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stol på STADION

det blå
„STADIONBAT“

BATTET

Bed om

m/ Star player gummi.

Sandwich battet med det ideelle hornet håndtag.

Star player, gummiet med den fantastiske slagkraft.

Fås kun hos
SPORTSMAGASINET

STADION A/s
ØSTERBROGADE 79 . C. 12946 . ØB 1083

EUROPAs STORE 
DILEMMA -
Hvad skal vi gøre?

De 26. verdensmesterskaber i Peking 
afslørede, at europæisk herre-bordtennis 
er blevet håbløst distanceret af de asiati
ske lande: fapan og (især) Kina.

Blandt de 16 sidste i herresingle var 
de 9 fra Kina, 3 fra Japan, 1 fra Brasi
lien og kun 3 fra Europa, og i kvartfina
lerne var der overhovedet ingen europæ
iske spillere tilbage.

Kineserne var gået vældigt frem siden 
Dortmund, og japanerne virkede helt 
langsomme sammenlignet med kineserne. 
Det skønt japanerne ikke var blevet dårli
gere. I år havde japanerne blot lagt hele 
spillet an på topspin, og det døde de på 
efter min mening.

Kinesernes spil viste, at international 
bordtennis af i dag er: 1) en effektiv 
serv og 2) angreb og atter angreb. På 
grund af penneskaftfatningen i forbin
delse med et kugleleje af et håndled kan 
kineserne serve så effektivt, at de euro
pæiske spillere dårligt kan få bolden 
over, og hvis det lykkes, bliver returne
ringen som regel så høj, at bolden let, kan 
dræbes. Også i angrebsspillet har kine
serne en kæmpefordel, idet de ikke behø
ver at bevæge sig fra side til side, men 
kan udføre såvel forhånds- som bag-
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håndsslag med front mod bordet. Og 
hvad det betyder, når tempoet er på det 
højeste, er let at se.

Jo, Europa har store problemer at sias 
med for tiden. Måske bliver man nødt 
til ligesom at begynde at instruere i pen
neskaf tf atning, for ikke at sakke endnu 
længere bagud i forhold til Kina (og 
Japan). Det ville være en beklagelig ud
vikling for Danmark, der så langt fore
trækker '»ren« bordtennis a la Sido, An- 
dreadis og Bergmann. Men i dag er det 
kun effektiviteten, der tæller. Desværre.

Den danske deltagelse ved dette VM 
skabte en enestående goodwill i pressen, 
og har utvivlsomt bevirket at dansk bord
tennis vil, få en stør tilgang i den nye 
sæson; det er så bidt op til DBTU at 
arbejde pa at skaffe flere topspillere 
frem herhjemme og så i fremtiden sørge 
for, at dansk bordtennis bliver repræsen
teret ved alle større internationale arran
gementer. Spillernes indsats i Peking bor* 
ger for, at resultaterne nok,s,hal komme: 
; Poul Sandberg.
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Svend Aage er ikke mere 
i vor kreds. Den jyske Idrcets- 
skole er uden forstander. Vi 
fatter slet ikke den kendsger
ning, at vi ikke mere skal 
møde denne levende og liv
givende personlighed.

Hvem andre end netop 
Svend Aage ville ofre tid på 
at uddanne sig til bordtennis
instruktør — blive vor elev 
på sin egen skole. På denne 
måde ønskede han at mani
festere ikke blot i ord men i 
gerning sin respekt for vore 
bestrcebelser og sin kærlig
hed til vor idræt.

Vi har fået uddannet man
ge instruktører pa »den jy
ske«., men Svend kendte den 
enkelte og spurgte ofte til 
den og den; han så altid det 
positive i mennesket.

Svend Aage havde et bud
skab at bringe. Bedst har han 
symboliseret dette i sine kom
mentarer til sin dejlige na
turfilm og i Anton Berntsen’s 
Pe sme:

A tøgges ett, verden wa
te å hold ud,

hives ett åld de kjønn wa
wos giwwen a Gud; 

men tænk, om wo juer håd 
wan skavt a Pe sme, 

så trow’r a, de kjøn håd
ves ålde wan te!

Vi er mange, der har mi
stet meget ved Svends bratte 
bortgang. Måske kun et smil, 
et håndtryk eller et lille ord, 
men altid præget af en sjæl
den varme.

Vor medfølelse med Ing
rid, Birthe og Bjarne i deres 

* dybe sorg. Selv må vi måske 
erindre om Svends citat:

EM VEM 
er

BORTE

Svend Aage Thomsen

Ved forstander Svend 
Aage Thomsens, Den jy
ske Idrætsskole, alt for 
tidlige og pludselige død 
har dansk idræt mistet en 
af sine store skikkelser og 
Dansk Bord-Tennis Uni
on en af sine bedste ven
ner.

Han interesserede sig 
meget for vore instruk
tør-kurser og deltog selv 
i arbejdet på disse.

Endvidere optog Svend 
Aage Thomsen for egen 
regning en instruktions
film til vor idræt. En 
film, som vore instruk
tører har haft stor gavn 
af at vise rundt om.

Vor medfølelse samler 
?ig om hans familie, som 
så tidligt har mistet en 
kærlig mand og fader, der 
efter mange års utrætte
ligt forarbejde nu skulle 
høste glæderne i sit livs
værk »Den jyske Idræts
skole«.

Vi bøjer vort hoved i 
sorg og kan ikke fatte, at 
vi ikke mere skal møde 
hans hjertevarme jyske 
lune.

Æret være hans minde.
Knud Garval.

Fattig er den, der har mistet sin ven, 
det sker, at et hjerte af sorg må briste, 
men fattigst af alle er dog den, 
der ikke har nogen ven at miste.

Vi vil ære hans minde. Christian.

Til dette blad er med stor velvilje udlånt 
fotos og clichéer af Berlingske Tidende, 
BT, Ekstrabladet, Land og Folk samt Vejle 
Amts Folkeblad.

FORSIDEBILLEDET: Pi vej mod even
tyret. — Fra højre vinker Einar Lyttik, 
Freddy Hansen, Helmuth Jespersen, 
Harry Wiingaard og Poul Sandberg far
vel og pi gensyn efter VM i Peking.
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D9I 1961

ITK.S STORE TRIUMF
Danmarksmesterskaberne 1961, som afholdtes i Gentofte Badmintonhal under KBTU's 

udmærkede ledelse, vil for elitespillernes vedkommende gå over i historien som udta
gelseskomiteens helt store triumf og for ungdomsrækkernes vedkommende som et nyt 
bevis for, at vi har en meget talentfuld ungdom, en ungdom, som med den rette vej
ledning og pleje må kunne blive fine aktiver for dansk bordtennis i fremtiden.

Når talen falder på UK’s succes, gælder det 
naturligvis resultatet af eliterækkerne for her
rer, hvor de til VM i Kina udtagne Lyttik, 
Freddy Hansen og Wiingaard viste sig i sær
klasse sammen med Erik Pedersen, MBK. Af 
disse fire viste sig så Einar Lyttik at være 
suveræn, idet han i alle sine kampe i single 
ikke afgav eet eneste sæt. Lyttik viste stor 
koncentration og sikkerhed og slog i række
følge Rørstrøm, Benno Werge, Erik Pedersen 
og i finalen Freddy Hansen. Tallene for finale
sejren var 21/18, 21/17, 21/18. I modsatte 
halvdel var Freddy Hansen og Harry Wiin
gaard nogenlunde smertefrit nået frem til et 
semifinaleopgør. Wiingaard havde på vejen 
bl. a. slået Mogens Nicolaisen 3—1 og Ove 
Jensen, OB, ligeledes 3—1. I semi spillede 
både Wiingaard og Freddy Hansen en meget 
stor kamp, hvor Harry efter en 2—1 føring 
måtte bøje sig for en meget koncentreret af
slutning og 3—2 sejr fra Freddys side. Cifrene 
(vinderen nævnt først) 19/21, 21/10, 13/21, 
21/14, 21/13.

Dame single havde Lis Ramberg som sikker 
vinder. I finalen mødte Lis overraskende Gud
run Kahns, som i sin semi for første gang i 
længere tid havde slået Evy Schandorph så 
sikkert som 21/10, 21/15, 21/16. Der var ellers 
regnet med et storopgør mellem Lis Ramberg 
og tilbagevendte Birthe Hauth, men man 
havde gjort regning uden Bente Utoft, som 
slog Birte Hauth så sikkert som 3—1 (21/17, 
23/21, 16/21, 21/18). Fru Hauths trænings
tilstand mangler stadig meget samtidig med, 
at Bente er gået meget frem, hvilket også gav 
sig udslag i en fin indsats mod Lis Ramberg, 
som var presset mere end tallene viser i hendes 
3—1 sejr, 15/21, 21/15, 21/18, 21/8. Sejren i 
finalen over Gudrun Kahns blev på 3—0, 
21/18, 21/15, 25/23.

Herredouble blev vundet af Ly ttik/Freddy 
Hansen, KBK, dog ikke uden sværdslag 
hverken i de indledende kampe eller i fi
nalen, som først blev vundet efter »psyko
logisk krigsføring«, da sejren næsten var 
gledet de senere vindere af hænde. Mod
standerne Harry Wiingaard og Flemming 
Nielsen, Fight, spillede en meget stor kamp

og havde faktisk fortjent sejren. De førte 
2-1 i sæt og ikke mindre end 8-0. Men 
langsomt sled modstanderne sig ind på det 
store forspring, men kun en protest mod 
såvel Wiingårds som Flemmings serve kun
ne bryde parrets store føring og tilsyne
ladende sikre sejr. Koncentrationen røg ved 
nogle servefejldomme, som gik Wiingård 
imod og med nød og næppe sikrede Lyttik/ 
Freddy sig en 3-2 sejr. Cifrene 21/19,

DANSKE MESTRE 1961

Herresingle:
Einar Lyttik, KBK 
Damesingle:
Lis Ramberg, Lyngby 
Herredouble:
Einar Lyttik/Freddy Hansen, KBK 
Damedouble:
Evy Schandorph/Lise Christensen, 

Stefan
Mixeddouble:
Lis Ramberg/Erik Pedersen, 

Lyngby/MBK 
Herre juniores:
Henning Thorsen, Zero 
Dame juniores:
Lis Ramberg, Lyngby 
Drenge:
Morten Petersen, Glostrup 
Junior double:
Vagn Lyhne/Walter Richter, OBC 
Dame juniores:
Birgit Eggertsen/Ellinor Johansen, 

Bjæverskov/Glostrup 
Drenge double:
Niels Ramberg/Morten Petersen, 

Lyngby/Glostrup 
Old boys single:
Chr. Juhl, Brønshøj 
Old boys double:
Chr. Juhl/Jørgen Andersen, 

Brønshøj/SBTK
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Vinder af mixed double 1961, Lis Ramberg, Lyngby, og Erik Pedersen, MBK.
19/21, 23/25, 21/18, 21/18. I indledende 
kamp pressede Henning Rasmussen, OBC/ 
Mogens Nicolaisen, KBK, mestrene ud i en 
hård 5-sæts kamp.

Damedouble vandtes af Stefan-parret Evy 
Schandorph/Lise Christensen over Lis Ram- 
berg/Birte Hauth (sidste års mestre) med 
cifrene 21/14, 24/26, 21/10, 19/21, 21/18.

Mixed Double vandtes sikkert af Erik Pe
dersen/Lis Ramberg. I finalen over Freddy 
Hansen/Hanne Laursen, MBK, 21/13, 21/17, 
21/l4. I semi havde EP/Lis slået favorit
parret Lyttik/Evy Schandorph 3—2 i en me
get spændende kamp. Cifrene 21/17, 22/24, 
21/16, 14/21, 23/21.

Sit tredie mesterskab vandt Lis Ramberg i 
juniorsingle, hvor ingen selvsagt kunne true 
hende, men hvor Inge Woidemann, Glostrup, 
pressede Lis i tre sæt men måtte se sig slået 
21/19, 15/21, 16/21. I finalen vandt Lis R. 
over Birgit Eggertsen, Bjæverskov, 21/13, 
21/18.

I juniorsingle leverede Carsten Nielsen, 
ABK, Ålborg, den helt store sensation ved at 
slå landsholdsspilleren Erling Nielsen, Stjer
nen, med 22/20, 21/17. Det blev herefter Hen
ning Thorsen, Zero, som i et finaleopgør med

Ib Hiickelkamp, Stjernen, vandt mesterskabet. 
Cifrene 20/22, 21/17, 9/21. I sin semifinale 
havde Thorsen ikke været helt uheldig, idet 
han kun ved en kantbolds ringe hjælp havde 
slået en anden af favoritterne Vagn Lyhne, 
OBC. At kantbolden kom ved stillingen 20— 
19 i tredie sæt gjorde den jo ikke mindre vel
kommen. Cifrene 21/15, 15/21, 21/19-

I drenge single vandt Morten Petersen, Glo
strup, i finalen over Niels Ramberg med 
cifrene 22/20, 17/21, 21/11. Begge var see
dede.

Old Boys single vandtes sikkert af Chr. 
Juhl, der i finalen slog Knud Runckel 21/9, 
21/13.

Juniordouble-finalen blev et nyt provins
opgør, som Vagn Lyhne/Walter Richter, OBC, 
gik sejrrigt ud af ved at slå Ole og Ib 
Hiickelkamp 2—0, (21/19, 21/13).

Drengedouble vandtes af Niels Ramberg/ 
Morten Petersen over Brian Petersen/Jørn 
Milner, Zero, 21/11, 17/21, 21/16.

Endelig vandtes pigedouble af Birgit Eg- 
gertsen/Ellinor Johansen, Bj æverskov/Glostrup 
over Elin Henriksen/Brita Henriksen, Battet, 
19/21, 21/16, 24/22. PAS/bh.
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DIM DEM TIE
NYDE ....

Atter er en bordtennissæson sluttet med 
mere elier mindre tilfredsstillende resulta
ter for de forskellige klubber.

Er du i en klub, som måske ikke er helt 
tilfreds med resultaterne? Prøv så at tænke 
på, hvorfor det eventuelt er gået dårligt! — 
Der kan være flere ting, som spiller ind, men 
her i Jylland er det største problem leder
mangel.

Her i hovedlandet er interessen for bord
tennissporten stigende, selv om vi har områder, 
som næsten ikke aner, hvad bordtennis er; 
men selv om interessen er der, må vi desværre 
erkende, at klubantallet under JBTU i denne 
sæson er faldet med en femtedel.

Denne tilbagegang er dog ikke ensbetyden
de med, at de udmeldte klubber er holdt op 
at spille bordtennis. Nej, i de fleste tilfælde 
er den gamle leder rejst eller holdt op, og 
den nye har ikke haft så meget tid til sin 
rådighed, hvorfor klubben bliver trukket ud 
af turneringsbordtennis.

Nu stiller spørgsmålet sig:
»Hvor er lederne, som kan magte opga

verne ?
I de fleste klubber går der nogle, som ville 

kunne yde sin klub en hjælpende hånd. Her 
tænker jeg navnlig på ældre spillere, som 
tænker på at lægge op, eller som har lagt op 
som turneringsspillere. Er du een af dem, 
så tænk på de timer du har været i klubben 
som drenge — junior eller seniorspiller, du 
har nydt af klubben, men har du ydet noget? 
ellers ville klubben gerne, at du ville række 
en hjælpende hånd. Mener du ikke, at du har 
egenskaber som leder, så tag med drengene 
eller juniorerne ud, når de skal spille kampe, 
de skulle jo gerne have samme glæde, som du 
selv har haft.

Er der i klubben en leder, vil din hjælp 
alligevel være til stor glæde, idet een leder 
ikke kan overkomme hele arbejdet. (Det er 
der desværre mange, der tror).

Det næste spørgsmål er:
»Hvorfor vil så få hjælpe med lederarbej

det ?«
Har en klub endelig fundet en leder, som 

gør et stort stykke arbejde, vil mange spillere 
mene, at nu behøver de ikke at lave noget. 
Tænk på, hvad I kræver af lederen •—• han 
skal være i lokalet, når de første spillere 
kommer, han skal være sidste mand, der går, 
han skal med som holdleder for junior- og 
drengespillere, han skal ordne klubbens post, 
ja kort sagt, han skal ordne det hele, helst 
også være barnepige for seniorspillere. (Gælder 
det også dig?) Mangler lederen pludselig

r ^

D.I.F.s
liEDEREM/WEKURSUS

Dansk idrætsforbunds ungdoms
udvalg arrangerer atter i år et leder
emnekursus for unge mellem 17 og 
20 år. Kurset afholdes på Gerlev 
Idrætshøjskole ved Slagelse i tids
rummet 30. juli—5. august.

Tilmeldelsesfrist vil senere blive 
meddelt i DIF's blad »Idrætsliv« eller 
ved henvendelse til DIF's kontor,
V. Voldgade 11, V. Tlf. BYen 8702.

V_____________________ J
hjælp, ja, så er der desværre mange spillere, 
som har så travlt, at de ikke har tid at hjælpe. 
(Er det tegn på dovenskab hos nutidens ung
dom?)

Såfremt nu lederen er gift og har børn, kan 
han jo ikke tilbringe hele tiden i klubben, 
familien skal jo også passes. Men tænk på, 
hvilke forhold vi byder ham, er der noget at 
sige til, at han snart trækker sig tilbage igen? 
Nej, men hvis du nu tog et nap med, så 
ville det hele glide meget nemmere, og lede
ren var fri for at få ballade med konen.

Det sidste spørgsmål lyder:
»Hvad kan vi gøre for at hjælpe?«
Støt lederen således, at han ikke selv skal 

være første og sidste mand.
Tag med holdene ud som holdleder (navn

lig drenge- og juniorhold).

Hjælp med at tilrettelægge turneringskam
pene. Påskøn lederens arbejde — tænk på, at 
han arbejder for dig i sin fritid.

Tænk nu over, hvad du har læst — er det 
lige så i din klub/ — Det er vel ikke dig, 
der har svigtet/

Husk på: Den, der vil nyde, må også yde!

Jeg har kun omtalt hankønnet,, men det sva
ge (stærke!!) køn har ligeledes de samme 
problemer. Erik Møller.

TAK FOR SÆSONEN 1960—61.

Redaktionen.
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OFFICIELT
mm
Repræsentantskabsmøde blev afholdt 25. 

marts i forbindelse med DM, og fra dette 
møde kan nævnes:

. . at formanden oplyste, at DBTU des
værre de sidste 3 år var stagneret med ca. 
24.000 medlemmer, heraf 12.000 aktive 
fordelt på 400 klubber.

. . at Nordiske mesterskaber vil blive af
holdt i Oslo november 1961 og Europame
sterskaberne i Stockholm også i november 
1961.

. . at ansøgninger om tilladelser til TV- 
transmissioner for fremtiden skal gå gen
nem lokalunionen til DBTU, før fjernsynet 
ansøges.

.. at danmarksturneringens 1. division 
sæsonen 1961/62 forsøgsvis skal spilles 
som dobbeltturnering. Anmeldelsesgebyr 
hæves til kr. 200.-.

.. at Henning Jørgensen valgtes til se
kretærposten i stedet for afgåede Kjeld 
Frydenlund.

. . at Poul Sandberg overtager Henning 
Jørgensens plads i DT-udvalget.

. . at Einar Lyttik vælges til instruktions
udvalget i stedet for afgåede Chr. Helmer 
Jørgensen.

.. at bladudvalget blev et stående ud
valg under DBTU. Redaktionen genvalgtes 
og virker som hidtil.

. . at DM 1962 er fastsat til Nykøbing 
F. sidste week-end i marts.

. . at Byvangens forslag om ikke at spille 
om 3. og 4. pladsen ved åbne turneringer 
støttes af FU derhen, at der kan spilles 
herom. Dette vil bevirke, at skalaen i para
graf 35 skal ændres til 5-3-2-2 pts.

DIF. s ærestegn til 
Erik Eriksen

Ved KBTU’s jubilæumsbanket 
fik JBTU’s tidligere formand, Erik 
Eriksen, overrakt DIF’s ærestegn.

ffoldkampene red VM
POLEN-DANMARK 5-1
Garczynski—F. Hansen 2—1 (21-10, 14-21, 21-1*) 
Kusinski—H. Wiingaard 2—0 (21-13, 21-15) 
Calinski—E. Lyttik 1—2 (14-21, 21-18, 14-21) 
Kusinski—F. Hansen 2—0 (21-15, 21-15) 
Garczynski—E. Lyttik 2—0 (21-17, 21-19)
Calinski—H. Wiingaard 2—0 (21-15, 21-17)
DANMARK-NIGERIA 5-0
F. Hansen—Alagbala 2—0 (21-12, 21-15)
E. Lyttik—Kotun 2—0 (21-12, 21-11)
H. Wiingaard—Sadiku 2—1 (21-9, 16-21, 21-10)
E. Lyttik—Alagbala 2—0 (21-18, 21-7)
F. Hansen—Sadiku 2—0 (21-11, 21-9)
DANMARK-NORDVIETNAM 5-3
F. Hansen—Tran Vu Phay 0—2 (19-21, 19-21)
H Wiingaard—Tran Nhat Huy 1—2 (21-18, 16-21,

20-22)
E. Lyttik—Ngugyen Xuan Hien 2—0 (21-13, 22-20)
F. Hansen—Tran Nhat Huy 2—0 (21-18, 21-19)
E. Lyttik—Tran Vu Phay 2—1 (21-13, 21-23, 21-8) 
H. Wingaard—Nguyen Xuan Hien 0—2 (17-21,

12-21)
E. Lyttik—Tran Nhat Huy 2—0 (21-10, 21-19)
F. Hansen—Nguyen Xuan Hien 2—1 (20-22, 21-16,

21-16)
RUMÆNIEN—DANMARK 5-2
Cobirzan—F. Hansen 0—2 (8-21, 15-21)
Negulescu—E. Lyttik 2—0 (21-14, 21-15)
Rethi—H. Wiingaard 2—0 (21-12, 21-19)
Cobirzan—E. Lyttik 2—0 (21-10, 21-18)
Rethi—F. Hansen 0—2 (18-2'1, 19-21)
Negulescu—H. Wiingaard 2—0 (21-16, 21-19) 
Rethi—E. Lyttik 2—0 (21-16, 21-14)
UNGARN-DANMARK 5-0
Foldi—F. Hansen 2—0 (21-4, 21-15)
Sido—H. Wiingaard 2—0 (21-15, 21-14)
Rozsas—E. Lyttik 2—1 (21-14, 17-21, 21-18)
Sido—F. Hansen 2—o (21-13, 21-17)
Foldi—E. Lyttik 2—1 (17-21, 21-13, 21-14)
DANMARK-AUSTRALIEN 5-3
F. Hansen—Wilcox 1—2 (21-15, 17-21, 18-21)
E. Lyttik—M. Thomson 2—0 (21-13, 21-13)
H. Wiingaard—McDonald 0—2 (17-21, 13-21)
E. Lyttik—Wilcox 1—2 (21-14, 17-21, 15-21)
F. Hansen—McDonald 2—0 (21-19, 22-20)
H. Wiingaard—Hhomson 2—0 (21-9, 21-13)
E. Lyttik—Mc.Donald 2—0 (21-14, 21-11)
H. Wiingaard—Wilcox 2—1 (18-21, 21-9, 21-15)
SVERIGE-DANMARK 5-1
Larsson—E. Lyttik 2—0 (21-16, 21-13)
Aiser—F. Hansen 2—7 (16-21, 21-18, 21-16) 
Heyerdahl—H. Wiingaard 1—2 (24-26, 21-17, 17-21) 
Larsson—F. Hansen 2—1 (21-11, 16-21, 21-19) 
Heyerdahl—E. Lyttik 2—0 (21-15, 21-13)
H. Aiser—H. Wiingaard 2—0 (21-16, 21-17)

I Brønshøj-Husum Ungdomshus i Køben
havn har været afholdt en pigeturnering arran
geret af Chr. Juhl efter puljesystemet for at 
give pigerne så megen træning som muligt. 
Turneringen blev en stor succes og fik følgen
de resultat: Juniores: 1. Britta Henriksen, 
Battet, 2. Jytte Wenkens, B. 1908, 3. Elin 
Henriksen, Battet, og 4. Lydia, B. 1908. 
Begyndere: 1. Lisa Christensen, 2. Jette Bjørn 
Hansen. Pigerækken: 1. Britta Henriksen, 2. 
Else Marie Bertram, Stefan, 3. Vivian Jensen, 
Husum, 4. Anita Wenkens, B.1908. Begyn
dere: 1. Anita Wenkens, 2. Dorte Juhl, 3- 
Margit Schandorph, 4. Mette Scandorph.
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PEKING

D»t man knapt havde turdet håbe på, blev en realitet. Dansk bordtennis var blandt 
de 28 lande, der deltog i de 26. verdensmesterskaber i Peking fra d. 5. til d. 14. april.

Danmark deltog med: Einar Lyttik, Freddy Hansen og Harry Wiingaard. Holdleder var 
Helmuth Jespersen/ og jeg selv deltog som delegeret pa egen regning.

Verdensmesterskaberne blev spillet i den helt nye hal: The Peking Workers' Gymna- 
sium, der kan rumme 15.000 tilskuere, og der var alt udsolgt til VM en måned før 
kampens begyndelse. D. v. s. at ca. 400.000 tilskuere overværede kampene. Det er en 
rekord, der bliver vanskelig at slå. Priserne la fra kr. 3 til kr. 10.

I pulje A vandt Kina overlegent foran Øst- 
Tyskland, der sensationelt blev nr. 2 foran 
Vest-Tyskland (nr. 3) og Tjekkoslovakiet, der 
først kom på 4. pladsen. Kina tabte kun een 
individuel kamp. Det var den tjekkiske mester 
— genopstanden -— Andreadis, der vandt 2—1 
over Wang Chuan-yao. I pulje C vandt Japan 
næsten lige så sikkert foran Jugoslavien og 
England, der begge sluttede med 12 pts. mod 
Japans 16, mens Rusland og Nord-Korea op
nåede 10 pts. Japan tabte to individuelle 
kampe: Jan Harrison, England, vandt over 
Ogimura, mens Hrbud, Yugoslavia, slog Ki- 
mura.

I finalerunden vandt Kina 7—2 over Un
garn, mens Japan vandt 5—2 over Ungarn. 
Mod Kina vandt Peterfy over 1959’s verdens
mester Jung Kuo-tuan 2—0, mens Sido vandt 
over den senere verdensmester Chunang Tse- 
tung 21/18 21/17. Mod Japan var det lige
ledes Peterfy og Sido, der vandt de to kam
pe over henholdsvis: Murakami og Hoshino. 
Hermed var alt klart til den store finale: Kina 
—Japan. Men herom senere. Vi må lige have 
damerne med.
Rumænien overraskende i finalen

Hos damerne gik såvel Kina som Japan 
smertefrit igennem til slutningen uden at tabe 
een eneste individuel match. I den 3. pulje 
besatte Rumænien overraskende 1. pladsen 
foran Ungarn. Her var det Alexandra, Rumæ
nien, der afgjorde kampen ved at besejre euro

pamesteren Eva Koczian 14/21 21/15 21/12. 
3—1 til Rumænien.

I finalerunden lagde Japan ud med at vinde 
5—0 over Rumænien, mens Kina kun var i 
stand til at vinde 3—2 over Rumænien, efter 
at have været bagud 1-—2. Herefter var ah 
også her klart til den store finale mellem 
Kina og Japan. Men al sympatien samlede sig 
om de to tapre rumænske piger Alexandru og 
Pitica, der især mod Kina kæmpede som lø
ver. Alexandru vandt 2—0 over Sun Mei-ying, 
og endvidere vandt Rumænien doublen over 
Chiu Chung-hui/Hu Ke-ming.

Kina mod Japan på to fronter. På to borde 
samtidigt. I overværelse af 15.000 fanatiske 
kinesere. Det måtte blive alle tiders finaler i 
holdturneringen. Og det blev det.

De fo finaler
Først herrerne: Her startede Chuang Tse- 

tung med at vinde over Hoshino 21/14 24/22. 
Kimura (venstrehåndsspiller med et meget 
ubehageligt topspin) vandt over Hsu Yin- 
sheng, der slår som en hest sparker. 17/21 
21/17 21/17. 1—1. Ogimura vandt over Jung 
Kuo tuan 21/19 21/19- 2—1. Hsu slog her
efter Hoshino i aftenens bedste kamp. Især 
vil den sidste bold blive husket. Hsu bankede 
12-13 gan^e bolden knaldhårdt ned i Hoshinos 
baghånd, men hver gang blev bolden miraku
løst returneret; lige indtil der kom en frem
med bold ind på banen, så mistede Hoshino 
koncentrationen et øjeblik, og bolden var tabt,
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da den kinesiske dommer vendte det blinde 
øje til. Hsu vandt 17/21 21/14 21/18, og stil
lingen var 2—2. Chuang slog Ogimura me
get sikkert 21/13 21/13. Kina 3—2. Kimura 
udlignede mod Jung 21/11 15/21 21/17. Og 
ulidelig spænding i hallen Under øredøvende 
jubel fejede Hsu Ogimura ud af banen 21/7 
21/8, 4—3 til Kina; og endelig lykkedes det 
verdensmesteren Jung at vinde en kamp og 
dermed sikre den kinesiske sejr. Det var Ho
shino, det gik ud over. 21/15 20/22 21/18 til 
Jung. 5—3 til Kina, og alt kaos i den store 
hal. Aldrig har jeg oplevet en sådan begej
string blandt bordtennistilskuere.

De japanske piger hævnede herrerne ved at 
vinde 3—2 over Kina, efter at have været 
bagud 1—2. Afgørende for kampen var det, 
at Matsuzaki (Japan) var i stand til at vinde 
over den senere verdensmester Chiu Chung- 
hui 21/18 21/18. løvrigt var resultaterne: Mat
suzaki—Sun Mei-ying 20/22 21/12 21/12,
Itoh—Chiu 16/21 21/17 19/21, Matsuzaki/ 
Itoh—Chiu/Sun Mei 21/12 14/21 17/21, Itoh 
—Sun Mei-ying 21/9 21/8.

Dansk overraskelse i double
Det var ikke noget liv de danske spillere 

fik i single. Kun Harry Wiingaard overlevede 
1. runde. Y. P. Lohani, Nepal, slog den dan
ske kaptajn Helmuth Jespersen 16/21 21/15 
21/18 20/22 21/11, den seedede Wang Chuan- 
yao vandt 3—1 over Freddy 16/21 2l/ll 21/10 
21/11. (Det var absolut godt præsteret af 
Freddy at tage sæt fra Wang), Lyttik tabte 
til Chu Jen-lung, Kina 21/23 10/21 18/21, 
mens Wiingaard vandt 20/22 21/5 21/10 21/19 
over Joshi, Nepal. Det var dog kun galgen
frist for Wiingaard, der i næste runde løb ind 
i en kineser: Wu Hsiao-ming 15/21 17/21 
17/21.

Så gik det straks meget bedre i herre
double, hvor begge de danske par vandt 1. 
omgang. Wiingaard/Jespersen vandt 19/21 
21/19 12/21 21/15 21/15 over Cabrera/Rodri- 
guez fra Ecuador, mens Lyttik-Freddy Hansen 
skabte en kæmpesensation ved at slå de syd
amerikanske mestre Costa/Roth fra Brasilien 
21/15 21/16 19/21 21/18. Costa skabte sam
me dag en af de største overraskelser ved 
VM ved at slå verdensmesteren Jung ud 3—2, 
så det var utvivlsomt en af de største danske 
doublesejre gennem tiderne. Men i næste run
de blev begge parrene stoppet af kinesere. 
Wiingaard/Jespersen tabte 21/15 15/21 19/21 
9/21 mod Wang/Wu Hung. Lyttik/Freddy 
tabte 11/21 18/21 15/21 til Jung Kuo-tuan/ 
Yang. Det var verdensmesteren parret med 
SOC-vinderen, og det var for stor en opgave 
for det danske par.
4 kinesere i semifinalerne

I herresingle blev det hurtigt klart, at de 
32 deltagende kinesiske spillere ville komme 
til at præge turneringen i uhyggelig grad.

Allerede i 1. omgang mistede Europa 3 af de 
største håb: topseedede Berczik (europamester) 
Ungarn, Tony Larsson, Sverige, og Andreadis, 
Tjekkoslovakiet. Berczik tabte 1-3 til den ind
til da komplet ukendte Tan Cho-lin, Kina, 
Tony tabte 1—3 til Li Fu-jung, og Andreadis 
tabte 0—3 mod Miki, Japan. I 3. runde skabte 
Costa, Brasilien, som sagt VM’s største sensa
tion ved at vinde 3—2 over Jung. Blandt de 
32 sidste var der: 16 kinesere, 11 europæere, 
4 fra Japan og Costa, Brasilien. Her i denne 
omgang måtte Peterfy, Ungarn, lade livet mod 
Ogimura. 2—3. Blandt de 16 sidste var der: 
9 kinesere, 3 japanere, 3 europæere (Sido, 
Averin (Rusland) og Freundorfer (Vesttysk
land) og Costa. (Alsér, som Skandinavien 
havde håbet på, tabte stort til Averin). Ingen 
af de 3 europæere nåede kvartfinalen. Sido —• 
det største håb — tabte til Miki fra Japan. 
2—3. Averin tabte 0—3 mod Ogimura, mens 
Freundorfer tabte 0—3 til Chuang.

I kvartfinalen var der herefter 6 kinesere og 
Miki og Ogimura fra Japan. Men heller ikke 
disse to kunne holde stand mod Kina. Ogi
mura tabte 0—3 mod Chuang Tse-tung 9/21 
21/23 10/21, og Miki tabte 0—3 mod Chang 
9/21 5/21 11/21, og Miki blev nærmest pebet 
ud af tilskuerne. Endvidere vandt Li Fu- 
jung 21/11 21/14 21/12 over Hu Tao-pur 
(Costas banemand) og Hsu Yin over Tan 
Cho 21/8 21/14 21/11. I semifinalerne mødtes 
så. Chang-Hsu (den moralske finale) og Li 
Fu-jung—Chang. Chuang vandt 21/18 21/14 
21/17 over Hsu og Li Fu-jung 21/15 21/11 
21/10 over Chang. Chuang var herefter stor 
favorit i finalen, og han vandt da også 3—1 
over Li Fu-jung: 21/15 21/15 19/21 21/17 i 
en yderst tam finale.
Men det var absolut fortjent, at den 19-årige

Verdensmester i herre single 1961, 
Chuang Tse-tung, Kina
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Chuang Tse-tung blev verdensmester. Han var 
absolut den bedste kineser — især på det tak
tiske område. Chuang er velkendt her i Skan
dinavien, idet han vandt SOC i 1959.

Fantastisk finale mellem Chiu og Koczian
I damesingle tabte to af de seedede japanske 

piger allerede i de indledende runder til to 
ret ukendte kinesere. Det var Itoh, der tabte 
1—3 til Wang Chien, og selveste Okawa, der 
måtte se sig besejret 2—3 af Han Yu-chen. 
Ellers gik de øvrige top-seedede glat igennem 
til kvartfinalen. Her blev resultaterne: Wang 
Chien—Mathe, Ungarn 20/22 21/16 21/10 
21/14, Chiu Chung-hui—Han Yu-chen walk 
over for Chiu, Koczian, Ungarn—Sun Mei- 
ying 19/21 21/18 21/18 21/19 og Matsuzaki— 
D. Rowe, England 21/11 21/12 21/10. (Alex
andra fra Rumænien tabte 1—3 mod Chiu). 
I semifinalerne vandt Chiu Chung-hui 21/7 
21/13 21/13 over Wang Chien, mens Koczian 
vandt over 1959’s verdensmester: Matsuzaki 
i en strålende kamp 17/21 22/20 22/20 21/16.
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Verdensmester i dame single 1961,
Chiu Chung-hui, Kina

Finalen mellem Koczian (25) og Chiu (26) 
blev den bedste kamp ved finalestævnet, og er 
en af de allerbedste damekampe, der er set. 
Chiu dirigerede spillet med fin taktisk sans. 
Knaldhårde angrebsslag afvekslende med de 
mest eventyrlige stopbolde, man kan tænke 
sig. Koczian spillede i vanlig stil med lang 
defensiv, og med returneringer af selv de mest 
håbløse bolde, og med fornemme hentninger af 
Chius fabelagtigt korte stopbolde. Og i de af
gørende situationer havde Koczian en vidun
derlig evne til at afgøre boldene med dræben
de kontraslag. Selvom Koczian flere gange lig
nede en vinder, måtte hun alligevel se sig be-

Hva Koczian Foldi, Ungarn

sejret 21/19 19/21 2l/l4 18/21 19/21. Koc
zian førte således 7—4 i 4. sæt og 14—10 og 
17—14 i 5. men tabte alligevel. Ved 20/18 til 
Chiu i 4. sæt satte Chiu tydeligt bordet i be
vægelse, da hun angreb en kort bold, men den 
kinesiske dommer ville ikke se det trods Koc-
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zians protest; og ved 17/14 til Koczian i 5. 
gled Chiu en lille smule på gulvet, dog uden 
at miste balancen; men straks beordrede dom
meren spillet standset og hentede egenhændigt 
en klud til at træde på til Chiu. Denne pause 
slog Koczian helt ud af det, og Chiu vandt 
sættet 21/19. Under hele VM var en mængde 
spillere faldet på det temmelig glatte gulv, 
uden at de kinesiske dommere havde reageret 
på anden måde end ved at måle nettet efter 
faldet! Synd for Koczian, der spillede sit livs 
kamp, men også synd for Chiu, der ikke kunne 
gøre for alt det postyr.

Herredouble:
Blev et opgør mellem Ungarn og Japan. 

Ungarerne Berczik/Sido og japanerne Hoshino/ 
Kimura, der havde banet sig vej over de bed
ste kinesiske par. Berczik/Sido måtte gennem 
et mareridt af en kamp i kvartfinalen mod 
Wang og Hsu 18/21 21/10 18/21 24/22 21/18, 
men fik til gengæld en forholdsvis let kamp 
i semifinalen mod Chou Lan-sun/Wang Chia- 
sheng 21/13 21/15 21/19. Hoshino/Kimura 
vandt 21/10 21/13 21/13 over Jung og Yang 
i kvartfinalen, og i semifinalen over de to 
singlefinalister Chuang/Li Fu-jung 21/14 12/21 
21/11 21/15. Finalen blev et tamt foretagende. 
Hoshino/Kimura spillede et yderst effektivt 
topspinsspil og var turneringen igennem klart

det bedste par, men i finalen ville spillet ikke 
rigtigt lykkes for parret, og da Berczik/Sido 
heller ikke kunne komme igang, blev finalen 
ikke det store sus. Hoshino/Kimura vandt 
21/18 25/27 21/19 21/13.

Rumænsk triumf
Damedouble blev en stor rumænsk triumf 

ved Pitica/Alexandra, der spillede en helt 
række fremragende matcher, inden parret satte 
kronen på værket ved at slå Chiu/Sun Mei- 
ying i finalen 21/15 12/21 21/18 17/21 2l/l3. 
I 5. sæt var rumæneren bagud 10—-12, men 
tog så 7 bolde på stribe og sikrede sig me
sterskabet i finalestævnets næstbedste kamp. 
I kvartfinalen fik Pitica/Alexandru revanche 
for nederlaget i holdturneringen til Matsuzaki/ 
Itoh 24/22 18/21 21/15 21/16. I semifinalen 
vandt parret over Hu Ke-ming/Wang Chien, 
Kina 18/21 21/17 21/15 21/18. Chiu/Sun Mei 
vandt i semifinalen 21/9 21/5 21/8 over Han 
Yu-chen/Liang Li-chen.

Ogimura påny mix-mester
I mix var den største sensation, at Sido/ 

Koczian tabte i 2. runde til Vyhnanovsky/Krou- 
pova, Tjekkoslovakiet 1—3, endvidere var det 
heller ikke helt ventet, at Rethi/Folea, Rumæ
nien, kunne vinde 3—2 over Hsu/Hu Ke
rning, Kina. I kvartfinalen stod den moralske
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De to rumænske piger, Aiexandru (øverst) og 
Pitica, som brød Asiens herredømme ved at 

vinde damedouble.

finale mellem Ogimura/Matsuzaki, Japan, og 
Chuang/Chiu, Kina. Her vandt japanerne 25/23 
21/16 21/16. I semifinalerne havde lodtræk
ningen maget det sådan, at to japanske par 
modtes i den ene og to kinesiske par i den 
anden. Li Fu-jung/Han Yu-chen vandt over
raskende over Wang/Sun Mei 21/13 21/4 21/7, 
mens Ogimura/Matsuzaki vandt 23/21 15/21 
21/19 21/14 over Hoshino/Seki.

I finalen vandt så Ogimura/Matsuzaki 21/17 
21/14 16/21 21/9 over Li Fu-jung/Han Yu- 
chen.
Trøstturneringerne

Her vandt Freddy Hansen 21/15 22/20 over 
Y. R. Joshi, Nepal, og i næste runde 15/21 
21/19 21/14 over Pleuse, Østtyskland. En ny 
smuk skalp for Freddy. Pleuse vandt både 
over Vyhnanovsky og Stanek fra Tjekkoslova
kiet, da Østtyskland vandt 5—4 over Tj. 
Senere måtte Freddy dog lade livet mod Li 
Jen-su, Kina 2—0. Wiingaard vandt påny over 
Heyerdahl 21/18 14/21 21/11 men tabte så 
0—2 til Wang Chih-liang. Lyttik tabte 19/21 
9/21 til Reimann, Østtyskland. I finalen mød
tes danskernes besejrere: Wang Chih-liang og 
Li Jen-su, og Wang vandt 21/13 21/10.

Hos damerne vandt Ti Chiang-hua, Kina 
11/21 21/12 21/13 over Gomolla, Vesttyskl.
Jubilee Cup

Her havde jeg selv den tvivlsomme ære at 
skulle forsvare »Smuts« 2. plads fra Dort
mund. Det lykkedes ikke. Desværre. Jeg måtte 
bøje mig mod Mauritz fra Vesttyskland i kvart
finalen 18/21 22/24 efter forinden at have 
slået Åke Eldh, Sverige 21/12 21/15. Vinder 
blev: Fu Chi-fang, Kina.

De 26. verdensmesterskaber var hermed slut. 
Mesterskaberne blev en kæmpesucces for værts
nationen, der vandt 3 af de 7 titler: Herre- 
single, damesingle og herrernes holdmester
skab og vandt dermed lige så mange titler som 
(ellers hidtil suveræn) Japan, der tog sig af 
damernes holdmesterskab, herredouble og 
mixeddouble, mens Rumænien reddede Euro
pas ære ved at hjemføre damedoublen.

Poui Sandberg.

GLOSTRUP^ ÅBNE
Bedste klub og dermed vinder af den af 

GIC udsatte pokal, blev Zero med 35 points 
for GIC med 31%, nr. 3 Lyngby med 17 
points, nr. 4 Landskrona 15 points og nr. 5 
KBK 14% points.

Single
M. 1. Freddy Hansen, KBK. 2. Harry Wiin

gaard, Fight. 3. Ejnar Lyttik, KBK. 4. Palle 
Hansen, Herlev.

A. 1. Ingvar Jønsson, Malmø.
B. 1. B. Johansson, Landskrona.
C. 1. Arne Mogensen, Zero.
D. 1. Alex Præstekær, Stefan 
Jun. A. 1. Henning Thorsen, Zero.
Jun. B. 1. Sv. Petersen, Virum.
Drenge. 1. Morten Petersen, GIC.
Old-boys. 1. Steen Åke Carlsson, Landskrona. 
Dame M. 1. Lis Ramberg, Lyngby. 2. Evy

Scandorf, Stefan. 3. Bente Utoft, Stefan. 4. 
Else Poulsen, KBK.

Dame A. 1. Birthe Svenningsen, GIC.
Dame jun. 1. Britta Henriksen, Battet.
Pige. 1. Annette Nielsen, GIC.

Double
M. 1. Harry Wiingaard/Fl. Nielsen, Fight.
A. 1. Kaj Larsson/Ingvar Jønsson, Husie.
B. 1. Gøran Persson/Bo Jonsson, Landskrona.
C. 1. Villy Nielsen/Bertil Nielsen, Zero/Mile- 

stedet.
D. 1. Søren Jensen/Flemming Andersen, DVL 
Junior. 1. Henni Thorsen/Ivan Olsen, Zero. 
Drenge. 1. Morten Petersen/Niels Ramberg,

GIC/Lyngby.
Mix-elit. 1. Evy Scandorf/Ejnar Lyttik, Ste- 

fan/KBK.
Mix-secunda. 1. Elin Henriksen/Harry Hansen, 

Battet/Codan.
Dame. 1. Lis Ramberg/Astrid Eggertsen, Lyng- 

by/Bj æverskov.
Dame jun. 1. Loren Ulla/Britt Bengtson, 

Malmø.
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Doimrli i VN - Holdtiirneriiigcn
I holdturneringen ydede det danske hold absolut en indsats over forventning. Dan

mark var blevet placeret i gruppe B sammen med Ungarn, Sverige, Rumænien, Polen, 
Australien, Nord Viet-Nam og Nigeria. (Pakistan skulle også have deltaget i denne 
gruppe, men mødte ikke op). Resultaterne blev: Ungarn 0-5, Sverige 1-5, Rumænien 
2-5, Polen 1-5, Australien 5-3, Nord Viet-Nam 5-3 og Nigeria 5-0.

Danmark lagde ud mod det uberegnelige 
polske hold, og her blev det som ventet til et 
dansk nederlag. På forhånd havde vi håbet 
på et lidt bedre resultat end 1—5, men det 
kneb lidt for holdet at komme igang. Lyttik 
var det store lyspunkt ved at vinde over Ca- 
linski, efter helt eventyrligt angrebsspil (bag
hånd), der gang på gang udspillede polakken. 
Til gengæld skuffede Lyttik lidt mod den sva
gere polak, Garczynski, som Freddy heller ikke 
kunne klare trods en imponerende slutspurt. 
Både Wiingård og Freddy var chanceløse mod 
den polske topspinsspecialist, Kininski. End
videre tabte Wiingård 0—2 til Calinski.

I næste omgang gik det løs mod Nigeria, 
som overraskende havde besejret Nord Viet- 
Nam 5—3- Men her viste det sig, at Dan
mark fik en let kamp, idet Nigeria tydeligvis 
ikke var vant til at spille mod sandwich-bats. 
På mindre end en time havde Danmark vun
det 5—0 og afgav kun eet sæt. Freddy og

Lyttik vandt hver to kampe, Harry den sidste.
Dagen efter skulle Danmark møde Viet- 

Nam, og efter sejren over Nigeria regnedes 
chancerne for langt over pari. Men godmor
gen ! Her fik det danske hold mere end hæn
derne fulde mod de utroligt sejge viet-name- 
sere, der allesammen spillede lang defensiv 
med stærk underskru. Og bedre blev det ikke, 
da Freddy og Harry lagde ud med at tabe, 
så vi kom bagud 0—2. Heldigvis bevarede Lyt
tik hovedet koldt og reducerede til 1-—2 efter 
et dejligt sikkert spil. Freddy udlignede til 
2—2, og Lyttik bragte os foran 3—2. Viet- 
Nam udlignede til 3—3, før Lyttik og Freddy 
sikrede den danske sejr 5—3. Denne holdkamp 
var VM’s længste, idet den varede over 4 
timer. Lyttik var redningsmanden i denne 
utroligt spændende kamp, men også Freddy 
kom meget stærkt i de to sidste kampe, mens 
intet ville lykkes for Wiingaard.
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Danmark-Rumænien 2-5. Denne kamp 
vil aldrig blive glemt af de danskere, der 
overværede den. For her mod Rumænien 
spillede Freddy det bedste, han nogensinde 
har præsteret, og udførte det kunststykke 
at vinde over både Corbirzan og Rethi.

I begge kampe kæmpede Freddy med en 
imponerende sejrsvilje, og alt lykkedes for 
ham. Defensiven var endnu mere sikker, 
end den plejer, og når rumæneren blottede 
sig, sprang Freddy bogstaveligt ind og 
dræbte bolden med dødbringende smashes. 
Blot synd for ham, at han ikke fik lov til 
at spille mod Negulescu (nr. 2 1 Europa). 
Helmuth Jespersen havde disponeret så
ledes, at Lyttik først skulle spille sine 3 
kampe, og ingen kan bebrejde ham noget.

Heller ikke Lyttik og Wiingaard skuffede.
Mod puljevinderen Ungarn var vi fuld

stændigt uden chance, selvom Ungarn stillede 
op uden europamesteren Berczik. Lyttik pyn
tede på 0—5 nederlaget ved at tage sæt fra 
Rozsas (topspin) og fra selveste Foldi, der 
fik kælenavnet »Den kinesiske Mur« i kampen 
mod Freddy. Sido tryllede og regerede med 
Wiingaard og Freddy og gav i glimt prøver 
på sin store kunnen og blev som sædvanlig 
uhyre populær hos tilskuerne. Jo, den 38- 
årige ungarske kæmpe kan endnu.

Australien var et af de lande, vi på for
hånd regnede med en chance mod, og heldig
vis blev forventningerne heller ikke skuffede. 
Danmark vandt 5—3 efter at have været bag
ud 1—3. Afen påny viste spillerne, at der er 
krummer i dem. Ved 3—1 til A. vandt Freddy 
den meget vigtige kamp mod Australiens 1. 
mand C. McDonald 21/19 22/20 efter at have 
været bagud 15/19 i 1. og 14/19 i 2. sæt. Det 
kan man kalde koncentration. Denne kamp 
knækkede faktisk Australien psykisk.

Wiingaard kom for alvor i denne kamp, 
hvor det lykkedes ham at vinde 2 individuelle 
sejre, bl. a. over Wilcox i den afgørende kamp 
til 5—3. Samme Wilcox havde besejret både 
Freddy og Lyttik forinden, så det var en smuk 

.skalp for Harry. Til gengæld vandt både Fred
dy og Lyttik over McDonald, der havde skabt 
sensation ved at besejre Berczik!

I sidste omgang mødte vi arvefjenden Sve
rige, der »kun«, vandt med 5—1 efter en 
match, hvor det lykkedes Danmark at give 
svenskerne mere modstand, end vi plejer at 
vcere i stand til. Alene den kendsgerning, at 
det denne gang lykkedes at vinde en kamp, er 
et meget stort fremskridt. Det var Harry Wiin- 
gård, der vandt den enlige kamp over den 
svenske debutant Chr. Heyerdahl.

Siden 1946 er der kun 4 spillere, der har 
vundet kampe mod Sverige. Så det var en 
stor pnestation af Wiingaard (At det ikke var 
noget tilfielde, viste Wiingaard i trøstturnerin
gen, hvor han påny besejrede Heyerdahl og 
derved fik betegnelsen »svenskardodaren« hef

tet på sig). Freddy var ved at skabe den helt 
store overraskelse mod Tony harsson. I af
gørende scet førte Freddy 19117, før det lyk
kedes Tony at hale sejren hjem. Aftenens fest
ligste kamp stod mellem harsson og hyttik, 
der havde nogle helt fantastiske kontraserier. 
Alsér vandt som ventet over både Freddy og 
Wiingård, mens Heyerdahl vandt den sidste 
svenske sejr over hyttik.

Danmark blev nr. 5 i gruppe B med 7 
kampe 6 pts. og score 19—26. Lyttik vandt 
8 og tabte 9, Freddy vandt 7 og tabte 8, mens 
Wiingård havde score 4—9.

Alt i alt ydede de 3 danske spillere en ind
sats langt over forventning og viste sig rige
ligt de 15.000 kr. værd. Lyttik startede bedst, 
men til gengæld sluttede Freddy meget stærkt, 
og de to spilleres score er da også stort set 
ens. Harry Wiingaard startede med en vis 
benovelse, men blev faktisk bedre og bedre 
kamp for kamp. Når Harry får forbedret sit 
benarbejde 100 pct., og når hans push bliver 
lige så sikkert internationalt, som det er na
tionalt, tror jeg, at vi har fået den helt rig
tige 3. mand til Lyttik og Freddy, som stadig 
bliver stærkere og stærkere internationalt.

Slutstillingen i puljen blev: Nr. 1 Ungarn 
14 pts., nr. 2 Sverige 12, nr. 3 Rumænien 10, 
nr. 4 Polen 8, nr. 5 Danmark 6 pts., nr. 7 
Australien 2 pts. (15—34), nr. 8 Viet-Nam 
2 pts. (14—34) og nr. 9 Nigeria 2 pts. (9 
—33).

DAlVMARKSTUftNERlIVCiElV
1. division:
1. KBK ................ ........  8 k. 16 P- 66—14
2. Fight ................. .......... 8 k. 12 P- 51—29
3. B.1908 ............ ........  8 k. 12 P- 47—33
4. MBK ................ ........  8 k. 10 42—38
5. Fåborg ............... ........ 8 k. 9 P- 42—38
6. Esbjerg ............ ........  8 k. 6 P- 35—45
7. Herlev ............... ........ 8 k. 5 P- 33—47
8. Nakskov ........... ........  8 k. 2 P- 20—60
9. Gentofte ........... ........ 8 k. 0 P- 24—56
Damer:
1. Stefan ................ ........  6 k. 11 P- 45—15
2. Bjæverskov .... ........ 6 k. 8 P- 35—25
3. Esbjerg ............ ........  6 k. 6 P- 34—26
4. MBK ................ ........ 6 k. 6 P- 29—31
5. Lyngby ............ ........ 6 k. 5 P- 31—29
6. Glostrup............ ........ 6 k. 5 P' 24—36
7. B.1908 ............... ........ 6 k. 1 P- 12—48
Juniores:
1. Zero ................ ........ 8 k. 16 P- 62—18
2. MBK ................ ........ 8 k. 13 P- 54—26
3. Stjernen ............ ........  8 k. 11 P- 50—30
4. OBC ................ ........ 8 k. 8 P- 40—40
5. Chr.bjerg........... ........  8 k. 8 P- 33—47
6. Fåborg ............ ........  8 k. 7 P- 40—40
7. KFUM ............ ........ 8 k. 5 P- 33—47
8. NFBTK ............ ........  8 k. 3 P- 28—52
9. Bjæverskov . . . . ........  8 k. 1 P- 20—60
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Zeros juniorhold, som gik igennem Danmarksturneringen uden at afgive points. Fra venstre 
Ivan Olsen, Henning Thor sen og Finn Jensen.

I. div.:
Gentofte—Herlev 3—7, 1908—Fight 4—6, 

Fight—Herlev 8—2, Fåborg—Gentofte 7—3, 
Esbjerg—Gentofte 7—3, Nakskov—MBK
4— 6, Fight—Gentofte 8—2, Herlev—Esbjerg
5— 5, Fåborg—KBK 2—8, Nakskov—Esbjerg 
3—7, MBK—KBK 2—8, KBK—1908 9—1. 
Damer:

Glostrup—MBK 6—4, Bjæverskov—Stefan 
2—8, Lyngby—MBK 5—5, 1908—Esbjerg
0—10, Glostrup—Lyngby 6—4, Bjæverskov 
—Esbjerg 5—5, Stefan—Esbjerg 5—5.
II. div.:

Chr.bjerg—TII 6—4, KB—OBC 4—6, 
Brønshøj—Chr.bj. 10—0, Lyngby—Randers
6— 4, Grøndal—OBC 5—5, Grøndal—TII
7— 3, Chr.bjerg—Randers 4—6, KB—Lyng
by 3—7, Virum—Grøndal 3—7, OBC— 
Brønshøj 4—6.
Juniores:

KFUM—Bjæverskov 5—5, NFBTK—Bjæ
verskov 7—3, KFUM—Fåborg 7—3, Stjer
nen—OBC 7—3, Zero—Fåborg 8—2, Bjæ
verskov—OBC 4—6, NFBTK—Chr.bjerg 4— 
6, Chr.bjerg—KFUM 6—4, Bjæverskov— 
Stjernen 2—8, MBK—KFUM 6—4, Zero—• 
OBC 6—4, Fåborg—NFBTK 9—1.

I I. division var der mest spænding om an
denpladsen, da KBK allerede inden den sidste 
kamp havde sikret sig mesterskabet. 1908 
skulle have mindst uafgjort mod KBK for at 
slutte som nr. 2, man tabte med 1—9; og 
Fight blev herved nr. 2 på bedste score. Den 
indbyrdes kamp mellem 1908 og Fight endte 
6—4 til Fight, efter en dramatisk kamp, hvor 
Wiingård tabte til Bernickow, men vandt over 
Schwarch, og hvor Fight’s debutant Søren Sø
rensen vandt to kampe — over Bernickow og 
Palle Duedam. I bunden lykkedes det ikke 
Gentofte at klare frisag, til trods for at lands
holdskaptajnen Helmuth Jespersen fik sin

anden ungdom, og vandt samtlige seks sing
ler på skæbneturen til Fåborg og Esbjerg. Gen
tofte og Nakskov må fra næste sæson spille 
i II. division. Mesterskabet i år var KBK’s 
tiende siden mesterskaberne startede i 1946. 
Unægteligt en strålende præstation. KBK’s 
hold bestod af: Einar Lyttik, Freddy Hansen 
og Mogens Nicolajsen.

I II. division var Grøndal lige ved ai 
snyde OBC i opløbet, men mistede chan
cen ved at spille 5-5 mod OBC i den af
gørende kamp, efter at have ført 5—3. Nu 
blev det OBC, der følger suveræn Brøns
høj op i I. division. I bunden blev nedryk
ningen først afgjort på den allersidste spil
ledag. KB var dødsdømt. Men hvilken klub 
skulle følge KB ud af divisionen? Randers 
eller TII? Hvis TII fik points mod Grøndal 
var Randers dødsdømt, men hvis TII tabte, 
ville Randers være i sikkerhed ved at slå 
Chr.bjerg. Da TII tabte 3-7 mod Grøndal 
og Randers vandt 6-4 (efter at have været 
bagud 2-4) over Chr.bjerg, blev det TII, 
der måtte rykke ned på dårligste score, 
efter en overgang at have ligget på 3. plad
sen. Så lunefuld er skæbnen. Brønshøjs 
sejrende hold: Aage Rørstrøm, Ole Tullin 
og Ernst Westphal.

I damerækken blev Stefan påny mester efter 
et års »pause« (Esbjerg). Stefan har den helt 
enestående rekord at være ubesejret i dan
marksturneringen lige siden denne turnering 
blev indstiftet. Stefans mestre bestod af: Evy 
Schandorph, Bente Utoft og Lise Christensen. 
Bjæverskov kilede sig ind på 2. pladsen foran 
Esbjerg ved at spille uafgjort med Esbjerg i 
den afgørende kamp. Rækkens største over
raskelse var Glostrup, der kom med en impo
nerende slutspurt og vandt 6—4 over både 
MBK og Lyngby. Det lover godt for frem
tiden.
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I bunden blev B.1908 helt isoleret til slut 
og må forlade rækken sammen med Søllerød, 
der var nødt til at trække holdet.

Hos juniores blev det som ventet Zero, der 
besatte førstepladsen uden at afgive points. 
På de næste pladser kom MBK og Stjernen. 
Det mest overraskende resultat i turneringen 
var vel KFUM’s sejr over Fåborg på 7—3. 
I bunden lykkedes det Bjæverskov at få et 
trøstpoint ved at spille 5—5 mod KFUM.

Zero stillede med: Hg. Thorsen, Finn Jen
sen, Lasse Larsen og Ivan Olsen.

Poul Sandberg.

Unionsstævnerne mellem herre, dame og 
juniores fra FBTU, KBTU, SBTU og LFBTU 
fik i år til resultat, at København vandt herre- 
og damerækken, medens Fyn efter en stærk 
indsats vandt juniorrækken.

SUCCES KURSUS 
i Roskilde

SBTU har afholdt kursus for instruktør- 
medhjælpere. Kurset, som havde mange delta
gere, foregik i Roskildehallen over 2 week
ends. Programmet, hvori indgik nye trænings
metoder, var tilrettelagt af Karlo Nevad. Med
arbejdere var instruktørerne Erik Larsen og 
Kai Olsen samt Chr. Helmer Jørgensen, som 
holdt et glimrende foredrag og lagde op til 
saglig diskussion.

Med hensyn til instruktiv gerning ser SBTU 
roligt fremtiden i møde. Deltagerne ydede en 
god og koncentreret indsats og viste positive 
anlæg for deres fremtidige virke i klubberne.

To af deltagerne, Poul Petersen, Virum, og 
Søren Hansen, Roskilde, vil blive brugt som 
instruktørmedhjælpere på SBTU’s trænings
kursus i juli måned. Prik.

moderne
KRYDSTOGT til ISRAEL 1515 kr.

FERIEOPHOLD
Harzen, ? dage ............................... .. 310.-
Rhinen, 8 dage ............................... • 335.-
Tyrol, 10 dage ................................. .. 395.-
Slap a‘ i Østrig, 10 dage ....... 438.-
Adriaterhavet, 10 dage ................. 465-
Gardasøen, 10 dage .................. ... 495-
Paris, 8 dage .......................... ........ ... 505-
Blå Lagune. 10 dage .................. ,. 509-
Terrassen til Schweiz, 10 dg. . .. 525-
Italiens Riviera, 10 dage ......... .. 525-
Franske Riviera, 12 dage ......... .. 693-
Korsika, 12 dage ........................... . 775-

FLYVEREJSER
Mallorca, 15 dage ....................... „ 695-
Soriehavsierie, 14 dage ............. .. 915-
Grækenland, 15 dage ................ .. 1098-
Portugal, 15 dage ........................ _ 1340.-

RUNDREJSER
580.-Øs4rig ior hvermand, iU dg.

Alperne og Venedig (Østrig,
Schweiz, Italien), 12 dg................ 818.-
Skønne Italien, Rom, Sorrento,
Venedig, 13 dage ........................... 898.-
Sventyriærd i fugoslavien, 3 dgs. 
tommeril sejl. på Drina, 15 dg. 1098.- 
Baikanxetse. Montenegro, Make
donien. 16 dage ...............................1360.-
Andalusien, Spaniensrejse, tog/ 
fly/bus, 16 dage .............................. 1395,-

UNGDOMSREJSER

SAS FERIE

cmmr

Bornholm, vandretur, 10 dg. ... 145.-
Nordtyskland og Harzen, cykel
rejse, 15 dg........................................... 245.*
Feriedage i Østrig, 10 dg............ 358.-
Gardasøen, camping, 10 dg. ... 375.* 

Alle priser er etb SCøbenhavn

_ EESEHEEa
SPØRG EFTER DEN »grønne« REJSEHÅNDBOG 

— årets populæreste ferieveiledning!

NGDOMMENS REJSEBUREAU
Kultorvet 7 - Københ. K. - Minerva 2727
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VM 1@®1

OMKRING
WALK OVER !

Desværre blev de individuelle kampe skæm
met af en mærkelig kinesisk opfattelse af 
sportsånd.

Det startede i herresingle i ottendedelsfina
len, hvor den kinesiske holdleder lod Chang 
Shik-lin vinde uden kamp (walk over) over 
SOC-vinderen I960: Yang Jui-huo, da han 
mente, at den defensive Chang havde større 
chancer for at vinde over Miki end Yang. 
Hvis Sido havde slået Miki, var det sikkert 
blevet Yang, der havde vundet uden kamp. 
Måske var det klog politik, men det havde 
intet med idræt at gøre, og vakte berettiget 
harme blandt alle de europæiske ledere. Til
fældet var så meget meget mere grelt, som 
Chang og Yang skulle have spillet på sam
me tid som Sido og Miki. Men af en eller 
anden grund undlod de ellers punktlige kine
siske dommere at sætte kampen i gang, og 
først da Sido havde talt blev walk-overen 
offentliggjort.

Men også i de øvrige rækker blev walk over 
benyttet i stor udstrækning, hvor kinesiske 
spillere skulle mødes, og »vinderen« senere 
skulle møde en udlænding. Dels for at spare 
på kræfterne, og dels for at kunne udvælge 
den spiller (eller det par) der havde størst 
chance for at vinde over den pågældende ud
lænding. Det er fuldstændig fremmed for 
dansk tankegang og i strid med al amatør
idræt, hvor hver udøver kæmper for sin egen 
chance. Men her betød det ikke noget, hvilken 
kineser der vandt. Blot det blev en kineser! 
Tænk at en skandinavisk mester ikke får lov 
til at forsøge at komme i kvartfinalen om VM!

I herredouble blev walk over brugt een gang 
(i 8. dels finalen). I damesingle: 4 gange. 
Bl. a. i kvartfinalen, hvor Chiu fik lov at få 
walk over.

Helt galt var det i mixed-double, hvor et 
par kom i semifinalen (Wang Chuan-yao/ 
Sun Mei-ying) uden at have spillet i kvart
finalen eller i 8. delsfinalen.

Når kineserne endelig spillede mod hinan
den, så det for tilskuerne ud, som om det 
på forhånd var bestemt, hvilken spiller der 
skulle vinde, og at de kun spillede matchen 
som en opvisningskamp. Jvf. blot semifinalen 
i damedouble mellem to normalt nogenlunde 
jævnbyrdige par: Chiu/Sun mod Han Yu/Liang 
21/9 21/5 21/8. Mix. kvartfinale: Li Fu-jung/ 
Han Yu mod Tan Cho/Liang 21/4 21/6 21/10. 
Mix semifinale: Li Fu-j ung/Han Yu mod 
Wang/Sun (2Xw.o.) 21/13 21/4 21/7.

Det er blot nogle få spredte eksempler 
blandt mange på min påstand. Det var stor
politik og ikke idræt. P.A.S.

KRTUs Holdtumering?
Vindere i KBTU’s holdturnering 1960—4l: 

KS A: KFUM 
KS B: Husum 
KS C: Codan
1. division: B.1908 I
2. division: SBTK
3. division: Grøndal
4. division: The Eight
5. division: B.1908
6. division: The Eight 
Junior A: Zero 
Junior B: Zero 
Junior C: Zero I 
Dame A: Husum I 
Dame B: SBTK 
Drenge A: Zero I 
Drenge B: Zero I

Tinderne nf
SRTU.s
hold i tir iier i n g*
Kreds Række Klub Pts.

1 M: Stjernen 1 16 p.
2 M: Stjernen 2 18 p.
3 A Birkerød 15 p.
4 B Holmegård 14 p.
5 B Birkerød 18 p.
6 B Gladsaxe 20 p.
7 C Vordingborg 14 p.
8 C Sigerslevøster 15 p.
9 C Virum 2 11 p.

10 c Gladsaxe 16 p.
11 D Ruds Vedby 16 p.
12 D Brøndbyøster 14 p.
13 D Gladsaxe 16 p.
14 D Virum 7 P-
15 D: Sølager 1 16 p.
16 Old boys Herlev 2 18 p.
17 Dame Virum 14 p.
18. Dame jun. Bjæverskov 1 20 p.
19 Pige Glostrup 20 p.
20 Hr.-jun. Vordingborg 1 20 p.
21 Hr.-jun. Vordingborg 1 20 p.
22 Hr.-jun. Tåstrup 1 14 p.
23 Hr.-jun. Lyngby 1 12 p.
24 Hr.-jun. Glostrup 2 16 p.
25 Drenge Vordingborg 1 19 p.
26 Drenge BTK 54 13 p.
27 Drenge Glostrup 1 20 p.
28 Drenge Glostrup 2 20 p.
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Den 7. maj fyldte Københavns Bordtennis 
Union 20 år, og i den anledning afholdt man 
i april en jættestor fødselsdagsturnering med 
bykampe mod Århus, Hamburg og Skåne. 
Københavns herrer og Hamburgs damer vandt. 
I den individuelle turnering vandt svenskeren 
Stellan Bengtsson mestersingle og Evy Schan- 
dorph damesingle, Henning Thorsen junior

single og Einar Lyttik/Freddy Hansen mester
double. Ved den efterfølgende banket fik Evy 
Schandorph overrakt KBTU’s guldnål for 25 
unionskampe. På billedet ses bestyrelsens »fød
selsdagsbørn«. Siddende fra venstre: Poul 
Krohn Hansen, Bjørn Hansen og Svend Jen
sen. Stående f. v. Kay Bernickow, Øivind Vik, 
Poul Svensson og Villy Buch.

PiOUB. HOLfVI
SILKEGADE 11 . KØBENHAVN K.

C. 3082 . 13382

BORDTENNISREKVISITTER & BEKLÆDNING

Igen først med sæsonens nyheder.
Det store udvalg - De rigtige priser.

BRITGOODS - BARNA - SPORTY - STIGA - FLISAN m. fl.

2«

AMQmwm os
ATTER ANGREB

Når jeg i denne artikel skal forsøge at 
fortælle lidt om den linie international 
bordtennis er kommet ind på, kan jeg 
ikke lade være at starte med at citere 
Johnny Leach. Han skulle i sin første 
kamp møde kineseren Tsu, og han for
talte mig lige før kampen, at nu havde 
han taktiken klar: »Når Tsu server, tager 
jeg bolden med hånden og siger: Well 
served, og når jeg har servet, dukker jeg 
mig under bordet, så han ikke kan ram
me mig!«

Dette var kun sagt i sjov, men allige
vel. Bordtennis i dag består kun af serv 
og angreb, serven har i dag fået en betyd
ning for spillet, der er lige så stor som 
fingerskruet havde i gamle dage. Måske 
man igen må finde en løsning, så servens 
betydning igen reduceres. Måske var det 
en udvej at bevare midterlinien også i 
single og så kræve diagonalserv. I dag er 
det meget sjældent, at en kineser ikke 
mindst vinder sin serv med 4—1, og pro
blemet er ikke løst ved at sige, at så må 
vi lære lige så gode serv, for så kommer 
vi der hen, hvor bolden sjældent går 
mere end tre gange over nettet, før den 
er afgjort. Det kan virke fascinerende, 
når 15.000 tilskuere lader Deres hen
holdsvis glæde og skuffelse komme til 
udtryk under spillet, men det er jo des
værre kun et kinesisk fænomen og ikke 
et, vi kan indrullere i vore betragtninger.

Endnu en fornyelse har bordtennis fået 
i sæsonen, der er gået. Mange har rystet 
opgivende på hovedet, første gang De er 
blevet stillet over for det såkaldte top- 
spin-loop, et slag, der udføres ved, 
at battet med megen fart i en lodret bane 
rammer bolden nærmest i bunden, så 
denne sendes retur med meget topspin, 
beskrivende en høj bue. Denne bold får i 
kontaktøjeblikket med bordet et fuldstæn
digt ukontrollabelt skrue. Der er to må
der, man kan forsøge at returnere bolden 
pi, enten ved et blokeringsslag, halv-vol-

iiliilllll-

ley, eller ved at forsøge at angribe bol
den og sigte mod nettets bund. Men da 
boldens skruning kan varieres, vil man 
forstå vanskelighederne. Den eneste helt 
sikre måde at spille en spiller, der mestrer 
dette slag, på, er at bruge topspin imod 
ham, loop kan nemlig kun laves på un
derskruede bolde.

Dog er der endnu en ting, jeg synes, 
man bliver nødt til at tage op til fornyet 
overvejelse. Er det rigtigt, når vi siger, 
at den ortodokse fatning er penneskaft- 
fatningen overlegen ? Jeg mener nej; den 
retning, bordtennis udvikler sig i, er øget 
tempo, bolden skal tages så hurtigt som 
muligt og helst i et angrebsslag. Er det 
da ikke en fordel at skulle spille alle 
bolde med den samme side af battet? Så 
afgjort, et af vore væsentligste argumen
ter har hidtil været, at vi i Europa ikke 
er hurtige nok på fødderne. Efter at have 
set asiaterne ved dette VM, både herrer 
og damer, kan jeg ikke med hensyn til 
legemsbygning se nogen grund til, at vi 
ikke med den samme træning skulle kun
ne opnå den samme hurtighed.

Så jeg vil tro, at vi, når vi fremover 
skal instruere begyndere, må sige til dem, 
at der er to måder, man kan holde på 
battet. At dette så igen indebærer et in
struktivt problem er så en hel anden sag, 
som må løses på den ene eller anden 
måde.

Einar Lyttik.
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MARATONOPRYKNIH«
Oprykningskampene fil danmarksturne- 

ringen spiliedes den 18.-19. marfs på Nord- 
vangskolen i Glostrup.

I herrerækken mitte man igennem et mare
ridt, der varede léVa time, før de to nye hold 
til danmarksturneringen var kåret. Først i den 
allersidste runde faldt afgørelsen. Her skulle 
KFUM møde Vejle og OB Stjernen. Skønt 
KFUM på det tidspunkt havde vundet sine 
4 første kampe, var holdet ikke sikker på 
oprykning. Hvis Vejle vandt over KFUM, var 
Vejle sikker på oprykning, og OB ville følge 
med op, hvis Stjernen blev besejret tilstræk
keligt stort. Omvendt ville Stjernen rykke op 
(sammen med KFUM), hvis OB blev besejret, 
og KFUM samtidigt besejrede Vejle. Så ind
viklet var det! Nu blev det KFUM og OB, 
der sikrede sig oprykning efter to 7—3 sejre. 
Men havde Vejle forstået at koncentrere sig i 
den 2. og 3- kamp mod KFUM, var afslut
ningen måske blevet endnu mere dramatisk. 
Vejle førte nemlig 1—0 ved Kildeman over 
Pihi, og i den 2. kamp førte Gert Toft 13—6 
over Sandberg i afgørende sæt, men tabte, og 
i 3. kamp havde Palle Grundholm 20—14 
mod Rosberg i 3. sæt, men også her glippede 
det for Vejle. Så i stedet for 3—0 til Vejle 
blev det 2—1 til KFUM, og kampen var fak
tisk afgjort. Vejle var psykisk knækket.

Det var turneringens mest homogene hold 
(KFUM) og turneringens bedste taktikere 
(OB’erne), der rykkede op. OB benyttede, ene 
af alle hold, udskiftning, og det viste sig at 
være en uhyre klog politik. De to klubber af
løser KB og TII i 2. division.

I herrerækken var det mest spændende at 
følge de tre unge talenter: Jørn Kildeman fra 
Vejle, Erling Nielsen fra Stjernen og Poul 
Gam fra Nykøbing Falster. Blot synd, at ingen 
af disse spillere kommer til at spille i dan
marksturneringen fra næste år, for her er vir
kelig noget at bygge på. Tænk hvis de tre 
spillere kunne danne et hold!

Men turneringens bedste spiller var dog 
klart »veteranen« Ove Jensen, OB, der 
spillede med en forbilledlig koncentration 
og en blændende sikkerhed. Ove gik igen
nem uden nederlag 15—0, Kildeman 14—1 
(Ove J.), Erling Nielsen 13-2 (Ove og 
Kildeman) Poul Gam 12-3 (de 3 foran
nævnte) Pihi og Sandberg 11-4 (de 4 før
nævnte) og Per Rosberg 10-5 (de 4 før
nævnte + John Christensen, Stjernen).

KFUM’s hold bestod som sagt af: Pihi, Ros
berg og Sandberg, medens OB stillede med 
Ove Jensen, Flemming Flange, Ole Rasmus
sen og C. E. Brandt.

Resultaterne blev.
KFUM ■— OB 6—4, Vejle 7—3, Stjernen

6— 4, Nyk. F. 6—4 og Viking 10—0.
OB—KFUM 4—6, Vejle 6—4, Stjernen

7— 3, Nyk. F. 7—3 og Viking 8—2.
Vejle—KFUM 3—7, OB 4—6, Stjernen 

6—4, Nyk. F. 8—2 og Viking 9—1- 
Stjernen—KFUM 4—6, OB 3—7, Vejle 

4—6, Nyk. F. 8—2 og Viking 10—0.
Nyk. B. BTK. — KFUM 4—6, OB 3—7, 

Vejle 2—8, Stjernen 2—8 og Viking 5—5.
Viking, Kønne — KFUM 0—10, OB 2—8, 

Vejle 1—9, Nyk. F. 5—5.

1. KFUM . . .
2. OB ..........
3. Vejle.........
4. Stjernen
5. Nykøbing F.
6. Viking . . . .

5 k. 10 pts. 35—15
5 k. 8 pts. 32—18
5 k. 6 pts. 30—20
5 k. 4 pts. 29—21-
5 k. 1 pts. 16—34
5 k. 1 pts. 8—42

Damerne:
Her blev spændingen hurtigt udløst, da 

Virum og »Kammeraterne«, Svendborg, straks 
fra starten lagde sig i spidsen.

Resultaterne blev:
KB, Svendborg — Humus 6—4, Nakskov 

6—4, Virum 5—5.
Husum — Svendborg 4-—6, Nakskov 6—4, 

Virum 2—8.
Nakskov — Svendborg 4—6, Husum 4—6, 

Virum 4—6.
Virum — Svendborg 5—5, Husum 8—2, 

Nakskov 6—4.
1. Virum ......................... 3 k. 5 pts. 19—11
2. Svendborg ..................  3 k. 5 pts. 17—13
3. Husum ......................  3 k. 2 pts. 12—18
4. N.B..............................  3 k. 0 pts. 12—18

Virum stillede med: Birthe og Winnie Niel
sen samt Annelis Jacobsen, medens Svendborg 
mønstrede: Birgit Rasmussen, Tove Hansen 
og Laila Madsen.

De to klubber, der må forlade damerækken, 
er Søllerød (trukket) og B.1908.

Til slut er der grund til at rose Glostrup 
og SBTU for det smukke arrangement. Dog 
bør man nok til fremtidige oprykningskampe 
sørge for ensartede goldenply-borde til kam
penes afvikling, og ikke som her spille pa 2 
goldenply og 3 borde af ældre oprindelse, der 
var væsentligt langsommere end de to golden- 
plyborde. PAS.
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ALDRIG
OR SORREREA?

Efterhånden som idrætten udvikles, efterhånden som det 
at vinde far større og større betydning, ikke blot for de 
enkelte spillere men for hele nationen, er det klart, at der 
kræves mere og mere for at være med.

Nu er det ikke her min agt at agitere for professionalis
me, ej heller vil jeg dog sige, at nar udviklingen går denne 
vej, så må vi som amatører holde op.

Det er jo rigtigt, at den enorme fremgang i idrætten, 
også i bordtennis, har medført, at vil man klare sig, så må 
man ofre, ikke bare nogle daglige træningstimer, men meget 
mere. Nu er det vel ingen skade til at ofre noget. Den ting, 
man har betalt, bliver nok så meget værd, som den man er 
kommet sovende til. Det har blandt andet medført, at en 
idrætsmand, der vil være topstjerne, må ligge i træning hele 
året. Man kan ikke længere klare sig med sæsonidræt.

Så dukker spørgsmålet op, om vi så skal udvide vores 
sæson, og om man som spiller skal træne hele aret.

Til det første vil jeg svare, at vor sæson uden skade kunne 
være noget længere, især vil den nyligt overståede stå som en 
sæson, der ikke gav meget, med mindre man da var helt 
i toppen.

Om så spillerne skal spille hele året, ja, det ved jeg ikke 
rigtigt. Nu ved de, der kender mig, at jeg normalt anbe
faler træning og atter træning, men alligevel vil jeg sætte et

Jeg mener nemlig ikke, man skal spille., bordtennis hele 
året.

Derimod må man gerne træne hele året. Det lyder fjol
let, ikke sandt?

Bordtennis er en indendørsidræt, det er egentlig min 
eneste indvending mod bordtennis som sommerspil. Det er 
også et af de modar gumenter, man tit mødes med af andre 
i dræt s ledere, når de forklarer, hvorfor de ikke synes om 
bordtennis. De siger meget rigtigt, at en idræt, der dyrkes i 
lokaler med dårlig luft, mange mennesker samlet, somme 
tider i tobaksrøg, bestemt ikke kan være sund. Det rigtige 
må være at komme ud i luften med sin idræt.

Når I nu derfor skal til at tilrettelægge sommertræningen, 
så tænk lidt på det. Gå lange ture i den friske luft, spil 
fodbold, eller dyrk en anden udendørs idræt. Alt dette vil 
alligevel gavne jer til næste sæson. Har I så alligevel lyst 
til at spille, så nøjes med et par gange om ugen. Og brug 
de timer til at indøve slag og bevægelser, I aldrig har fået 
tid til at lære i sæsonen.

Sommeren skal først og fremmest bruges til at lægge en 
grundform, en fysisk form, eller hvad man også kalder 
kondition.

Bruger I tiden uden for sæsonen på denne måde, skal I 
nok alligevel nå at komme med til næste år.
God sommer og god fornøjelse!

Kurt Schandorph.
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/TIGK
TRANÅS SWEDEN

kvalitet 
der batter

Stiga Ehrlich bat
Et af de kendte mærker. 
Fås med soft belægning 
eller almindelig pimple.

Stiga 
Expert 
turne

ringsbord
af højeste 

internationale 
klasse. 

25 mm 17 lags 
birkefinér. 

International størrelse. 
Ny effektiv overfladebehand

ling, som giver bedre op
spring og hurtigere spil.

Forlang specialbrocluire hos klubbens forhandler.
En gros: Simon E. Knudsen & CO* AjS, 

København K.

BRISTOL. KBH.


