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B A D M IN T O N -B O O M
Torsten Berg, dansk formand for
EBU og teknisk ansvarlig for
OL turneringen i Atlanta.

P

å ti år er antallet af or
ganiserede badminton
nationer fordoblet, så
ledes at 129 lande i dag slår til
fjerene. Sporten gør nu også sit
indtog i Afrika og Sydamerika.
I samme periode har bad
minton fået et hold-VM for
blandede hold - Sudirman
Cup, et B-VM for ketsjer-spor
tens sekunda nationer, et EM
for veteraner - og er blevet
olympisk disciplin.
Bag denne udvikling står dan
ske Torsten Berg, som er tidlige
re divisionsspiller for Hillerøds
førstehold. I dag er Berg præsi
dent for Den Europæiske Bad
minton Union, bestyrelsesmed
lem i Det Internationale Bad
minton Forbund og formand for
IBFs udviklingskomite.
- Min fornemste opgave er
at udvikle spillet i bredden, så
der bliver spillet bedre og bed
re badminton i flere og flere
lande, siger Torsten Berg, som
i begyndelsen af 70'erne var i
Grønland, hvor han hjalp det
grønlandske badminton for
bund med at blive til. I slutnin
gen af samme årti var Berg
instruktør i Frankrig.
- I Frankrig oplevede jeg,
hvor meget vi kan være med til

at udvikle spillet. Hvor meget
vi kan hjælpe med.
En af Torsten Bergs største
personlige succeser sikrede han
sig som tekninsk ansvarlig for
badminton-turneringen ved
OL i Barcelona, hvor fjerbolde
ne debuterede på det olympi
ske program.
- Vores store scoop var, at vi
spillede finalerne i atletikkens
hviledag. Dermed blev vi lege
nes næstmest sete sportsgren i
TV, fortæller kemikeren fra
Levnedsmiddelstyrelsen.

OLYMPISK
OPMÆRKSOMHED
- Vi har forsøgt at være lige så
snedige denne gang, selv om
der ikke er fridage for atletik
ken i Atlanta. Derfor har jeg

delt badminton-finalerne over
to dage, hvor der ikke sker så
meget andet.
OL-succesen har haft stor
betydning for sportens udbre
delse. For det første er det ble
vet meget lettere for spillere at
få støtte fra de nationale for
bund, efter at badminton er
kommet ind i OL-ilden. For
det andet kaster OL-organisationen kroner af sig.
- I Lausanne i Schweiz lig
ger der et guld-bjerg. Bjerget
hedder Olympic Solidarity, og
den institution støtter OLidræt med kurser, som bad
minton alene i år har fået tildelt
14 af. Dermed er vi blandt top
scorerne, siger Torsten Berg.
Via de olympiske kurser
lærer sportsfolk i både Zambia
og flere sydamerikanske lande
nu at få ketsjer og fjerbold til at
gå op i en højere enhed.
Nu håber Torsten Berg
blot, at også USA igen
vil fatte større interesse
for badminton op til
OL. Guds eget land var i
begyndelsen af 60'erne en

Dansk badminton-præsident udbreder
sporten til alle verdensdele og er ansvarlig
for OL-turneringen om et år i Atlanta

badminton-stormagt og vandt
kvindernes hold-VM - Uber
Cup - to gange. Men i dag har
landet mindre end 20.000 regi
strerede spillere, hvilket er cir
ka en syvendedel af, hvad Dan
mark kan præstere.
- I USA er der tradition for
ramasjang og macho-instinkt
frem for sportsgrene, som
kræver store tekniske og takti
ske færdigheder, siger Torsten
Berg, der via IBFs udviklings
komite har sat flere projekter
igang i OL-værtsnationen.
Men selv om amerikanerne
fortsat skulle negligere sporten,
er badminton sikret gode facili
teter ved OL. Spillestedet bliver
Georgia State University, som
er centralt placeret inden for
den olympiske ring i Atlanta.
Badminton-turneringen spilles i
en basketball-hal med et godt
trægulv. Hallen kan rumme
5000 tilskuere og får allerede i
år lejlighed til at afsløre sin
egnethed, når US Open i
august spilles som olympisk
test-turnering i Atlanta.
En af de ting, som skal
testes, er hallens sofistikerede
klima-anlæg, som blæser luft
masser ud mod tilskuer-plad
serne - uden at vinden skulle
genere spillerne.
Det - og meget mere - tjek
ker Torsten Berg, som også
denne gang er teknisk ansvarlig
for OL-turneringen.
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