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helt store profiler!

Kilde: Sønnen Claus Madsen,
diverse scrapbøger, lydfiler og interviews!

Side 1
April 2021 i fritidshuset
Jeg har åbnet min gamle computer og sidder og læser om tidligere All-Englands mestre. Vejret er koldt og
blæsende denne søndag i midten af april og temperaturen vil næppe overstige 5 grader. Håber dog, at der
bliver mulighed for en gåtur, gennem skoven og klitterne ned til vores fantastiske strand i Gedesby på
Sydfalster, hvor vi har vores dejlige fritidshus.
Jeg har netop afsluttet mit arbejdsliv efter at have arbejde med Nike siden 1979. Hvad skal jeg nu finde på?
Jeg har jo allerede skrevet om min tid i, Badmintongården ABC, på Amager. Det tog lidt tid at skrive den
historie, og nu har jeg fået lyst til at skrive en historie mere. Naturligvis også en badminton historie!
Skribent og researcher for Badmintonmuseet.dk
Jeg er koblet lidt til Badmintonmuseet.dk som indsamler gamle effekter og historier fra badmintonverdenen. Her
er jeg i dialog med bl.a. Søren Langhorn og Ole Jacobsen. Søren sidder hjemme og scanner diverse materialer ind, og Ole samler trådene og arbejder bl.a.
også hårdt på at få et fysisk museet op at stå.
Men hvilken historie skal jeg kaste mig over? Kan jeg i det hele taget finde ud af at skrive en ny historie, indsamle materiale, scrapbøger, medaljer, lydfiler eller
måske gamle film og tale med personer, som har kendskab til mit valgte badminton historiske emne?
Mange emner dukker op!
En ting ligger fast, jeg kan ikke bare sidde hjemme og lave ingenting og en anden ting er, at der er mange emner at skrive om.

Skal jeg skrive om Elo Hansen fra KBK? En rigtig sympatisk badmintonspiller med masser
af charme og en rigtig spasmager både på og udenfor banen. Han kunne få publikum op af
stolene i KB-hallen ved Danmark Open? Eller skal jeg tage fat på Per Walsøe fra GBK, som
vandt All England i mixdouble og som senere blev højesteretsdommer og førte sager for
blandt andet Missil Olsen og for de tvangsforflyttede grønlandsfangere ved Thule i
Grønland. Egentlig ville jeg skrive om, en for mig ”glemt” dansk badmintonspiller, Ib
Frederiksen, som vandt All England i herresingle i 1988 ved at slå den 5 dobbelte All
Englandmester, Morten Frost Hansen, i finalen i 3 sæt. Forinden havde han slået Jens Peter
Nierhoff i semifinalen. Det blev ikke Ib Frederiksen i denne omgang.
Jeg kunne ikke komme i kontakt med ham efter flere forsøg.

Den første danske vinder i herresingle ved All England

Efter en gåtur med min hustru, Winnie, var jeg ikke i tvivl om, hvad min næste historie skulle handle om. Jeg var inde og google på tidligere All-Englandmestre
og den første dansker, som jeg støtte på, som vinder i herresingle var ingen ringere end Tage Madsen fra Skovshoved IF, det blev ham som jeg valgte at skrive
om.
Efter at have truffet beslutningen om, hvem jeg skulle skrive om, begyndte historien om Tage Madsen at snurre i mit hoved, for jeg kendte absolut intet til
ham.
Jeg havde dog et forholdsvis godt udgangspunkt, for måske at kunne få noget materiale om Tage Madsen, for pludselig kom jeg i tanke om, at havde spillet
sammen med hans søn, Claus Madsen, i Lyngby Badminton klub for mere end 45 år siden.

Det lykkedes mig hurtigt at få fat i Tage Madsens søn!
Hvordan fik jeg fat på Claus, spillede han stadig i LBK, men det gik faktisk ret hurtigt og efter nogle telefonopkald bl.a. til Lars Kure og Knud Danielsen fra
Lyngby Badminton klub fik jeg endelig nummeret til Claus. Jeg ringede ham op med det samme og heldigvis kom jeg i kontakt med ham og hurtigt fik vi aftalt,
vi skulle mødes hjemme hos ham.
Inden jeg besøgte ham, måtte jeg i telefonen fortælle ham, at jeg havde tænkt mig at skrive en historie om hans far og da Claus havde læst min historie om
ABC Gården, som jeg havde sendt ham, var han med på det med det samme, og måske var han også lidt stolt over, at nogen havde lyst til at skive en
badminton historie om hans far.
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Hos Claus Madsen dukkede der uventet meget op!
Jeg kørte til Allerød, hvor jeg skulle mødes hos Claus, en tirsdag eftermiddag i april. Jeg var faktisk lidt spændt, han havde fortalt mig i telefonen, han havde
noget materiale om sin far, men ikke hvad og ikke hvor omfattende det var. Jeg blev budt indenfor og glad var jeg, da jeg så 5 store scrapbøger liggende på
bordet. Inden længe var jeg fordybet i disse bøger. Scrapbøger som Tage Madsen selv havde lavet, et mesterværk hvor billeder, artikler fra danske og
udenlandske aviser, private breve, flot sat ind og så i den rigtige rækkefølge, med start fra 1938. Claus fortalte også, han havde nogle få pokaler, en DVD som
Danmarks Radio har lavet og en lydfil, hvor Tage Madsen, hans far, blev interviewet af selveste Gunnar ”Nu” Hansen fra Danmarks Radio. Dette materiale vil
Claus finde frem til mig, på et senere tidspunkt.

Fem scrapbøger var mere end forventet
Desværre er mange pokaler og andre præmier blevet byttet væk, til mere anvendelige varer, men jeg var mere end yderst tilfreds med de 5 scrapbøger jeg fik
med hjem fra Claus og gik strakt i gang med at gennemse materialet. Hurtig fandt jeg ud af at denne Tage Madsen, var en yderst interessant person at skrive
om og alt hvad jeg vidste var, at han havde vundet All England mesterskabet i herresingle.
Tage vandt som den første spiller udenfor England, All England mesterskabet i 1939 i herresingle. Ud over All England, vandt han det walisiske og det svenske
mesterskab i single og 7 gange blev han dansk mester i single, 8 gange i herredouble og 6 gange i mix double i perioden fra 1937 og frem til 1948.
Hvis ikke krigen havde sat en stopper for aflysningen af bl.a. All England havde han været en af favoritterne til at vinde mange flere internationale titler end
han nåede at gøre.

1938 og turen til All England
Forår 1938 drog en stor dansk delegation af badmintonspillere til England, 13 spillere 3 damer og 10 herrer, med van Vossen,
direktør i Dansk Badminton Forbund som leder og alle udgifter til turen blev dækket af de enkelte spillere. Holdet drog til
England fra Københavns Hovedbanegård om lørdagen, så spillerne var klar til at spille om mandagen.
All England blev spillet i Royal Horticultural Hall i London. Mærkeligt nok havde London ikke en eneste rigtig badmintonhal,
som var stor nok til at rumme en turnering af denne størrelse, så derfor blev All England mesterskaberne spillet i denne hal,
som mormalt blev brugt til blomsterudstilling. På det tidspunkt var der lige omkring 40.000 registrerede spillere i England og
sporten var inde i en rivende udvikling.
I første runde slog Tage Madsen let englænderen Griffin i 2 sæt med cifrene 15/7 15/1. I anden runde gik det ud over en
anden englænder A.C. Miller som blev slået 15/5 15/7.
I kvartfinaler var Tage Madsen op mod den tidligere All England mester fra 1933 og 1935 englænderen R.M. White. En meget hård modstander, som havde
mere rutine end Tage men Tage ydede her en fantastisk præstation og vandt i 3 meget hårde sæt. I første sæt førte danskeren med 10-2 men White spillede
sig op og vandt 15/13. I andet sæt spillede Tage aldeles ypperligt og vandt 15/9. Tredje sæt blev uhyggeligt tæt og da englænderen førte 13/10 troede alle i
hallen, cirka 2000 tilskuere, at det var slut for danskeren, men Tage fandt de sidste kræfter frem og udlignede til 13/13, her valgte englænderen omspil til 18.
Her kom Tage bagud 14-13 inden Tage kunne vinde de sidste 5 bolde, sættet og dermed vandt kampen med 18/14.
Et øredøvende bifald væltede ned til danskeren efter han havde vundet den sidste bold.
Royalt besøg
Denne kamp blev i øvrigt overværet af Hertuginden af Gloucester og hun udtalte sig til
den engelske presse, at hun var dybt imponeret af begge spilleres høje niveau. I øvrigt
blev tidsplanen ikke overholdt for hertuginden, men da hun er meget badminton
interesseret, ville hun ikke ville gå glip af kampen og blev til sidste bold var spillet.
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Tage Madsen og Jesper Bie mødtes i semifinalen
Den engelske presse viste stor begejstring for danskerne og navnlig den
gamle tennisspiller Stanley N. Doust skrev i Daily Mail rosende ord om
danskerne ” Disse danskere kan spille badminton”.
I den anden kvartfinale spillede Jesper Bie fra KBK, sig overraskende nok
videre til semifinalen efter at han slog englænderen C. H. Whittaker i en
hård og velspillet 3 sæts kamp med cifrene 15/11, 15/18 og 15/7.
Tage Madsen Skovshoved, nykåret dansk mester for seniorer og Jesper
Bie fra KBK som netop havde vundet det danske junior mesterskab, havde
spillet sig frem til semifinalerne. En kæmpe sensation var sket og et
kæmpe jubelbrøl brød ud, fra de mange engelske tilskuere, både da Tage
Madsen og Jesper Bie havde vundet deres kvartfinalekampe.
De 2 unge danskere, 19 årige Tage og 17 årige Jesper skulle møde
hinanden i semifinalen og det gav genlyd i badminton verdenen for her
var Danmark for første gang nogensinde repræsenteret i finalen, men
hvem skulle det blive.
Tage Madsen var storfavorit, men de mange kampe han havde spille i
dagene forinden, sad i benene og Tage tabte overraskende semifinalen
med cifrene 15/8, 8/15 og 15/8 og dermed skulle Jesper Bie
repræsentere Danmark i sin førte finale ved All-England turneringen, ja,
den første finale i det hele taget med dansk deltagelse, ja det var godt nok stort og gav genlyd i badmintonverdenen.
Finalen mellem Jesper Bie og den 4 dobbelte engelske All-England mester i herresingle Ralph C.F. Nichols blev for stor en mundfuld for danskeren, som tabte
stort i 2 sæt.

Først med færgen og så med ”Englænderen” fra Esbjerg til København
Det var en flok rejse trætte, men glade og stolte badmintonspillere som vendte hjem med ”Englænderen” fra Esbjerg til Københavns Hovedbanegård, efter en
ugens ophold i London, hvor de havde spillet mange flotte kampe og repræsenteret Danmark på bedste vis ved de årlige All England mesterskaber.
Selv om det var sent på aftenen var perronen fyldt med badminton interesserede og familie og venner var mødt op og som vinkende tog imod deres helte og
et hav af blomster havde de bragt med sig. Direktøren for badminton forbundet DBF og som også var leder på turen, van Vossen udtalte stolt, at resultaterne
både var overraskende, men også fænomenale og som gav håb for fremtiden. Singlerne er vi rigtig godt med, men i doublerne har vi stadig meget at lære,
udtalte van Vossen til den ventende danske presse, inden alle skiltes.

Cigaretæsken, der kunne friste en ung mand, hvis?
Finalepladsen som Jesper Bie opnåede blev fejret på behørigt vis i KBK`s
lokaler i Randersgade. Her holdt KBK`s formand, overtoldassistent RaskOlsen en flot tale til Jesper og ved denne lejlighed overrakte han ham
samtidig en erindringsgave fra klubben.
Det var en cigaretæske, af hvilken gave det klart fremgår, at man i klubben
har tillid til at den sympatiske unge spillers karakterstyrke er stærk over for
den fristelse, som også cigaretter er for idrætsmanden, udtalte Rask-Olsen.

1939 blev Tage Madsens store gennembrud
Ved de årlige Københavns mesterskaber i foråret 1939, som næsten havde samme status som Danmarksmesterskabet, fordi de fleste bedste spillere kom fra
københavnske klubber og her blev Tage Madsen 3 dobbelt mester. I herresingle slog han sidste års finalist ved All England turneringen Jesper Bie fra KBK
med 15/5 15/0 og det lovede godt for næste måneds kommende All England turnering. I herre double vandt Tage sammen med klubkammeraten Carl Frøhlke
og i mix double vandt Tage sammen med Ruth Dalsgaard ligeledes fra SIF. Jo, der var absolut grund til optimisme, før nogle af de bedste danske
badmintonspillere allerede i begyndelsen af marts skulle rejse til England og spille de årlige All Englandsmesterskaber.
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Forventningerne var store til All England 1939
Op til mesterskaberne havde spillerne trænet meget energisk og spillet sammen i de konstellationer, som de skulle
spille ved All England. Som lederen van Vossen udtalte kort før afrejsen at hans spillere havde klaret sig meget flot ved
de walisiske mesterskaber, som blev spillet i december 1938 og derfor havde han stor tiltro til sine spillere, speciel
Tage Madsen som han mente havde store chancer for at spille sig i finalen mod den 5 dobbelte All Englandsmester
englænderen Nichols og måske endda at besejre ham. En ting var helt sikkert, Tage havde udviklet sig rigtig meget i det
forgange år, været flittig på træningsbanen og havde et stort håb om at komme langt i turneringen.

Første gang et dansk hold blev udtaget til All England
Dansk Badminton Forbund udtog for første gang et dansk hold, som skulle repræsentere Danmark ved All England
turneringen i London i 1939. Direktør Van Vossen, som også var leder på sidste års tur til England, var igen leder på
turen. En meget rutineret og erfaren herre og glødende interesseret i badmintonsporten og også kendt i udlandet for sit
store arbejde indenfor sporten. Faktisk er det en enestående historie, at 5 spillere 2 kvinder Ruth Dalsgaard og Tony
Olsen, samt 3 herrer Tage Madsen, Carl Frøhlke og Jan Schmidt alle officielt er blevet udtaget af forbundet. Det
betyder, at forbundet DBF betaler for transporten til og fra London samt betaler for hotellet, så de udtagne spillere var
meget tilfredse. De øvrige spillere, som alle selv betalte for turen, var Børge Frederiksen, Sven Strømann og Erik Friis.
Endelig stillede Anna Holm også op, men hun boede i London. Lommepenge var der ikke noget af, det var for spillernes
egen regning, svarede Tage Madsen, da han blev interviewet af Gunnar ”Nu” Hansen.

Van Vossen var leder igen på turen
Hvordan kan det være, at forbundet har udtaget en delegation af spillere til at spille All England? Til det svarede van Vossen klart, at spillerne havde gjort det
fantastisk godt ved de walisiske mesterskaber i december 1938, hvor Wales og England havde spillet landskamp, og alle de engelske spillere også deltog. Her
vandt Tage Madsen herresingle, Ruth Dalsgaard og Tony Olsen var i semifinale i damedouble, og Ruth Dalsgaard og Tage Madsen nåede ligeledes semifinalen
i mixed double. Vore spillere fik strålende omtale i de engelske blade og værterne var meget begejstret, slutter van Vossen.

Humøret var højt da ledere og spillere mødtes på Hovedbanegården for at drage til England. Turen gik fint. Ingen bølgeskum, da de sejlede fra Esbjerg til
Harwich og derefter med toget til London. Her blev spillerne indlogeret på et førsteklasses hotel. Alt gik super fint. Jo, alle mand og kvinder var klar for at yde
deres bedste i England og endelig blev det mandag, hvor turneringen startede.
Starten på All England mesterskaberne i 1939
Efter første dagen var alle 5 spillere som forbundet havde udtaget klar til næste runde.
Tage og Tonny Olsen var begge seedede i herre og damesingle. Tage vandt let over englænderen Campbell i 2 sæt 15/1 og 15/5, og her var Tage så
overlegen, at han også tog boldene, som ellers ville være gået ud. Også Carl Frøhlke og Jan Schmidt vandt deres første og anden runde kampe, men så
sluttede turneringen også for dem. I damesingle vandt Tonny Olsen med lidt større besvær over Miss Mewett 9/11, 11/3 og 11/5, og Ruth Dalsgaard vandt
ligeledes sin single. Mest overraskende var det, at også damedoublen med Ruth Dalsgaard og Tonny Olsen var blevet seedede, endda seedet som nummer 2.
I anden runde slog Tage endnu en englænder F. C. Sharp med 15/3 15/0 og i kvartfinalen gik det ud over englænderen L. Nichols med 15/1 og 15/2. Tage
havde her spillet noget af det bedste, han kunne, og en tilskuer råbte i begejstring ”Wonderfull” da Tage Madsen havde vundet en kamp. Den engelske presse
var ellevild med Tage og var ikke i tvivl om, at Tage vil slå A.C. Samuel fra Malaysia i sin semifinale. Efter dagens kampe var næsten alle danskerne ude af
turneringen. Jan Schmidt tabte til de sidste 5 års All England mester R. Nichols med 15/12 17/15. Her førte Jan i første sæt med 12/10 og i andet sæt førte
han 14/12, men desværre tabte Jan begge sæt. Carl Frøhlke tabte til Field fra England 15/7 15/4. I damesingle tabte Ruth Dalsgaard til Miss Allen 11/5 11/7.
Tonny Olsen tabte til Miss Walton 12/10 11/3. Til gengæld vandt det danske doublepar Ruth Dalsgaard/Tonny Olsen over Flint og Pedley 15/5 5/10.

I herredouble vandt Tage Madsen og Carl Frøhlke over et stærkt engelsk/svensk par Wingfield og Persson med
11/15 15/13 15/8. Senere tabte danskerne i kvartfinalen til det stærke engelske Whittaker og Toutz. Det var en ren
gyser og hvis Carl Frøhlke havde spillet bare en smule bedre, idet han missede 2 matchbolde ved stillingen 16/16 i
tredje sæt, kunne Danmark have haft en herredouble med i semifinalen, men desværre tabte de 5/15 15/12 og
17/16. Ærgerligt.
I herresingle havde 3 spillere skilt sig ud, A.S. Samuel fra Malaysia, R.C. Nichols fra England og vores egen Tage
Madsen, som i sin semifinale skulle møde Samuel fra Malaysia.
I den anden semifinale stod R. C. Nichols til at møde sin landsmand M. W. Field. Nichols, den 5 dobbelte All England
mester, spillede fremragende og vandt 15/10 15/0. Forinden da havde R.C. Nichols slået Strømann fra Skovshoved
med 15/8 15/6.
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En dansk glædens dag
Det blev en glædens dag for dansk badminton. Denne fredag vandt både Tage Madsen
sin semifinale, og Ruth Dalsgaard og Tony Olsen vandt deres damedouble. 2
finalekampe var nok lidt mere end, hvad man havde drømt om.
Tage Madsen slog i en ualmindelig spændende kamp den stærke malaj Samuel med
cifrene 7/15, 15/9 15/11 en sejr, der var så mere bemærkelsesværdig, som man
allerede havde håbet på, efter at have været bagud med 10/1 i afgørende sæt. Fra
denne håbløse stilling, vendte Tage kampen til sin fordel. Han gav alt, hvad han havde i
sig, udfoldede hele sin badmintonkunnen og viste et spil af ren verdensklasse, som var
ved at tage vejret for selv det mest kræsne badminton publikum, nemlig det engelske.
Tage Madsen blev deres helt, og de mange tilskuere i hallen klappede begejstret, da
Tage Madsen gik frem til nettet for at takke for kampen.
Tage Madsen tabte første sæt, ikke fordi han spillede dårligt, men fordi Tage havde
marginalerne imod sig. Droppene blev hængende i nettet og Tage lod boldene gå på
baglinjen, som gang på gang landene lige på linjen.
I andet sæt kom Tage Madsen bagud 3-1, 7-4 og 8-5, men så havde danskeren endelig
fundet den rigtige taktik, bare ved at spille høje bolde til baglinjen. Tage Madsen
udlignede til 9-9 og kom foran for første gang i kampen med 10-9. Samuel vandt
serveretten et par gange, dog uden at få point, og så lukkede Tage Madsen sættet med
15/9. Det havde været et langt og udmarvende sæt.
3 sæt kom Tage Madsen hurtig bagud med 4-0, reducerede til 4-1 og alle danskerne håbede at det var vendepunktet for Tage men inden længe kom Tage
bagud 10-1 og alle i den danske lejr troede at kampen var afgjort.
Tage Madsen derimod, gav sig ikke, han fandt sit bedste spil frem og langsomt reducerede han til stor begejstring fra de mange fremmødte tilskuere. Tage
kom på 8-10, 9-11, 10-11 og 11-11, og her var Tage Madsen ovenpå og lukkede sættet og kampen 15-11.
For andet år i træk var en dansker i finalen. Sidste år var det Jesper Bie fra KBK og denne gang Tage Madsen, som skulle møde den 5 dobbelte All England
mester R. Nichols i finalen. Nichols udtalte selvsikker før finalen til den engelske presse: ” Jeg vil have mit 6. mesterskab”.
Kvinderne kunne også være med
I semifinalen i damedouble vandt Ruth Dalsgaard og Tony Olsen med cifrene 15/9, 15/10 over det engelske par Miss Young og Miss Green. Dermed var
Danmark repræsenteret i 2 finaler, hvilket var en enestående bedrift for dansk badminton.
Finalen i herrernes singlerække bestod af den 29 årige og mange gange All England vinder R. Nichols fra England og vor egen Tage Madsen. Hvem kunne
vinde? Tage Madsen, som tidligere i sæsonen havde vundet det walisiske mesterskab - eller R. Nichols, som virkelig var opsat på at vinde det uofficielle
verdensmesterskab for 6 gang. Den engelske presse hævede Tage Madsen til skyerne og gav ham rigtig gode chancer for at vinde titlen for første gang.
Tage Madsen vandt All England efter flot spil
Tage Madsen vandt titlen i herresingle efter en meget spændende og jævnbyrdig kamp med 10/15, 18/15 og 15/7. Det blev en kæmpetriumf for den unge
dansker. Det spil, han viste i finalen, var nok det bedste, han nogensinde har præsteret. Intelligent, med effektive smashes, gode drops og et fint fodarbejde,
med nogle fantastiske opsamlinger og enestående redninger i kritiske situationer. Et smukt spil fra begge sider, og det store publikum applauderede livligt til
begge spillere. Tage Madsen tabte første sæt, men optimismen steg i anden sæt, da Tage kom foran 8-0, men Nichols kom igen, fik reduceret og tog endda
føringen med 12-9. Tage Madsen svarede igen det 12-12 og 13-13, og der skulle spilles 5 bolde til 18. Her var Tage Madsen yderst koncentreret og omhyggelig
ved hvert enkelt slag, og det lykkedes med stor flid at vinde alle 5 bolde og dermed sættet. De 2 sæt havde varet 40 minutter, så der var virkelig brugt megen
energi, og det viste, hvor hård kampen havde været.
I tredje sæt var kræfterne brugt op hos den rutinerede englænder og samtidig fik Tage Madsen troen på, at det kunne lade sig gøre at vinde kampen. Tage
Madsen vandt 15/7 og det første All England mesterskab til en spiller som ikke repræsenterede England, jo det var historie.
Et kæmperesultat for dansk badminton
Et kæmperesultat for dansk badminton. Det var mit absolut bedste resultat og den
bedste og hårdeste kamp, jeg nogensinde har spillet, udtalte Tage Madsen til Gunner
Nu Hansen. Jeg tror aldersforskellen var afgørende her med mine kun 20 år mod
Nichols 29 år, vandt jeg på konditionen. ”Hvad fik du i præmie?” Spurgte Gunner Nu
Hansen. Tages svar: ”Der var en stor vandrepokal for sejren og en pokal for at vinde
pokalen 3 år i træk. Så fik jeg også en check på 2 pund og 2 shilling.” Tage tilføjede,
at checken tog van Vossen sig af. ”Pengene blev sat ind på en konto i DBF, og jeg
kunne kun bruge pengene til dygtiggørelsen af min badminton”, slutter Tage Madsen
glad og stolt sin samtale med Gunner ”Nu” Hansen, DR reporter.
Efter sejren var Tage Madsen naturligvis genstand for stor hyldes og modtog mange
lykønskningstelegrammer for de mange fans derhjemme. Med sejren i finalen hævnede Tage Madsen,
Jesper Bies resultat fra sidste års finale, da Jesper tabte stort netop mod R. Nichols. I øvrigt modtog
Tage Madsen efter sejren et lykønskningstelegram fra Jesper Bie.
Ruth Dalsgaard og Tony Olsen vandt også All England
Udover Tage Madsen sejr vandt damedoublen med Ruth Dalsgaard og Tony Olsen All England
mesterskabet i damedouble. Det blev til sejr over englænderne Miss Doverton og Miss Barret med
cifrene 15/11, 2/15 og 17/15. Det blev en kæmpe triumf for dansk badminton.
Det år, 1939, vandt Danmark to titler, Canada, Wales og England hver en titel.

Hjemkomsten til København
Da ”Englænderen” - toget fra Esbjerg - rullede ind på Københavns Hovedbanegård var perronen fuld af glade mennesker, som modtog All Englands mestrene:
Tage Madsen i herresingle og Ruth Dalsgaard og Tony Olsen i damedouble. Det var en fyrstelig modtagelse de fik, et hav af blomster mødte vinderne.
Senere blev vinderne hyldet ved mange arrangementer og naturligvis også i deres klubber, jo 1939 var begyndelsen til noget meget større for dansk
badminton.

Side 6
Hvem var Tage Madsen?
Tage Madsen startede med badminton på en lidt speciel måde. Det skete først efter, at han 2 gange var blevet skadet af længere tids varighed ved at spille
fodbold. Lægen havde spurgt unge Tage Madsen, om han gerne vil være invalid, for så skulle han da bare forsætte med at spille fodbold? Tage stoppede med
at spille og derfor blev badminton det naturlige valg. En kammerat fik lokket den 11 årige Tage Madsen ned i Skovshoved IF. De fik begge købt en ketsjer til 6
kroner stykket. Hurtig blev Tage glad for spillet, og inden længe blev han også meget bedre. Hvorfor valget blev Skovshoved, var ganske let, Tage boede på
Sophus Bauditsvej i Charlottenlund, ikke langt fra SIF og han kunne hurtig cykle ned til klubben.
Det hele begyndte i Skovshoved. Skovshoved var i øvrigt den første badminton klub i Danmark stiftet af 2 brødre Hans og Aksel Hansen i 1925. Da brødrene
Hansen stiftede klubben, lavede de samtidig en introduktionsaften, og her kom der 30-40 personer, som ønskede at vide mere om spillet. Efterfølgende blev
de meldt ind i klubben. En kæmpe succes var skabt, og der kom hurtig mange flere medlemmer til klubben og badminton sporten tog sin begyndelse.
Tage Madsens mentor var Sven Strømann
Tage Madsens mentor og læremester var Sven Strømann, som i øvrigt var dansk mester i herresingle i 1932 og 1934 og som også blev dansk mester 5 gange
i herredouble og 3 gange i mixed double. Strømann havde et godt øje til det unge stortalent. Der var krummer i ham, specielt hans hurtighed, hans evne til at
bevæge sig på, samtidig med, at han havde et godt blik for spillet, var unikt. Strømann tog fat i det 15 årige stortalent, og de aftalte at have en ugentlig
træningstime sammen. Det foregik i Charlottenlund Badminton Klub, på det tidspunkt en del af Skovshoved IF. Her blev Tage kostet rundt på banen, og alle
Tages unoder blev hurtig pillet af ham samtidig med, at Strømann øsede ud af sin egen store erfaring. Allerede året efter kunne Tage mærke fremgangen, da
han slog nogle af de spillere, som han havde tabt til året forinden. Det var flot set, at Strømann kunne se det store potentiale i den unge spiller, som også
sugede til sig, fra sin rutinerede mentor .
Skovshoved var ”klubben”!
Der var mange dygtige spillere i klubben, og i herredouble spillede Tage sammen med Carl Frøhlke. Her lærte Tage af Carl, hvordan herredouble skal spilles.
”Man skal stole på hinanden”, fortalte Tage Madsen i et interview med Gunner ”Nu” Hansen og Carl lærte mig at jeg ikke skulle løbe forvirret rundt på banen og
tro at jeg var alene og kunne klare det hele.”
Tages hurtighed og Carls fantastiske smash, gjorde parret rigtig dygtig. Sammen vandt de Danmarksmesterskabet i herredouble 7 gange i perioden 19371945. Alle unoderne var langsomt pillet ud af Tage, og han blev en fremragende double og mixed double spiller. Selv om Tage bedst kunne lide at spille single
og mixed, vandt han 8 danmarksmesterskaber i herredouble og 6 danmarksmesterskaber i mixed double. Tage vandt i øvrigt 7 danske mesterskaber i
herresingle. Alle disse mesterskaber vandt han i perioden fra 1937-1949.
Det er tydeligt at læse i det gamle statistikker, at SIF kom hurtig og godt fra land og fra 1931 og op i 40erne, var det SIF-spillere, med navne som Sven
Strømann, Carl Frøhlke, Ruth Frederiksen, Aksel Hansen, Bodil Clausen, Sejlit Raaskov, Gerda Frederiksen, Ruth Dalsgård, Gunner Holm, Niels Kjems, Jan
Schmidt, Jytte Thyssen og Børge Frederiksen som styrede dansk badminton samt ikke mindst Tage Madsen.
Tage var handelsmand
Tage spillede hele sit liv i Skovshoved og han kom i klubben mange år efter hans aktive karriere var sluttet. I Tages civile job,
servicerede Tage det finere borgerskab i Lyngby og omegn. Tage var butiksbestyrer i den fine herretøjsbutik, Østrup Møller,
på Lyngby Hovedgade ikke langt fra, hvor han boede med familien.
Tages hustru, Lis, spillede også badminton, men i naboklubben Gentofte Badminton Klub og sammen fik de 2 børn Jette og
Claus. Lis havde et godt øje til den kendte Tage Madsen og det var ved en af de mange fester, som SIF holdt, de lærte
hinanden at kende.
I det civile havde Tage Madsen mange drømme, han kunne bl.a. godt tænke sig at blive selvstændig ligesom sin far som var
grosserer. Han var så småt i gang med at importere badmintonsko fra Indien, men her satte Valutacentralen hælene i og så
stoppede det projekt.
Denne forsigtige og noble mand, aldrig selvpromoverende og en enestående repræsentant for badmintonsporten i verden, i
Danmark og ikke mindst i Tages klub Skovshoved IF.

En gang Skovser, altid Skovser.

