




Peter Rasmussen føjede 
NM -guld til sit 
danske mesterskab.

Danmark dominerende så vold 
somt aldrig tidligere i de nordi
ske mesterskaber i Solrød.

Det er ikke i sig selv et argu
ment for, at der nu skal nytænk
ning til omkring dette stævne. 
Med til den markante danske 
overlegenhed hører, at vi aldrig 
tidligere har stillet så stærkt et 
mandskab på benene til stævnet 
'  og at Sverige måtte se bort fra 
et par a f sine bedste.
Men udviklingen er løbet fra 
NM-stævnet i den form, det 
har. Enkelte udvalgte spillere 
fra de fem forbund - Danmark, 
Finland, Island, Norge og Sve
rige, kan være med. På den 
facon er det vanskeligt at se, at 
NM-stævnet kan være med til 
at udvikle badminton i de nor
diske lande - specielt Island, 
Finland og Norge. Og det må 
yære det afgørende for NM, der 
ikke i sig sig er en meget efter
tragtet mesterskab.
Forbundene ønsker en fortsæt
telse af det nordiske samarbej
de i en ellers stærkt presset 

international kalender. De har 
Danmark også et ansvar og en 
opgave.
Vi tror dog på, at der skal en 
anden stævneform til - med et 
bredere felt af spillere fra de

get - og endte som den ny nor
diske mester med tæt finalesejr 
mod Kenneth Jonassen.
Mette Pedersen har haft svært 
ved at følge efterårets succes i 
Grand Prix-turneringerne op. 
NM  viser, at hun er stærkt på 
vej igen. Ikke alene fik hun 
denne gang ram på M arina 
Andrievskaya, men hun spille 
de også en flot kamp mod Ca 
milla Martin i finalen.
Det har også været svær kost 
for Jim  Laugesen og Thomas 
Stavngaard at følge Danish 
Open triumfen op. NM viste 
igen at det knirker med spillet - 
men til gengæld viste Jesper 
Larsen/Jens Eriksen de bedste 
takter - kom til finalen og tog 
NM-titlen uden kamp.
M ichael Søgaard/Jon Holst- 
C hristensen satte en streg 
under, at de ubestridt er vort 
bedste par. De spillede en flot 
kam p mod topseedede Pår- 
Gunnar Jonsson/Peter Axels- 
son, som blot fik to gange syv 
points. M en et skadet knæ for
hindrede Jon i at spille finale
kampen.
I dam edouble kunne Rikke 
Olsen og Helene Kirkegaard 
forholdsvis enkelt komme frem 

til endnu en titel.

NYTÆNKNING NØDVENDIG 
FOR NORDISK MESTERSKAB

forskellige lande. Det vil derfor 
v®re et oplagt ide at arbejde ud 
fra de Grand Prix stævner, som 
Norge og Sverige allerede 
kører med betydelig deltagerin 
teresse fra de øvrige nordiske 
lande.

Ft nordisk mesterskab kan der
for udvikles ovenpå disse 
Grand Prix-stævner med en 
slags fællesnordisk finale. Det 

kræver naturligvis, at også 
Danmark får sådanne Grand 

Frix-turneringer op at stå (men 
Senioreliteudvalget i DBF er jo  
allerede på banen med det) og 
at evt. også Finland får et stæv
ne eller to af den karakter. Det 
kan tilmed være udviklings-

stævner, som danske talenter 

kan have langt mere gavn af 
end bløde EBU-turneringer i 
Bulgarien, Slovenien, Portugal, 

Spanien m.v.
De nordiske forbund kan skabe 
et attraktivt finale-arrangement 
på denne basis - og sikkert også 
få nogle af de allerbedste med, 
hvis der kastes en større, kon
tant præmiesum på bordet. 
Solrød viste’ sig som en fortrin 
lig vært for NM  1997 - og hav 
de fortjent langt stærkere publi

kums-resonans.
Indsatsen for at skabe den kan 

sikkert ikke bebrejdes, at stæv
net foregik med meget ringe 
publikums-opbakning, selv om

der såvel lørdag som søndag 
var verdensklasse-badm inton 

på programmet.
Ikke en krone på spil og så midt 
i en opbygningsfase til VM. 
M en alligevel blev der ikke 
givet ved dørere fra de danske 
topnavne. Den indbyrdes kon 
kurrence er så markant, at der 
ikke holdes igen, selv om det 
kun er æren - og prestigen, der 

står på spil.
Poul-Erik Høyer måtte melde 
fra til turneringen. Han stod tid
ligt til Kenneth Jonassen - og 
H erning-spilleren lod ikke 
chancen gå fra sig og spillede 
sig nu let til et opgør i semifi
nalen mod Peter Gade Chri

stensen. Gade har den vurde
ring af situationen, at han blot 
skal have den første sejr mod 
Jonassen, så er det ham, der får 
kram m et på modstanderen. 
Men han har imidlertid massive 
problem er med at finde det 
middel, der skal til for at få den 
sejr. Nu øgede Jonassen til 6-0 i 
de indbyrdes opgør.
Thomas Stuer-Lauridsen følte, 
at NM kom noget på tværs midt 
i opbygningsfasen til VM  - men 
han leverede en forrygende 
kamp - og var langt henne i at 
få revanche for DM-nederlaget 
til Peter Rasmussen. Første sæt 
i hus og 10-3 føring i det andet. 
Men Rasmussen fik vendt sla-

Turneringen viste, at Lisbet 
Stuer-Lauridsen er et godt styk

ke fra sit bedste, og sammen 
med Marlene Thom sen kunne 
hun ikke stille noget afgørende 

op overfor mestrene.
Derim od var det en forrygende 
mixeddouble, der kunne præs
enteres i Solrød.
Marlene Thomsen/Jens Eriksen 
og Rikke Olsen/Michael Søga 
ard veksler lidt frem og tilbage 
på anden- og tredjepladsen på 
verdensranglisten. Den har 
Olsen/ Søgaard netop tilbagee
robret - men efter en flot fight 
blev det Marlene Thomsen/Jens 
Eriksen, der vandt denne gang.

sv.e.

BADMINTON
U dgiver: U dgiverselskabet ApS, H erlev Bygade 40.1. • Postboks 40 • 2730 Herlev. Telefon 44 92 52 19 eller 44 92 51 05. 

Telefax 44  92 51 06.
R e d a k tio n : Sv. Erik Jacobsen (A nsvarhavende redaktør). H.C. M øller, Per Bang. • F o to : Sportsfoto ApS. Preben B. Søborg. 

Jørgen Hjort.
A n n o n c e r: Telefon 44 92 51 05 • T ry k : Stenby Tryk A/S. Herlev. • O p lag : 4 .850  distribueret via A vispostkontoret. 

F o rs id e n : Kenneth Jonassen har besluttet sig om kring sin nærm este frem tid. Skal til tysk hold-badm inton.



T ræ nere  søges til D B F ’s 

U-15, U-17 og U-19 g ru p p e r

Dansk Badminton Forbund søger trænere 

for sæsonen 1997-98 for U-15, U-17 og 

U-19 grupper.

Trænerne følger D BF’s udvalgte hold til 

turneringer og internationale mesterskaber 

- og står for træningssamlinger og øvrige 

forberedelser for spillerne.

Skriv til DBF, Idrættens Hus, Brøndby 

Stadion 20, 2605 Brøndby.

Evt. spørgsmål kan rettes til 

M ich ael K jeld sen , telefon  45 76 19 22

D A N S K  B A D M IN T O N  F O R B U N D
SØGER ARRANGØR TIL U-19 STÆVNE

DBF skal 23.-26. april 1998 være vært for 6- 
nationsturneringen for U-19 hold. Her møder 
Danmark Europas øvrige topnationer. Vi skal 
samarbejde med en klub om afviklingen. Er det 
en opgave for din klub?

Så ring og hør nærmere hos formanden for 
Ungdomseliteudvalget, Søren Espersen 

Telefon 56 14 88 04

w -

Jesper Larsen.

Herresingle, kvartfinaler: Arni Thor Hal- 
grimsson, Island - Kenneth Jonassen, Dan
mark 1-15, 2-15. Peter Gade, Danmark - Ri- 
kard Magnusson, Sverige 15-4,15-11. Rasmus 
Wengberg, Sverige - Peter Rasmussen, Dan
mark 5-15, 12-15. Ilkka Nyqvist, Finland - 
Thomas Stuer-Lauridsen, Danmark 12-15, 11- 
15. Sem ifinalen  Kenneth Jonassen - Peter 
Gade 15-17, 15-12, 15-6. Peter Rasmussen - 
Thomas Stuer-Lauridsen 15-17, 15-10, 15-11. 
Finale: Kenneth Jonassen - Peter Rasmussen
12-15, 15-18.
Damesingle, kvartfinaler: Camilla Martin. 
Danmark - Johanna Holgersson, Sverige 11-2,
11- 3. Margit Borg, Sverige - Mette Sørensen, 
Danmark 7-11, 1-11. Anu Weckstrom, Finland 
- Mette Pedersen, Danmark 5-11, 2-11. Anne 
Søndergaard, Danmark - M arina Andriev 
skaya, Sverige 8-11, 1-11. Sem ifinalen Cam
illa Martin - Mette Sørensen 11-3, 11-2. Mette 
Pedersen - Marina Andrievskaya 11-2, 11-7. 
Finale: Camilla Martin - Mette Pedersen 11 -2,
12-  10.

Herredouble, kvartfinaler: Peter Axelsson/ 
Par-Gunnar Jonsson, Sverige - Janek Roos/ 
Allan Borch 15-8, 15-8. Michael Søgaard/Jon

ORDISKE MESTERSKABER

Holst-Christensen, Danmark - Johan Tholins- 
son /Henrik Andersson, Sverige 15-1, 15-5. 
Jesper Larsen/Jens Eriksen, Danmark - Frede
rik Bergstrom/Rasmus Wengberg, Sverige 15- 
9, 15-12. Arni Thor Halgrimsson/Broddi Kri- 
stjansson, Island - Jim  Laugesen/Thom as 
Stavngaard, Danmark 12-15, 5-15. Semifina 

le n  Peter Axelsson/Pår-Gunnar Jonsson - 
Michael Søgaard/Jon Holst-Christensen 7-15, 

7-15. Jesper Larsen/Jens Eriksen - Jim Lauge 
sen/Thomas Stavngaard 10-15, 15-10, 15-7. 
Finale: Jesper Larsen/Jens Eriksen på w.o. 
mod Michael Søgaard /Jon Holst-Christensen. 
Dam edouble, kvartfinaler: Lisbet Stuer- 
Lauridsen/Marlene Thomsen, Danmark - Kri
stin Evernås/Catrine Bengtsson, Sverige 13- 
15, 15-1, 15-9. Anu Weckstrom/Malin Virta, 
Finland - Johanna Holgersson/Jenny Karlsson, 
Sverige 10-15, 15-7, 15-11. Ann Jørgensen/ 
Majken Vange, Danmark på w.o. mod Margit 
Borg/Lim Xiao Qing, Sverige. Vigdis Asgeirs- 
dottir/Birna Petersen, Island - Rikke Olsen/ 
Helene Kirkegaard, Danm ark 1-15, 3-15. 
Sem ifinalen Lisbet Stuer-Lauridsen/Marlene 

Thomsen - Anu Weckstrom/Malin Virta 15-3, 
15-11. Ann Jørgensen/Majken Vange - Rikke 
Olsen/Helene Kirkegaard 7-15, 12-15. Finale: 
Lisbet Stuer-Lauridsen/Marlene Thomsen - 
Rikke Olsen/Helene Kirkegaard 12-15, 7-15. 
M ixeddouble, kvartfinaler: Jens Eriksen/ 
Marlene Thomsen, Danmark til kvartfinale 
uden kamp. Peter Axelsson/Catrine Bengts
son, Sverige - Thomas Stavngaard/Ann Jør

gensen, Danmark 6-15, 3-15. Jens Olsson/ 
Astrid Crabo, Sverige - Jesper Larsen/Helene 
Kirkegaard, Danmark 15-18,7-15. Henrik An
dersson/ Johanna Holgersson, Sverige - Mi
chael Søgaard/Rikke Olsen, Danmark 10-15, 
7-15. S em ifina len  Jens Eriksen/M arlene 
Thomsen - Thomas Stavngaard/Ann Jørgen
sen 15-9, 15-2. Jesper Larsen/Helene Kirke
gaard - Michael Søgaard/ Rikke Olsen 2-15,4- 
15. Finale: Jens Eriksen/Marlene Thomsen - 
Michael Søgaard/Rikke Olsen 15-10, 7-15, 
17-15.
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Ja tak, jeg ønsker at bestille abonnement \ 

på Bladet Badminton.

□  Abonnement 1996-97, incl. nr. 1-14, kr. 200,- j

□  Abonnement 1996-97, fra nr. 15, kr. 50,- 

Vedlæg beløbet i check og spar 

ekspeditionsgebyr på 10 kr.

Navn:

Adresse:

Postnr.______ By:

Telefon:

i Kuponen sendes til Bladet Badminton,

| Postboks 40, 2730 Herlev.

L - - » _________________________________ - _______________________________ J
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ALLE NORDISKE TITLER
BLEV PÅ DANSK GRUND

__________________ /

Danmark gjorde rent bord ved de nordiske mesterskaber i 
Solrød - det bedste danske resultat til dato. Camilla Martin 
sikrede sig for første gang en NM-titel - og Peter Rasmussen 
føjede det nordiske mesterskab til det danske, han vandt i 
februar. Jens Eriksen kunne tage fra Solrød Idrætscenter som 
dobbeltmester - i mixeddouble med Marlene Thomsen og i 
herredouble sammen med Jesper Larsen. Endelig genvandt 
Rikke Olsen og Helene Kirkegaard deres titel i damedouble.
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K enneth Jonassen er ikke noget flok 
dyr.
Han kan godt lide at være alene, og 
han træffer jæ vnlig t beslutninger, der 
viser, at han er parat til at gå sine egne 
veje.
Den seneste store beslutning er at stil
le op for B ayer U erdingen i den tyske 
holdturnering i den kom m ende sæson. 
Tidligere valgte han stik im od det 
“norm ale” at lade sig indkalde til 
Livgarden og lægge sin lovende bad 
m intonkarriere på hylden i et år.
- Jeg kan godt lide at være mig selv. 
Det er vel også baggrunden for, at jeg  
har valgt en individuel sport, hvor ris 
og ros tilfalder én selv, siger han. 
K enneth Jonassen har også brug for 
forandring af og til. Overgangen til 
tysk klubbadm inton hæ nger ud over 
pengene også sam m en m ed lysten til 
at møde nye m odstandere.
- D et er en ny og spændende udfor 
dring at spille i Tyskland. D et kan godt 
blive lidt triv ielt at spille i den danske 
holdturnering m od de sam m e spillere 
igen og igen. For m ig stod valget m el
lem Horsens og U erdingen, og jeg  
valgte U erdingen, ikke m indst fordi 
det bød på helt nye udfordringer.
- D et er en klub, som har væ ret m ester 
i 1993, 94 og 95 og er frem m e ved de 
afgørende kam pe i år. D et er altså en 
klub m ed traditioner, og i forvejen har 
de to udlæ ndinge sam t flere af de bed 
ste tyske spillere.

D ansk  k lub
Kenneth Jonassens forpligtelser over 
for Bayer U erdingen er udelukkende 
at spille holdkam pene.
- Jeg bliver fløjet til Tyskland og hjem, 
m ens jeg  overhovedet ikke skal træne 
m ed holdkam m eraterne. D et er den 
store koncern Bayer, der står bag k lub 
ben, ligesom den står bag bl.a. fod 
bold, håndbold, volley og basketball. 
Det betyder, at økonom ien er sikret, og 
at der bliver satset på et højt sportsligt 
niveau, siger Kenneth Jonassen.

- Ud over tilhørsforholdet til Bayer 
Uerdingen skal jeg  være tilm eldt en 
dansk klub, men jeg  har endnu ikke 
besluttet mig. M it mål er at flytte til 
København, hvis jeg  kan finde en 

ordentlig  bolig.
Så skal stereoanlæ g, TV-apparat og 
bøger flyttes over Storebælt. Netop 
musik, film  og bøger udgør tre af 
hovedinteresserne, når der bliver slap 
pet a f mellem den hårde træning og de 
m ange kam pe. Spæ ndingsbøger og 
biografier er de foretrukne genrer, og 

den am erikanske general fra G olfkri 
gen N orm an S chw arzkopf’s selvbio 
grafi er den seneste bog, der har været 
nede fra reolen.
- Jeg ved slet ikke, hvordan en klub 
stiller sig til mig, når je g  ikke skal spil 
le holdturnering, men jeg  vil nok gå 
efter en klub med et godt klubliv. Det

sportslige niveau er knap så afgøren 
de, fordi je g  får den hårde træning på 
forbundsniveau, m en jeg  skal helst 
have en træner, der er indstillet på at 
være lidt fleksibel, når jeg  skal spille i 
Tyskland og har brug for opladning og 
hvile, siger han.
Den tyske holdturnering rum m er op til 
22 runder, og kam pene er fortrinsvis 
placeret i weekender. Kenneth Jonas 
sen har dog på forhånd sikret sig fri til 
turneringer, hvor han udtages af Dansk 
Badm inton Forbund.

100%  p rofessionel
K enneth Jonassen  koncen trerer sig 
100% om badm inton. Han har overve 

je t at påbegynde et studie, hvis han 
flytter til K øbenhavn, men det er langt 
fra sikkert, at han vil begynde nu.
- Karrieren kræ ver 100% koncentrati 
on. Jeg er typen, der skal sove og hvi
le m eget for at være god til træning. 
D et er vigtigt at være m entalt k lar 
både til træning og kam pe, og det bli 
ver endnu hårdere at stille op for en 
tysk klub. Der er flere kam pe, og de 
stiller nok også større krav om  at yde 
en 100% indsats. N år man får penge 
for det, må man også yde sit bedste, og 
sam tidig er det nødvendigt at være 
m eget veloplagt, når m an skal optræde 
i nye om givelser og hele tiden møde 
nye mennesker.
- Ud over de tyske holdkam pe vil jeg  
prøve at spille  så m ange turneringer 
som muligt. Jeg har ikke noget speci

elt, je g  skal nå, men jeg  arbejder på i 
den kom m ende sæson at forbedre min 
placering på verdensranglisten. På den 
seneste, je g  har set, lå je g  nr. 29. D et er 
det højeste hidtil.
- Der ud over er mit mål at nå sem ifi 
nale eller finale i nogle af de lidt større 
turneringer. Jeg forventer ikke at nå til 
tops i de aller største endnu, siger han. 
Som 100% professionel er man også 
nødt til at tænke på økonom i i forbin 
delse med badm inton-sporten. Han har 
ingen personlig sponsor, men søger 
efter en. Indtil da spiller økonom ien en 
rolle for de sportslige beslutninger.

P ause ved  L ivgard en
Kenneth Jonassen er et produkt af 
ta len tfab rik k en  i H erning . Han 
begyndte tidligt. Som seks-årig  var 
han i gang m ed badm inton og spillede 
m ed en ketcher, som hans far havde 
afkortet. F a r’en var divisionsspiller i 
Herning, og Kenneth fulgte han i hal 
len så ofte  som m uligt.
- Jeg var altid i hallen, og jeg  var ikke 
ret gam m el, da jeg  var helt vild m ed at 
se de bedste spille. Jeg var tit i hallen 
de første tre-fire tim er efter skoletid, 
og igen efter spisetid for at se de voks 
ne spille.
Han spillede fodbold, indtil han var 12 
år, m en siden  har badm inton  haft 
hovedrollen i hans tilværelse. D et er 
dog blevet til en H H X -eksam en på 
H erning H andelsskole på en Team 
D anm ark ordning, hvor skoleforløbet

blev strukket over tre år i stedet for to 
år, og siden brugte han et år som gar 
der, hvor han stort set ikke spillede 
badm inton.
- Jeg trak et m eget lavt num m er på 
sessionen og valgte så at m elde mig til 
12 m åneder hos Livgarden. D et var ud 
fra, at når jeg  alligevel skulle ind som 
soldat, så ville jeg  helst noget, hvor 
kravene var m eget hårde.
- Før soldatertiden var jeg  begyndt at 

få den del sm åskader, og jeg  var kørt 
lidt træ t i badm inton. I L ivgarden vid 
s te je g , at det stort set var um uligt at få 
fri til badm inton, så jeg  var klar over, 
at det ville blive et år uden sporten, og 
det viste  sig at være en god idé.
- Jeg brugte min krop m eget og udvik 
lede mig både fysisk og psykisk. Jeg 
har nok levet en beskyttet tilværelse, 
så jeg  fik en del ud a f  at kom m e ind til 
garden, hvor man bliver behandlet helt 
urim eligt i nogle situationer, men hvor 
m an til gengæld får et stæ rkt fæ lles 
skab. De gør m eget ud af, at vi er et 
hold. D et tog lidt tid at vænne sig ti! 
holdfæ llesskabet, når m an er mest 

vant til at tænke på sig selv.
- E fter m ilitæ rtiden var jeg  topm otive 
ret til at spille  igen, og jeg  savnede vir 
kelig  badm in ton , og sam tid ig  var 
fysikken udviklet, så jeg  har vel aldrig 
spillet bedre end efter m ilitæ rtiden - da 
je g  altså lige kom  i spillem æssig form 
igen.

H årde læ repen ge
Hans bedste resultater hidtil er sejren i 
EB U -turneringen French Open sidste 
år og to D M -sem ifinaler i træk. Han 
har Sun Jun, K ina som bedste skalp. 
K enneth Jonassen var m ed til VM  i 
B irm ingham  i 1993. Dengang stillede 
hver nation m ed op til seks spillere.
- D et var et mareridt. Jeg var helt vildt 
nervøs og havde ingen erfaring med 
udenlandske turneringer. Jeg kom med 
på baggrund af gode danske resultater. 

Jeg var glad for at være med, og set i 
bakspejlet var det godt for mig, men 
det var hårde lærepenge, hvor jeg  bl.a- 
fik lært, at m an også kan tabe til en 
nordm and, siger han med et lidt fjernt 
blik på TV -skærm en, hvor M TV s 
m usikvideoer flim rer over skærmen 

som en skarp kontrast til de gamle 
afsyrede sm åm øbler, der præger stuen 
i kæ lderlejligheden.
Kenneth Jonassen var fornylig aktuel 
med sin finaleplacering ved NM  i Sol
rød, m en nu næ rm er sommerpausen 

sig. D er skal være tid  til nogle tennis 
kam pe, om er en a f  de alternative akti
viteter, som han foretræ kker udenfor 

sæsonen.
Han er også fascineret a f  triathfon, 
selv om  han m ed egne ord slet ikke 
kan svøm m e. Kenneth Jonassen kan 
godt lide at udfordre og pine sig selv- 
Det gjorde han ved Livgarden, og det 
gør han på badm intonbanerne.
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FLØE KAN BLIVE 
SOM FORMAND

39 stem m er til H ans H enrik F løe, 31 til René 
Toft, m ens tre stem m esedler var b lanke. Det 
blev resultatet a f  form andsvalget i D BF - og  
derm ed får Fløe m ulighed  for at fortsæ tte sit 
virke i yderligere to år.

A fstem ningen  splittede repræ sentantskabet i 
to næ sten  lige store dele - m en  der b lev på 
m ødet fra a lle sider også g ivet udtryk for 
nødvendigheden  af, at der nu træ kkes på 
sam m e ham m el i forbundet. Se m id tersid er 

ne.

DBF PÅ VEJ MOD ET 
MILLION-OVERSKUD
D er er igen lysere udsigter 
over økonom ien i D ansk Bad 
m inton Forbund.
K asserer M ikael R asm ussen 
kunne glæ de repræ sentanter 
ne på årsm ødet i Idræ ttens 
Hus i Brøndby m ed, at det 
ikke blot lykkes at nå det bud 
getterede overskud i 1996-97 
på  henved en halv m illion 
kroner. D et b liv e r lige 
om kring en m illion i stedet 
for. A rbejdet med at genop 
bygge den tabte form ue går 
derm ed m ed raske skridt.
D er har væ ret skåret hårdt 
igennem  på en række om råder 

for at nå besparelser i D B F - 
og det har væ ret nødvendigt at 
»være en hård banan« under 

vejs, påpegede M ikael R as 
mussen.
O venpå fo re læ ggelsen  af 
regnskabet for 1995-96, der 
viser et sam let underskud på 
tæ t ved 1,4 m illioner kroner, 
redegjorde han for situationen 
i det regnskabsår, der snart 
slutter. H er er er der nu udsigt 
til et overskud på 998.000 
kroner. Den voldsom m e for 
bedring skyldes et tilskud fra 
D anm arks Idræ ts-Forbund på 

om kring en kvart m illion kro 

ner (til projekterne D iplom 
tu rneringer og »K om  så 
piger«), en m om srefusion på
70.000 kroner sam t overførte

hensæ ttelser på knap 200.000 
kroner.
I øvrigt argum enterede M ika 
el Rasm ussen for, at der sker 
en om læ gning a f  regnskabs-

K a s s e r e r  M ik a e l R a sm u ss e n .

året, så rep ræ sen tan tskabet 
kan få  et langt m ere aktuelt 
regnskab at tage stilling til. 
Det fik tilslutning fra flere 
sider i mødet.
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VILJE TIL AT 
FÅ SAMLING 
I FORBUND

Vi har en god platform  til at 
kom m e videre. Ø konom ien er 
således igen på rette vej.
Hans Henrik Fløe var også 
im ødekom m ende overfor for 
slag fra René Toft om at sætte 
stærkere ind m ed m arkeds 
føringen a f  forbundet.
- Indenfor to-tre år kan der 
findes penge til en PR/mar- 
kedsførings-m edarbejder, så 
vi kan få den professionelle 
bistand, der skal til for at syn 
liggøre de m ange kvaliteter, 
badm inton har, sagde Hans 
H enrik F løe ovenpå sit gen 
valg.
D et har i høj grad været en 
m arkan t jy sk  u tilfredshed  
m ed H ans H enrik  Fløes ledel
sesstil, der har ført frem  til af- 
stm eningen om  form andspo 
sten.
- Nu er der behov for, at der 
kan udvises tillid til hinanden, 
sagde kredsens form and Jens 
Dall-Hansen.
D en nyvalg te  fo rm and  fo r 
Sjæ llands-kredsen, Klavs An- 
dreassen, tilsluttede sig denne 
holdning.
Bjørn D anielsen, form anden 
for N ordjysk Badm inton D i
strikt havde op til årsm ødet 
været fortaler for et skifte på 
form andspladsen - og bakke 
de op om  René Tofts valg.
- D er er ikke tvivl om, at jeg

A fstem ningen m ellem  Hans 
Herik  Fløe og René Toft om 
form andsposten i D B F - og 
den tæ tte afgørelse - kan i vir 
keligheden være m ere med til 
at sam le fo rbundet end til 
splittelse, som det um iddel
bart kunne opfattes.
Hans H enrik  Fløe vil arbejde 
med den helingsproces, der 
skal til for at få tingene til at 
fungere optim alt igen.
Hans m odkandidat var såle 
des også ude m ed et klart bud 
skab allerede før afstem nin 
gen - nem lig m ed et ønske 
om, at alle i frem tiden trækker 
på  sam m e ham m el, uanset 
hvordan udfaldet i øvrigt ville 

blive.
- N u er det væ sentligt for 
D ansk Badm inton Forbund, at 
vi nu står sam m en om  tingene
- og respekterer de valg, der er 
fo regået, sagde form anden, 
der også betonede, hvor vig 
tig t det nu er at få fæ lles 
fodslag i hovedbestyrelsen.
- Vi skal blandt andet have 
d iskuteret de m isforståelser, 
der har været. Vi er forpligtet 
til at få talt ud i åbenhed, og 
det naturligvis oplagt, at jeg  
og forretningsudvalget bærer 
et ansvar for det.
Jeg håber hovedbestyrelsens 
m edelm m er vil m edvirke til 
det.

vil arbejde loyalt videre også 
m ed dette resultat, påpegede 
Bjørn Danielsen 
Han gav garanti om, at han vil 
virke som vagthund i H oved 
bestyrelsen  for at aftalerne 
kom m er til at holde i frem ti 
den.
Nu er der alle m uligheder for 
at kunne starte på en frisk. 
Ø konom ien er ved at kom m e 
helt på plads igen. Nu skal vi

have gang i udvalgene og R ené Toft

arbejdet i forbundet, hvor vi 
alle skal være m ed til at kom 
m e den langsom m e arbejds 
gang til livs, fastslog Bjørn 
Danielsen.

Op til repræ sentantskabsm ø 
det var der først og frem m est 
fokuseret meget på spørgsm å 
le t om form andspladsen. 
D ebatten var til gengæld m e 
get lidt præ get a f det.
P eter Locht, fo rm annd  for 
H oldturnerings- og sæ sonpla 
nudvalget, op fordrede dog 
Fløe til at trække sig - i vær
dighed.
Det er ikke i forbundets tarv, 
hvis Hans H enrik  Fløe 
fortsæ tter som form and, m en 
te Peter Locht således. Han 
henviste  således til ansvar 
om kring de to seneste års sto 
re underskud sam t den forvir 
ring form anden havde skabt 
udadtil med forskellige m el
d in g er om  sin  frem tid  på 
postren.
Locht henviste specifikt til

P e te r  Locht-

flere af form andens dispositi
oner.
Hans H enrik  Fløe erkendte, at 
kritikken igennem  det seneste 
år har væ ret på et niveau, 
hv o r det ikke »har været 
skæ gt længere«. M en både 
forretningsudvalget og store 
dele a f  hovedbestyrelsen hav
de opfordret til at genopstille- 
D et var svære overvejelser.

- M en jeg  har lagt væ gt på, at 
der er et stykke arbejde at 
gøre færdigt, så vi atter kan fa 
et velfungerende forubnd 1 

alle led.

B jørn D anielsen



DBF KLAREDE SELY SVÆR 
ØKONOMISK SITUATION

FORMANDEN TILBAGEVISTE RYGTER OM, AT DBF HAR VÆRET SAT UNDER ADMINISTRATION AF DIF

Dansk Badm inton Forbund er 
kommet igennem det seneste 
^  uden at have brug for at 
låne i Danm arks Idræ ts-For 

bund eller kredsene, 
bormand Hans H enrik Fløe 
benyttede repræ sentantskabs 
mødet til at m ane rygterne om 
at forbundet har væ ret sat 
under adm inistration af D IF i 
jorden.
'  D anm arks Idræ ts-Forbund 
tog på eget initiativ vores situ- 
ution op til drøftelse på et 
ordinært møde, vi havde med 
DIF efter sidste årsm øde.

Vi blev tilbudt et lån på to 
millioner kroner til a t stå året 
'gennem  likv id ite tsm æ ssig t, 
Forklarede Hans H enrik Fløe - 
der kunne tilføje, at det ikke 
var aktuelt at indgå en sådan 
ordning.

borbundet var i øvrigt sikret 
På anden måde, hvis det viste 
sig nødvendigt, idet der fra

kredse og distrikter var tilsagn 
om lån, hvis der viste  sig 
behov for det.
M en det er naturligvis oplagt 
at vi efter sidste årsm øde klart 
havde behov for at få en langt 
bedre økonom isk styring gen 

nemført.
D et er nu en realitet, betonede 
formanden.
R epræ sentantskabsm ødet fik 
forelagt et regnskab, der slut 
tede 30. juni 1996, og det er 
derm ed næsten historiske tal, 
fastslog kasserer M ikael Ras 
mussen.
Indevæ rende regnskabsår er 

til afslu tn ing  b lo t en god 
m åneds tid  e fte r årsm ødet. 
Det bør der ændres på, mente

han.
René Toft savnede m ed den 
udm elding et forslag til en 
ændring af regnskabsåret her 
og nu. Han ankede også over, 
at man på årsm ødet i Vejle

blev præ senteret for oplysnin 
ger om 1995-96 regnskabstal 
m ed skøn på et resultat m el
lem  nul og m inus 300.000 kr. 
R esultatet viser sig nu med 
1.3 m illion kr. i underskud. 
Enten har der ikke været styr 
på noget som helst på det tids 
punkt eller også blev vi fyldt 
med løgn.
Og det sidste er jo  faktisk 
værre end inkom petence, på 

pegede han.
Han roste den store indsats, 
den nye kasserer har gjort for 
at få ryddet op på tingene. 
M en ikke desto m indre er det 
væ sentlig t, at vi har langt 

m ere friske tal på bordet til 
årsm ødet, så der bedre kan 
gribes ind for at rette op på 
troende situationer.
Hans H enrik  Fløe henviste til, 
a t der er d rø fte lser om 
ændringer på regnskabsåret i 

gang.

TV -D Æ K N IN G E N  af badm inton er naturligvis af afgørende betydning for PR 
om kring sporten - og for sponsorernes interesse for at være med. Hans Henrik Fløe 
oplyste på repræsentantskabsm ødet, at badm inton som følge af det høje niveau, de 
danske spillere har, m åske kan blive betragtet som  idræ t a f  så stor interesse, at det i lig 
hed m ed håndbold-kvinderne og fodboldlandsholdet skal have plads på de landsdæk 
kende kanaler. Andre begivenheder kan derm ed få stor fordel af, at udbudet af kanaler 

- herunder sportskanalen TV-S - er blevet langt bredere.

M ØDEREFERAT  

H URTIGT KLAR
R eferatet fra D B F’s repræ 
sen tan tskabsm øde 1997 
ligger k lar fra sek re tari 
a tschef Peter Kristiansen. 
Forbundsledelsen har der 

m ed reageret prom pte på 
den kritik, der har været 
frem ført over at referateter- 
ne fra de to seneste årsm ø 
der har væ ret m eget længe 
undervejs.
Den kan vi ikke være tjent 
med og vidner m åske om, 
at forbundets ledelse er li
geglad med, hvad vi i øv 
rigt m ener om tingene, an 

førte Palle B irck således. 
Han anser referatet for er 

vig tigt redskab for delta 

gerne i opfølgningen af års 
m ødet - og det m å også 
gælde for ledelsen, m ente 

Palle Birck.
Form and Hans Henrik Fløe 
afkræ ftede, at det sent 
frem kom ne re fe ra t fra  
m ødet i 1996 har noget 
bestem t baggrund - ud over 
et voldsom t arbejdspres i 
sekretariatet
- O g re fe ra te t fra  dette 
møde vil ligge klar inden 
for 14 dage. D et gæ lder 

uanset hvilke andre opga 
ver, der m åtte være. De går 
ikke igen forud for refera 
tet, betonede Hans Henrik 

Fløe.

VIL ANSKAFFE 
FORBUNDSBIL

En forbundsbil. Det kan blive 
udgangen på vurderinger, 
som kasserer M ikael R asm us 
sen i øjeblikket er i gang med. 
Der har væ ret heftig debat - 
og kritik a f form andens dis 
positioner om kring leasing af 
bil til brug ved de store stæ v 
ner.
- Men det e r en forbundsbil - 
ikke en form andsbil - vi skal 
have anskaffet, påpeger M ik 
ael Rasm ussen.
D er vil blive tale om at an 
skaffe - evt. lease - en bil, 
som også forbundets adm ini
stration vil kunne benytte. 
M ikael R asm ussen skønnede, 
at der vil være m ulighed for at 
spare en snes tusinde kroner

med anskaffelsen af bil. K as 
sereren forestiller sig en del 
vis finansiering m ed reklam er 
på bilen.
Den næ rm este frem tid  vil 
vise, hvilke bil, der anskaffes. 
Til overraskelse for forbun 
dets ledere m eddelte Opel via 
m arketingchef Anders Hebo 
(deltog i årsm ødet som kreds 
repræ sentant for Sjæ lland), at 
O pel ikke fo rtsæ tter som 
sponsor efter denne sæson.
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OVERTALT 
TIL AT BLIVE 
SOM ELITE- 
FORMAND
Ovenpå nederlaget i afstem
ningen om formandsposten i 
DBF var R ené Toft mest ind
stillet på at træde tilbage fra 
posten som formand for seni- 
oreliteudvalget.
- Jeg har svært ved at se mig 
selv blive tilbage i forbun
dets ledelse ovenpå at have 
været i en kampafstemning 
med formanden, forklarede 
René Toft i første omgang sin 
holdning til sin fremtid som 
SEU-formand.
I den situation kan man nemt 
blive betragtet som en, der 
blot vil svine »reden« til og 
være i opposition, når man 
har meninger, der bryder med 
formandens, påpegede han.
- Jeg forstår reaktionen. Men 
René er en stridbar, god søn
derjyde, og jeg har kun grund 
til at respektere ham for både 
meninger og holdninger, der 
kommer klart frem. Det er en 
styrkelse for vort forbund, 
sagde Olaf Fangel, formand 
for Elitesektionen, og opfor
drede Toft til at skifte me
ning.
Flemming Terkildsen henvi
ste til et citat om, at menin
gerne skal brydes i demokra
ti - og at det skal knirke og 
knage, for at det fungerer.
- Der er plads til mange 
meninger i DBF. Vi skal blot 
vænne os til det, mente Ter
kildsen.
Flans Henrik Fløe sluttede 
sig til opfordringen til Toft 
om at blive, uanset at der af 
og til er delte meninger om 
tingene. Uenighed skaber 
også udvikling, fremhævede 
han.
- Ja så lader vi det da knirke 
og knage. Og så går det nok, 
sluttede Toft af og blev valgt.

Arrangementssektionen i DBF har atter fået 
beklædt formandsposten. Det er med Flem 

ming Terkildsen, Fyns-kredsens formand, som 
blev valgt til den vakante post. Den har stået 
ledig siden Finn Trærup Hansen i slutningen 
af 1996 forlod det for at tiltræde landstræner
jobbet i Australien.
To af udvalgene i denne sektion har også fået 
nye formænd. Dommerudvalgets formand 
John Larsen trak sig tilbage - og i hans sted 
valgte repræsentantskabet Preben Nøies.

Søren Nielsen har ønsket en pause fra hvervet 
som formand i arrangementudvalget, og her 
blev Finn Juul, klubformand i Middelfart 
valgt. Juul har bl.a. arrangement-erfaring fra 
medvirken ved de to store arrangement i Lille- 
bælthallen, DM i 1993 og Danish Open i 1996. 
Første opgave for den ny formand er netop et 
Danish Open - i Vejle i oktober. 
Holdtumerings- og sæsonplanudvalget, hører 
også til i denne sektion - og her fortsætter 
udvalgsformand Peter Locht. Der var optræk 
til et skifte, men Locht lod sig overtale til at 
tage endnu en periode.
Bjørn Holst-Christensen måtte forlade for
mandsposten i udviklingssektionen. Han har 
været stærkt kritiseret for sin stil - og skønt 
udvalgsformændene i sektionen har bakket op

om, at Holst-Christensen skulle fortsætte, var 
det ikke tilstrækkeligt til genvalg.
Ny formand for sektionen blev Søren Chr. 
Jensen, formand i Østjysk Badminton Distrikt, 
hvor han vil træde tilbage til februar, når ØBD 
igen har årsmøde.
Søren Chr. Jensen vandt afstemningen med 44 
stemmer mod 27.
Udvalgsformændene Poul Erling Christensen 
(Ungdomsudvalget), Lars Kure (Veteranud
valget) og Poul Jørgen Nielsen (Seniorudval
get). Netop seniorudvalget har førhen haft 
Søren Chr. Jensen som formand.
Instruktør- og Trænerudvalget har derimod 
endelig fået ny formand. Henrik Anderson, 
der allerede i fjor ville træde tilbage, har passet 
jobbet i mangel på andre kandidater - men han 
er nu i en to-årig periode i Sydafrika. Nu er for
mandsposten besat med Søren Selman, træner 
for Hvidovres bronzehold i Elitedivisionen. 
Her er han nu stoppet for at hellige sig afslut
ningen af sit medicinstudium.
Flemming Terkildsens valg som formand i 
arrangementsektionen indebærer, at han i den 
egenskab får sæde i Forretningsudvalget. Her 
har han siddet som repræsentant for kredseene. 
De har nu udpeget Henning Kamper, Lolland- 
Falster kredsens formand, til den rolle.

TO NYE SEKTIONSFORMÆND

STRUKTUR 
TIL DEBAT I 
JUNI-MØDE
Alle spørgsmål om den fremti
dige struktur i Dansk Badmin
ton Forbund blev gemt til det 
stormøde, der er planlagt midt 
i juni om forbundets fremtid. 
Ovenpå debatter og valg orke
de de godt 70 repræsentanter 
ikke at tage hul på debat om 
forslag, der var lagt frem til 
almindelig drøftelse på årsmø
det.
Et enkelt forslag skulle dog til 
debat på mødet, idet der fra 
Søndeijysk Badminton distrikt 
via Jyllands-kredsen var for
slag til ændring af strukturen. 
Jyderne har med forslaget 
ønske at få delt det politiske 
niveau, så ingen kan være gen
gangere i hovedbestyrelse og 
forretningsudvalg. Med dette 
forslag skulle der således væl
ges præsident og vicepræsi
dent for hovedbestyrelsen og 
formand/næstformand til for
retningsudvalget.
- Tiden har vist, at vi har en 
forkert politisk struktur i øje
blikket, fastslog René Toft i 
forelæggelsen af forslaget. Det 
er bl.a. galt, at nogen er sat til 
at kontrollere sig selv ved at 
beklæde poster i såvel FU som 
hovedbestyrelse.
- Jeg ser det som et plus, at der 
er en overlapning, mente Hans 
Henrik Fløe derimod.
Både København og Sjælland 
ønskede forslaget henvist til 
strukturdebatten i juni, så det 
kan gennemarbejdes i en hel
hed.
Frede Kruse-Christiansen ville 
derimod gerne have forslaget 
stemt ned én gang for alle. De 
problemer, der evt. er kan kla
res med mindre korrektioner i 
den nuværende struktur, mente 
han.
Forslaget kom til afstemning 
og faldt med 24 stemmer for 
og 46 imod.

ÆRESTEGNET TIL TO GANGE JOHN
To af Dansk Badminton For
bunds lederprofiler gennem en 
meget lang årrække, John Lar
sen og John Hansen modtog 
forbundets fineste udmærkelse, 
ærestegnet på årsmødet.
John Larsen har gennem hen
ved tyve år virket indenfor 
dommerorganisationen - og 
netop til dette årsmøde har han 
valgt at stoppe ti virke.
John Hansen har også haft 
dommergemingen som en del 
af sit virkefelt - men det er nu 
arbejdet i forbundets arrange
mentudvalg, der optager tiden. 
Her fortsætter John Hansen i 
øvrigt sit arbejde for forbundet.

Formand Hans Henrik 
Fløe ønsker tillykke 

med ærestegnet til John 
Larsen og John Hansen.
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Smash, studier og sam væ r 
på Nordjyllands Idræ tshøjskole

Er badminton, aktivitet og kam-meratskab en 

del af dit liv? Så er et ophold på Nordjyllands 

Idrætshøjskole lige noget for dig.

Her kan du kombinere din hobby med en 

spændende og værdifuld uddannelse.

På et kursus af 18, 20 eller 38 ugers varighed 

gennemgår du en træner/ lederuddannelse 

samt en personlig udvikling.

Badminton som liniefag
På badmintonlinien arbejder du - ved siden af 

de almene hojskolefag - naturligvis med bad

minton, men også med bordtennis og tennis.

NORDJYLLANDS

Du får en træneruddannelse og tilbud om kur

ser inden for DBF. Du får prøvet dig selv af 

igennem børneundervisning, ogdu får forbed

ret dit eget spil - bl.a. gennem videoanalyser 

af dit spil.

Læ s  vo re s  b ro ch u re

Nordjyllands Idrætshøjskole er en af Dan

marks nyeste og mest populære idrætshøj

skoler.

Ring efter vores spændende brochure på 

telefon 98 82 53 00.

IDRÆTSHØJSKOLE

Parkvej 61 • 9700 Brønderslev • Telefon 98 82 53 00 • Fax 98 82 22 99 

Forstander: Michael Andersen

S o m m e r 

le jre  1997

AIA Tranbjerg

D e  p o p u læ re  s o m m e r le jr e  i 
A IA -T r a n b je r g  a fv ik le s  i å r  på 

1 9 . s æ s o n  i fø lg e n d e  p e r io d e r :

L e jr  1 f o r  1 1 - 1 4  å r :  2 9 .  ju n i  t i l  0 5 .  ju l i .  P r is  1 .4 2 5 ,-  
L e jr  2  f o r  1 5 -1 8  å r :  0 7 .  ju l i  t i l  1 3 . ju l i .  P r is  1 .5 2 5 ,-

V d erlig ere  op lysn inger kan rekv ire re s  hos:

Ruth Bøhne. Parkvæ nget 22 , 8 3 1 0  Tranb jerg , 8 6 2 9  0 5 2 9  
Kim Boesen. Laurbærvænget 1 2 ,8 3 1 0  Tranbjerg. 86 2 9  2557

S I L K E B O R G  B A D M I N T O N  K L U B  

S Ø G E R  U N G D O M S T R Æ N E R

Vi har netop ansat vor hidtidige ungdomstræner som senior
træner. Derfor søger vi nu hans afløser.
Træningen foregår mandag og fredag eftermiddag.

Er du interesseret, og vil du gerne vide mere, så kontakt vor USU- 
formand Ole Krogh Mortensen, Lyngbygade 83, 8600 Silkeborg

T E L E F O N  86  81 00  57

Form al:

S O M M E R L E J R  F O R  P IG E R

1 4 -  17 ÅR
For 4. år i træk indbyder Ringsted I.F. badmintonafdeling i samarbejde med DBF's udviklingssek
tions ungdomsudvalg til SOMMERLEJR for Mester- og A-række piger i alderen 14-17 år.
Max. 24 deltagere.

L ejren  afholdes: Sidste uge i juni, fra den 26. juni til den 29. juni.

Stedet: Nordbakkeskolens hal i Nordrup ved Ringsted.

M edvirkende trænere: Nettie Nielsen, Gitte Paulsen og Line Vestergaard.

D eltagerpris: 1.000 kr. Der inkluderer: Instruktion, bolde, lejrbluse, overnatning og kost. 

Tilm eldingsfrist: Ring straks.

Evt. spørgsm ål om lejren samt tilsendelse ag invitation kan rettes til:
Tonny H olst-C hristensen, telefon  53 64 00 65

> at pigerne har det sjovt sammen.
1 at give piger i alderen 14-17 år lyst til og motivation til at forblive i badmintonsporten, mange år 
fremover.

1 at bidrage til en bredere top blandt piger.

Program m et vil bestå a f  • tekniktræning og benarbejde
• taktiktræning og spil
• opvarmning/nedvarmning
• snak omkring træningsplan og dagbog
• massage og ernæring
• alternative udfordringer
• socialt samvær

Da lejren faktisk har været en forløbet for »Kom så Piger« projektet i Ungdoms-udvalget, går vi med SOMMERLEJREN nu ind i projektet og med lo
goet for »Kom så Piger«. Logoet vil blive trykt på vore lejrbluser.
Der har været afholdt en lignende lejr i en anden aldersklasse i Vestjysk Distrikt i efterårsferien, og vi vil da gerne fra Ungdoms-Udvalgets side opfordre 
til, at der også andre steder afholdes pigelejre for forskellige aldersklasser og niveauer.
Det er fantastisk positivt og givende for pigerne, da de får helt specielle muligheder for udvikling i et rent pigemiljø.
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SUDIRM AN  CU P

Sudirman Cup - holdturne- 
r'ngen, der indleder VM i 
Glasgow 19. maj, samler i år 
O  national-hold.
Holdene spiller i otte grup- 
Per (divisioner) - med Dan-
l11ark blandt de seks lande i 
aen bedste gruppe, hvor der 
^®mpes om mesterskabet. 
Hanmark er i indledende 
Pulje med Indonesien og 
Sverige, mens de forsvaren
de mestre fra Kina møder 
Korea og England.
Gruppe 1 spiller puljevin- 

(lerne mod de modstående 
to’ere om en plads i finalen - 
'Uens taberne kæmper om 
uo'nzemedaljen.
Sverige har afløst Malaysia i 
den bedste gruppe efter VM 
i 1995.
Malaysia, der ikke stillede 
Uted noget hold i Schweiz 
f°r to år siden er blevet pla
ceret i gruppe 2, hvorfra 
"lorten Frosts udvalgte altså 
^kal forsøge at rykke op. 

Puljerne 2 til 8 spiller pul- 
Jevinderne om oprykning, 
‘Uens de øvrige placerede 
u°ld møder tilsvarende pla
cerede i modsatte puljer - og 
dermed når frem til en ny 
'ungering af alle nationer.
Ue øvrige nationer er fordelt 
Riedes i turneringen.
I ruppe 2. Pulje A: Thailand, 
aPan, Taiwan og Tyskland.

Pulje B: Holland, Rusland, 
Canada og Malaysia.
Gruppe 3. Pulje A; Australi
en, Hong Kong, Østrig og 
Finland. Pulje B: Skotland, 
New Zealand, Norge og 
Indien.
Gruppe 4. Pulje A: Polen, 
USA, Island og Bulgarien. 
Pulje B: Tjekkiet, Schweiz, 
Ukraine og Wales.
Gruppe 5. Pulje A: Frankrig, 
Belgien, Hviderusland og 
Pakistan. Pulje B: Irland, 
Kazakstan, Spanien og Peru. 
Gruppe 6: Pulje A: Portugal, 
Slovenien, Sri Lanka og 
Guatemala. Pulje B: Mauri
tius, Israel, Jamaica og Syd
afrika.
Pulje 7. Gruppe A: Cypern, 
Mexico, Nigeria og Argenti
na. Pulje B: Italien, Slovaki
et, Brasilien og Malta. 
Gruppe 8. Pulje A: Marocco, 
Chile, Litauen og Græken
land. Pulje B: Luxemburg, 
Estland,Turkmenistan, Zam 
bia og Armenien.

Disse holdkampe er det mest 
væsentlige for langt de fleste 
af disse lande, for hvem det 
gælder om at tage et trin 
mere opad på rangstigen. 
Det er derimod åbenbart, at 
deres spillere ikke har meget 
at bestille i den individuelle 
turnering.

NY SIGNALER 
I BADMINTON

D
e nye nordiske mestre i 
herredouble, Jens Erik 
sen og Jesper Larsen, 

Hvidovre, har lanceret ny 
signaler i dansk badminton. 
Ligesom det er kendt i her
redouble i tennis signalerer 
dette doublepar meget kon 
sekvent til makkeren, hvor
dan der bliver servet. Her 
har vi fanget Jens Eriksen i 
tegnsætningen.

J ørgen Brix Steby, Dansk 
Badminton Forbunds for
mand gennem nogle år, 

har påtaget sig et nyt for
madshverv - udenfor bad
minton. Efter i nogle år at 
have været med i bestyrel
sen for den professionelle 
fodbold i Aalborg Boldspil
klub, AaB, har han nu over
taget formandshvervet. Han 
kunne i øvrigt måske være 
blevet formand i DBF igen. 
I de jyske bestræbelser på at 
finde en modkandidat til 
Hans Henrik Fløe var der 
også kontakt til Brix. Men 
han takkede nej med hen
visning til, at hans tid i bad
minton-ledelse er forbi - og 
at han i øvrigt ikke har sav
net det sønderligt meget. 
Dog deltog Brix i DBF’s 
årsmøde i Vejle i fjor - i 
egenskab af æresmedlem af 
forbundet.

S
tubbekøbing Badminton 
Klub har nu fået sundet 
s'g ovenpå den korte men 

ektiske tid med forberedel
se - og afvikling - af lands
kampen mod Sverige. Der 
b,ev lagt et flot “ stykke 
urbejde for dagen - og der er 
!?s fra alle sider til klubben, 
jlmed kan klubben glæde 

S|§ over et flot økonomisk 
resultat - et overskud på op 
"T1°d de 30.000 kroner. For
uden er afleveret et tilsva- 
rende beløb til Dansk Bad- 
Id1111011 Forbund, der efter at 
^uve afholdt diverse udgif- 
er omkring arrangementet 
j?Sa får et nettooverskud ud 
 ̂ det hele. Vi gør det også 

?erne igen, understreges det 
tubbekøbing.

S tu b b ek ø b in g h a llen  
var fo rv a n d let o m k rin g  

la n d sk a m p en  m od  
S verige. H er  a rb ejd er  

0rniand  J a n  N ie lsen  og  
Ja co b  B rin k  m ed  u d 

sm y k n in g  a f  h a llen .

15 STÆVN ER I 

EBU - CIRCU IT
Den europæiske badminton 
union, EBU, har fastlagt 
kalenderen for Circuit-turne- 
ringerne i næste sæson - og 
der bliver 15 EBU-turnerin- 
ger - nøjagtig som i inde
værende sæson.
European Circuit åbnes i Bul
garien, der senere på sæsonen 
skal være vært for senior-EM i 
Sofia. Her spilles også Bulgari
en Victor International Cham
pionships 2.-6. september. 
Tjekkiet har circuit-turnering 
i Most 2.-5. oktober, og der 
fortsættes i dette hjørne af 
Europa 10.-12. oktober i Slo
vakiet. Det er i Nitra. 
Slovenien er vært for en cir
cuit-turnering 24.-26. okto
ber. Det er i Ljubljana.
Ungarn tager over 30. oktober 
til 2. november i Budapest. 
De internationale norske 
mesterskaber foregår endnu 
en gang i Sandefjord. Det er 
7.-9. november. Der spilles 
om 20.000 norske kroner. 
Herefter spilles turneringerne

i denne rækkefølge:
Scottish Open i Glasgow 19.- 
23. november. Præmiesum 
10.000 Dollars.
Spanish International Cham
pionship i Sevilla: 27.-30. no
vember.. Der spilles om 1.700 
Dollars.
Welsh International Champi
onships afvikles i Cardiff 4.- 
7. december. 3.500 pund.
Irish International Champi
onships 11.-14. december i 
Dublin. 2.500 pund. 
Portuguese International 
Championships 8.-11. januar 
byder på 5.000 Dollars i 
præmiesum.
I La Chaux-de-Fonds spilles 
der om 8.000 schweizerfrancs 
5.-8. februar.
French Open afvikles 8.-11. 
marts. 10.000 Dollars.
Amor Tournament i Holland 
spilles 3.-5. april. Der spilles 
om mindst 3.000 Gylden. 
Østrig er vært for det sidste 
stævne i St. Polten 23.-26. 
april.
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Vinderholdet fra Knudsker 
Idrætsforening: M ichael 
Fausing, H elle Lundberg, 
Tom A ndersen, Jan 
C hristensen, Annie Furst 
M ogensen og L eif 
Johansen.

STOR GLÆDE 
OVERDBPs 
AKTIVITET 
OG SAMVÆR
Utroligt, at der er plads til os 
alle!
Seniorudvalget i DBF må da 
have afvist i snesevis af for
ventningsfulde spillere, sorri: 
har milmeldt sig denne dejli
ge weekend i Middelfart.
Nå ikke?
Det er mærkeligt. Masser af 
godt spil, mængder af god 
mad, meget dejlig indkvarte
ring, fest og ballade, kegle
spil og fadøl, og mange fri
ske motionister og nogle 
mere øvede, som alle vil spil'! 
le og ha’ det sjovt.
Vi fra Svinninge Badminton 
Klub har været med nogle 
gange og vil også reservere 
denne weekend sidst i april 
næste år. Det hele fungeret 
perfekt og hyggeligt, takket 
være de fire ledere fra DBF 
Stor tak til Bjørn Holst-Chri- 
stensen (nusser bolde hele 
tiden), Merete Madsen og 
Knud O. Sørensen for at lede 
og fordele spillet, selvfølge
lig mod passende bestikkel
se, og kram til Poul J. Niel-j 
sen, som er hyggeonkel. 
Aktivitetsweekenden i det 
skønne center, direkte ned til 
Lillebælt fortjener, at det 
næste år bliver meget mere 
rift om pladserne, og som 
undertegnede har loddet 
stemningen, vil alle tage til
bage til deres respektive 
klubber og gøre god reklame 
for arrangementet.
Vi glæder os til at se alle 
DBF’erne og rigtig mange 
motionister til en gang folke
dans og masser af spil til 
næste år.

Lars Erik P edersen

Svinninge Badminton Klub

Arrangementet »Aktivitet og 
Samvær« i Middelfart - med 
ophold i Dansk Folke Feries 
hus ved Lillebælt og badmin- 
tonspil i Lillebæltshallerne 
samlede i år 57 deltagere- 
Tidligere har vi været opPe 
på både 90 og 108 deltagere, 
oplyser formanden for D B Fs 
Seniorudvalg, Poul J. Niel
sen.

SÅ LYKKED ES D ET FOR KN UDSKER
Seniorudvalget i DBF har af
viklet finalestævnet i DM for 
motionisthold - med FKS 
Hallen i Odense som ramme. 
... og tredje gang blev lykke
des gang for Knudsker Idræts
forening, fremgår det af denne 
artikel, forfattet af Keld Hau- 
gaard Jørgensen, Knudskers 
motionistformand:
Efter lodtrækning blev de ni 
kredsvindere, der dystede om 
mesterskabet, opdelt i tre pul
jer. Etterne, toerne og treerne 
fra disse kampe mødtes deref
ter i tre nye puljer.
Knudskers hold var ikke 
fremmed med deltagelse i

finalestævnet, da det vare 
tredje år i træk, vi deltog, men 
man må sige, at tredje gang 
blev lykkens gang, da det de 
to foregående år kun »rakte 
til« fjerdepladser.
Resultaterne fra etternes fina
lepulje:
K n u d s k e r -S p a s m a g e rn e  
(Sjælland) 5-1. Sofieldal 
(Nordjylland)-Spasmagerne 
5-1. Knudsker-Sofiendal 3-3. 
Dermed sluttede Knudsker og 
Sofiendal med samme point
antal, men Knudsker blev 
mester på færrest tabte sæt. 
Seniorudvalget i DBF havde i 
år valgt, at der i stedet for

pengepræmier til nummer et 
og to skulle trækkes lod om en 
præmie på L000 kroner - og 
her vandt Saxkøbing fra Lol
land-Falster til alles tilfreds
hed.
- Holdet fra Knudsker er dog 
lidt skuffet over, at DBF ikke 
havde en lille præmie til vin
derklubbens erindringsskab 
derhjemme, men måske efter- 
sendes en lille guldpokal - 
hvem ved?
Under stævnet var alle ind
kvarteret på Hotel Scandic i 
Odense, og for ikke at glem
me det sociale samvær, skal 
det pointeres, at festmiddagen

lørdag aften forløb i en positiv 
atmosfære,
I det hele taget havde senior
udvalget sørget for et veltilret
telagt arrangement over 
weekenden. Vi sluttede søn
dag eftermiddag, hvorefter vi 
kunne tage flyveren fra Bel- 
dringe, og vel hjemkommet til 
Rønne blev vi modtaget a 
familie go venner med flag og 
champagne.
Tak til DBF for et godt tilba
gevende motioniststævne - 
men håbet om gensyn i Oden
se i 1998.

K eld H augaard Jørgensen

TIL VM
For Susanne Windelev, Ny
købing, blv en god badmin
ton-aften i Stubekøbing, 
ekstra festlig, da hun kom 
ud som vinder af en VM- 
rejse fra Holstebro Rejse- 
Center.
Ganske pudsigt havde hun 
netop selv bestilt en tur til 
VM i Glasgow - men nu vil 
hun gøre turen til VM med 
en ledsager. Her gratulerer 
Jacob Brink fra Stubbe
købing Badmintonklub med 
den fine præmie. Henning 
Brink Nielsen ses med 
mikrofonen.



STUBBEKØBING VISTE VEJEN
Landskampe kan være værdifulde for Dansk Badminton Forbund - 

flere hundrede tusind kroner i udsigt på 5-6 kampe på en sæson

L a n d s k a m p e n  i S tu b b e k ø 
b ing  v a r  d e n  f ø r s te  a f  s in  a r t  
1 en  la n g  å r r æ k k e .
L e r  h a r  s im p e l th e n  ik k e  
v$ r e t  p r io r i te r e t  m e d  la n d s 
k a m p e  i d e n  s t r a m m e  k a le n 
de r fo r  s p i l le rn e .
Men det kan ændre sig i 
fremtiden. Stubbekøbing vi
ste så at sige vejen for andre 
lan g ø re r.
'  L a n d s k a m p e  e r  e t  u t r o l ig t  
g o d t p r o d u k t ,  s p o n s o r m æ s 
sigt, s ig e r  m a r k e t in g - c h e f e n  
1 T e a m  D a n m a r k ,  S te e n  
F la d b e rg .
L e t  v i l  d e r f o r  v æ r e t  f lo t ,  
h v is  d e t  k a n  ly k k e s  f o r  
L a n s k  B a d m in to n  F o r b u n d  
° g  s p i l le r n e  a t  n å  ti l  e n  a f t a 

le om at få placeret flere 
landskampe hen over sæso
nen.
- Det kan være flere hundre
de tusinde kroner værd for 
DBF på årsbasis, hvis der 
f.eks. kunne spilles 5-6 
landskampe, bedømmer 
Steen Fladberg.
Også landstræner Henrik 
Lyngby er indstillet på, at 
landskam p-traditionen skal 
genoplives.
- Vi kan udmærket godt spil
le landskampe mod flere 
europæiske lande - og hvis et 
asiatisk hold skulle komme 
forbi, så vi kan indpasse en 
kamp mod det, vil det være 
alle tiders, betoner han.

Vi skal jo  ikke nødvendigvis 
som i Stubbekøbing stille op 
med vore allerbedste på alle 
pladser. Landskampe kan 
derfor også være med til at 
give nogle af de kommende 
navne værdifuld internatio
nal ru-tine i den specielle 
atmosfære, det trods alt vil 
være at spille for Danmark, 
siger landstræneren.
Spillerne får også et kontant 
udbytte af kampen i Stubbe
købing. 3000 kr. er på spil i 
hver kamp - fordelt med hele 
puljen til vinderen, såfremt 
kampen afgøres i to sæt - og 
med 2000 kr. til vinderen og 
1000 kroner til taberen i en 
3-sæts-kamp.

RIFT O M  
CAMILLA
Camilla M artin og Peter 
Rasmussen havde velvilligt 
skænket hver en spilleblu- 
Se> som Stubbekøbing Bad- 
abntonkiub kunne bortauk- 
honere sammen med lands
kampplakater med alle spil
eres autografer.
Ler blev rift om bluserne - 
°g i særlig grad om Camil- 
Ls, der slutteligt indbragte 
800 kr. mens Peter Rasmus
sens blev solgt for 550 kr. 
Let var Sportscollege i Ny
købing, der bød højest på 
Camilla M artins bluse - 
efter et hårdt opgør med 
Mrætsefterskolen i Gund- 
Jtev. Camilla sørgede dog 
f°r, at de ivrige elever fra 
'drætsefterskolen fik en lille 
souvenir med hjem.

SVERIGE 
FIK PYNTET 
PÅ RESULTAT
Den svenske indsats i de nordi
ske mesterskaber var den sva
geste nogensinde - så det var 
kærkomment, at der blev lejlig
hed til revanche bare et par da
ge efter finalerne i Solrød. Sve
rige fik da også pyntet på resul
tatet, men kampen i Stubbe
købing gav dog dansk sejr på 4- 
1. Resulatter af de fem kampe: 
HS: Peter Rasmussen - Rikard 
Magnusson 15-7, 8-15, 15-10. 
DS: Camilla Martin - Marina 
Andrievskaya 11-4,11-7.
HD: Thomas Stavngaard/Jim 
Laugesen - Pår-Gunnar Jons- 
son/Peter Axelsson 15-5, 13- 
15, 8-15.
DD: Helene Kirkegaard/Rikke 
Olsen - Margit Borg/Catrine 
Bengtsson 15-12, 15-11.
M D: Marlene Thomsen/Jens 
Eriksen - Astrid Crabo/Jens 
Olsson 16-17, 15-9, 15-4.

SIDSTE ARRANGEMENT
For Søren Nielsen, formand for Dansk Badminton Forbunds 
Arrangementudvalg, markerede landskampen mellem Dan
mark og Sverige ikke alene afslutningen på en travl sæson. 
Det bliver også et foreløbigt punktum for en lang lederger
ning i Dansk Badminton Forbund.
Søren Nielsen har valgt at tage en pause fra hvervet i arran
gementudvalget - og på DBF’s årsmøde i weekenden blev 
han afløst af Finn Juul, Middelfart.
Men det bliver måske en kort pause for Søren Nielsen, idet 
han gerne træder til, hvis det lykkes Danmark at få værtsska
bet for VM i 1999. Det bliver afgjort i Glasgow ved dette års 
VM i maj-juni, om Danmark for tredje gang skal stå for det 
arrangement -  eller om Sverige for anden gang bliver VM- 
vært. Det bliver i givet fald i Göteborg.

GENERALPRØVE PÅ VM
Landskampen - og de netop afviklede nordiske mesterskaber 
i Solrød - indgik som en del af de fælles dansk-svenske for
beredelser til VM i Glasgow.
De to nationers spillere vil også ved den lejlighed få set 
meget til hinanden, idet lodtrækningen til Sudirman Cup - 
VM for hold - har maget det sådan, at Danmark og Sverige 
er kommet i samme pulje. Tredje land her er Indonesien. 
Danmark skal forsvare en bronzemedalje fra VM-tumerin- 
gen i 1995 i Schweiz.

JESPER MIKLA NY TRÆNER
Stubbekøbing Badmintonklub har ligesom andre klubber i 
landsdelen bidraget med en række talenter, der er slået igen
nem i den danske elite - men som også for at få ambitioner
ne opfyldt har skiftet græsgange til klubber i hovedstadsom
rådet. Jesper Mikla, der spillede sig til danske ungdomsme
sterskaber i sin tid her, er nu en af de bærende kræfter i 
Skovshoved Idrætsforening.
Men Stubbekøbing er på ingen måde glemt. Jesper er flittig 
hjælper - også ved landskampen - i mange tilfælde, og fra 
den kommende sæson bliver han ny træner for klubbens hold 
i Danmarksserien. Men han spillere selv videre i Skovsho
ved. Han afløser duoen Karsten Schiøtz og Carsten B. Niel
sen på trænerposten.
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P
oul-Erik Høyer måtte melde fra til såvel de nordiske mesterskaber 
i Solrød som landskampen mod Sverige i Stubbekøbing - men 
OL-guldvinderen fik alligevel en tur til Falster. Sportskanalen 
TV-S fik P.-E. til at medvirke som kommentator til de mange timer, 

kanalen sendte fra landskampen. Herover ses han sammen med kom
mentator Klaus Hansen. Høyer var en smule nervøs på forhånd for 
opgaven - men har fået fine karakterer fra seerne for sin meget enga
gerede rolle. Det var spændende men en hård tøm med de mange 
timers koncenterede indsats, mente han bagefter.

Pos tbesø rg e t b lad  

(0 9 0 0  K H C )

L
andskampen i Stubbekøbing var sat flot scene af Stubbekøbing Badmintonklub - og 
bød i flere henseender på fornyelser. Der var således præmier ovenpå hver match i 
landskampen. 3.000 kroner var der til fordeling - med hele puljen til vinderen i tilfæl
de af sejr i to sæt, og fordeling 2.000 kroner til vinderen/1.000 kroner til den tabende p

i fælde af tresæts-kamp. Arrangementet i Stubbekøbing blev gennemført med ganske kort 
varsel - men intet var overladt til tilfældighederne i klubben. Et kæmpe-arbejde med 
opbygning af 700 siddepladser i hallen var således også afsluttet en dags tid før kampen - 
og ekstra lys var på plads til ære for TV-optagelserne. Men vi gør gerne det hele igen - så 
hvis DBF og »Badminton« har en ny kamp næste sæson, kan vi gentage kunststykket, 
siger formand Jan Nielsen. Herunder modtager Peter Axelsson/P.G. Jonsson Unibank-vin
dercheck samt Marabou-chokolade for sejren i herredoublen.

■
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