Preben Nøies
En højt respekteret international badminton dommer!
Preben også kaldet Buller,
blev sammen med Jørgen ”Mo” Mortensen og Svend ”Pri” Andersen
meldt ind i ABC d. 01.08. 1954.
De boede på det tidspunkt i samme opgang i boligkomplekset ”Gården”
Markmandsgade på Amager.
Preben blev, lige som Mo og Pri, en af de gode ungdomsspillere i klubben.

Hvorfor valgte Preben dommerstigen ”Øretævernes holdeplads”?
Den egentlige årsag var, at han som 15-årig brækkede højre skinneben, og da han kom
tilbage efter et år, var der rent spillemæssigt for stor afstand til de andre.
Derfor blev dommerstigen Prebens hobby. Han elskede jobbet højt hævet over gulvet.
Og han blev god til det. Blandt de bedste i verden. Måske fordi han bedre end nogen
vidste, hvad der rører sig der på banen og i hovedet på spillerne. Som gammel
ketsjersvinger forstod han, hvorfor spillerne reagerer, som de gør, og de accepterede
såvel ham som hans måde at dømme på.
Dommerhvervet førte ham rundt i det meste af verden. Han dømte ved et utal af
internationale turneringer og kom helt tæt på verdensstjernerne.
Som dommer nåede Preben at dømme det højeste, man kan opnå,
da han sad i stigen i OL-finalen i damesingle i Atlanta 1996.
Preben Nøies og Malcolm Croft
med Thomas Cup pokalen

Ud over sit imponerende virke som aktiv dommer var Preben også involveret i
lederarbejdet i dommerorganisationen såvel nationalt som internationalt.
Preben var også uddannet instruktør og træner.
Som velanskrevet og respekteret virkede han som sådan i flere klubber.

Der blev heppet helt vildt på Preben Nøies under
Copenhagen Masters!
Han er sandsynligvis den eneste dommer,
der fik sin egen fanklub!
En meget ung Joachim Fischer var formand
for den eksklusive klub.

Preben Nøies er æresmedlem af:
BWF (IBF), Badminton Danmark, Københavns Dommerklub, og Københavns Badminton Kreds.
Hanne og Preben Nøies
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