstepladsen m ed de 
to førsteårs-spillere fra Lille 
rød, Michelle Rasmussen og 
Line Molander.

Den mest suveræne place
ring indtager Rikke Olsen i Mi- 
xeddouble, hvor hun sam men 
m ed makkeren Janek Roos er i

en klasse helt for sig selv: Fire 
turneringer, fire sejre.

Kamp hos 
puslingene
Hos deres yngre kolleger i pus 
lingerækken er der mere kam p 
om placeringerne på G rand 
Prix-listen, der tæ ller turnerin 
gerne i Herning, Glostrup, Ny
købing Falster og Randers.

Lyngbys Rasmus Tharsgård 
topper i herresingle m ed 18 
points - skarpt forfulgt af Peter 
G ade fra Højbjerg, der har 17 
points.

De to er også helt i top i her 
redouble, hvor G ade indtager 
førstepladsen sam men m ed Pe 
der Nissen fra Herning, mens 
Tharsgård sammen m ed M artin 
Stefan fra Lillerød er på anden 
pladsen.

Mette-årgangen
Dom m erne er ofte noget deso 
rienterede, når de døm m er se- 
mifinaler eller finalen i dam e 
double. H er sker det nemlig 
hyppigt, at samtlige fire aktører 
hedder M ette.

Højbjergs to M ette’r - med 
efternavnene Hansen og Jensen 
- har vundet tre af fire turnerin 
ger. Som num m er tre på listen 
ligger to andre M ette’r - fra

Gug og m ed efternavnene Ju- 
stesen og Svensson.

I single er det også M etterne, 
der præ ger listen. Jensen er 
num m er et, med klubkam m e
raten Hansen på andenpladsen, 
mens Justesen indtager tredje 
pladsen.

Ellers er det især de køben 
havnske piger, der er med til at 
tegne spindesiden i denne sæ 
sons puslingeårgang.

Skovshoveds Sara Baldvins- 
son er sammen med R ina Glya- 
ger fra Kastrup på andenplad 
sen i double, og Sara Baldvins- 
son er fjerde i single.

G rand Prix-listen ser således 
ud:

Juniores
Herresingle:
1. Jim  Laugesen, Gentofte .. 15 p.
2. Kenneth Jørgens., Nr.Br. . 11 p.
3. Janek Roos. R in g sted ...... 10 p.
4. Carsten Gjerløv, Kastrup . 6 p.
5.-9. Morten Jacobsen, Triton .. 5 p.

Thom as Kjær, F r .h a v n __ 5 p.
Rasmus Kofoed, Lyngby .. 5 p.
Jesper Christens., Hvido. . 5 p.
Jon Larsen, Kastrup ........ 5 p.

Dam esingle:
1. Rikke Olsen, Karslunde .. 16 p.
2.-3. Mette Sørensen, Triton . . . h  p.

Lone Sørensen, Herning .. h  p.
4. Ingrid Pedersen, Gug ...... 10 p.
5. Susanne Olsen, Lillerød .. 9 p.
6. G itte  Jansson, Ledøje-Sm. 5 P-

Herredouble:
1. Jim  Laugesen, G entofte /

Janek Roos, R in g s ted ......  15 p.
2. Thom as Søgård, H erning/ 

Thom as Stavngård, Liiler. . 9 p.
3. -4. Morten Jacobsen, T riton /

Thom as Kjær, F r .h a v n __  8 p.
Niels Chr. Kaldau, H ern ./
Jan Pedersen, E sb jerg ......  8 p.

D am edouble:
1.-2. Rikke Olsen, Karlslund/

Helle Bo Nielsen, Greve .. 12 p. 
Line M olander/
Mich. Rasmuss., Liiler. . . .  12 p.

3. Ingrid Pedersen/
Mette Sørensen, Triton . . .  10 p.

4 . -5. Lone Sørensen, H erning/
Line Holland, T r ito n ........ 9 p.
G itte  Jansson, L edøje/
Majken Vange, Højbjerg .. 9 p.

M ixeddouble:
1. Janek Roos, R ingsted/

Rikke Olsen, Karlslunde .. 20 p.
2. Thom as Stavngård/

Sara Runesten, Lillerød . . .  11 p.
3. Mads A ndersen/

Berit Hansen, Nr. Broby .. 8 p.
4 . -5. Morten Jacobsen/

Line Holland, T r ito n ........  7 p.
Søren Nielsen, Nr. B roby/
Julie Boe, O d e n se ............  7 p.

Puslinge:
Herresingle:
1. Rasmus Tharsgård, Lg.by. . 18 p.
2. Peter G ade, Højbjerg ......  17 p.
3. Peder Nissen, H e rn in g __  13 p.
4. Thom as Olsen, Skødstrup . 6 p.
5. Jacob Sørensen, Herning . 5 p.

Dam esingle:
1. M ette Jensen, Højbjerg . . .  18 p.
2. M ette Hansen, Højbjerg .. 15 p.
3. M ette Justesen, Gug ........  13 p.
4. Sara Baldvinsson, Skovsh. . 9 p.
5. R ina Glyager, Kastrup . . . .  6 p.
6. Rikke Hvid, Hvidovre __  5 p.

Herredouble:
1. Peder Nissen, H erning/

Peter G ade, Højbjerg ......  20 p.
2. Rasmus Tharsgård, L g.by/

M artin Stefan, Lillerød . . .  12 p.
3. -4. M ads Jægersdorf, H øjbj./

Thom as Olsen, Skødstrup . 9 p. 
Søren Hansen, Fr.havn/
Kasper Madsen, Svenstr. . 9 p.

D am edouble:
1. M ette H ansen/

M ette Jensen, Højbjerg . . .  19 p.
2. R ina Glyager, K astrup/

Sara Baldvinsson, Kastrup . 16 p.
3. M ette Justesen/ —

M ette Svensson, G ug ......  10 p.
4 . -5. T ina H ansen/

Malene Rønn, G ug .........  7 p.
Tania Sabroe, Skovshoved/
Rikke Hvid, Hvidovre __  7 p.

M ixeddouble:
1. Peder Nissen, H erning/

M ette Justesen, G ug ........ 9 p.
2. Peter G ade/

M ette Jensen, Højbjerg . . .  8 p.
3. Rasmus Tharsgård, Lg.by/

Sara Baldvinsson, Skovsh. . 7 p.
4. Henrik H ansen/

Christine Sørensen, Hors. . 3 p.
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BADM IN TON

Chung Don Wu rejste hjem til Sydkorea uden at have tabt til en dansker.

Peter Christensen og Trine Pedersen spillede tre sæt mod koreanerne 
- dog uden at vinde.

Ynglingelandsholdet fra Syd
korea var i decem ber på træ 
ningslejr i Damark for femte 
år i træk.

M ed udgangspunkt fra Ebel
toft spillede asiaterne tre hold 
m atcher m od stærke danske 
hold i henholdsvis Skive, A al
borg og Nykøbing Sjælland. 
Og ved alle tre lejligheder næ r 
m est lam m etævede de korean 
ske spillere deres jævnaldrende 
danske badm inton-kolleger.

1 matchen i Skive fik talent
fulde Joo Hyun Lee revanche 
for nederlaget til Camilla Mar
tin i kvartfinalen ved det uoffi
cielle junior-VM  i Jakarta.

E n noget spilletræt og uin- 
spireret Camilla m åtte nøjes 
m ed tre og seks points. Til gen 
gæld viste M ette Pedersen fra 
Nr. Broby fornem m e takter, da 
hun slog koreanernes anden 
damesingle.

Kampen i Skive endte 10-4 
til asiaterne. D e øvrige danske 
sejre kom  alle i double. Her
nings Søren Bach og Thom as 
Damgård vandt i en spæ n 
dende tre-sætter, og Torben 
Jensen /Jesper Larsen fra Nr. 
Broby fulgte trop i anden her
redouble.

Samme Jesper var flyvende 
og vandt også mixdouble - med 
god hjælp fra Vejles M alene 
Bech.

I Aalborg blev den korean 
ske sejr på 10-3 m od te hold af 
de stærkeste nordjyske ynglin 
gespillere. Horsens-spillerne 
Niels Kristensen og John Laur
sen forstærkede det nordjyske 
hold, og de tegnede sig for den 
ene af de rød /hv ide sejre. De 
to øvrige stod der Triton på - 
repræsenteret af Ingrid Peder
sen og Jacob Christensen.

Bedst gik det for danskerne i

matchen i Nykøbing Sjælland, 
hvor det blev til fem sejre af 14 
mulige.

Jim Laugesen, G entofte og 
Køges Lotte Thom sen vandt 
begge en single. Lotte i en flot 
sejr over Camilla M artins be 
sejrer i Skive - Joo Huyn Lee.

D esuden blev det til danske

sejre i begge mixeddoubler ved 
A nn Jørgensen, Lillerød/K ar
sten Havndrup, Ringsted og 
Jim  Laugesen, G entofte/R ikke 
Olsen, Karlslunde.

Den femte danske gevinst 
tegnede Karsten H avndrup og 
M artin L. Hansen sig for i her 
redouble. just
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