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World 
All Stars 

I Cirquit 
Det internationale bordtennis forbund ITIF indførte 
sidste sæson en verdensomspændende pengeturne
ring under navnet world all stars cirquit. En række af 
verdens bedste spillere mødes verden over i en række 
turneringer. En gang om året mødes de syv mest vin-

,_ dende spillere! en finale. 

Turneringen kan sammenlignes med tennissportens 
ATP turneringer. Der spilles hver gang om 25.000 

• dollan;. Der er 10.QOO til vinderen, 5.000 til nr. to, 
3.000 dollan; til ni'. 3 og 4 og 1.000 dollan; til taberne i 

~ føn;te omgang._ 
'>, 

D~r er tale om_ en ren knock out turnering, hvor der 
spilles kvattfinaier, semifinaler og finale. Finalen er 
bedshf fem sæt. De øvrige kampe-er bedst af tre sæt. 

I år .har der foreløbig været spillet syv turneringer. Se
nere går turen til Paris, Dubai og Saudi Arabien in-

- den finalen 8. december i Japan. 

f 

Det er et imponerende felt, der er samlet i Århus i 
den [tØnte pengeturnering nogeminde i Danmark. 
Offensive, defensive, pe~ere og &pillere 

u o æisk fatning. Alle spillestile errepræscnte-

\lUtoanicaALL 

PROGRAM -~'~ .. 
·i, 

Kl. 19.0()·:. · ' · ~ 

Præsentatio~ af spillerne 

; 

· ca. 19.10: 
. t ·runde ~ 

ca. 19.40: 
2.runde 
ca. 20.10: 
Semifinale 
ca. 20.55: 

Finale 
Umiddelbart efter: 

Præmieoverrækkelse 
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Pensionsordninger, hvor der ikke mangler noget 
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Sponsor: CompuTeam 

Jan-Owe Waldner 
Sverige 

Født d~n 3. 10. 1965 i Stockholm 

J't;~~;~;_nr. J i/989, nr. 2 i 87og 9J. Hold nr. 

:~: E~ropamtsteri double i86og88 (medhhv 

8;'t Lmd90h og Mikael Appelgren) holdvinde; 

• og . 
Nr. 2 i single 82. 

Euro]!atop/2: Nr. I i84, 86, 88og90Worldcun 

nr. ] 190. 
r 

lntem~tionale mesterskaber: Har vundet Seoul 

Op~n 1 8~, Swedish Open 83, Polsk dbne i 85, 

V~sttys~ i 86, Franske i 86 og 88, Japanske i 90. 

!an.:Pwe Waldner er 

borlltennissportens geni. 

Han har en fantastisk 

boldføling, el fantastisk 

håndled, der gør, at han 

mestrer alle bordtennis

sportens strenge. 

Han kan alt med en bord

tennisbold. Han e r en 
kunstner ikke en fighter. 

Han mestrer alle spillets 

fi nesser . På sine bedste 

Jan-Owe Waldner starte

de med at spille bordten

nis som 6-årig. Han blev 

junioreuropamester tre 

år i træk i 81, 82 og 83 og 

allerede som juniorspil

ler fik han sit helt store 

gennembrud, da han nå

ede finalen ved europa

mesterskaberne for se
niores i Budapest. Her 

førte han endda 2-0 over 

landsmanden Mikael 
Appe l g:ren _ "'" ...... tn'"-•- "'
- .... b -1 - 1::., l "lC,\(U'.cnUc 

' 
s~t: Den historie gentog 
sig I semifinalen ved EM i 

Paris i 88 i semifinalen 

hvor. Waldner påny tabt~ 
3

•
2 111 Appelgren med to 1 

bolde i afgørende sæt ef- • 

ler en 2-0 føring. I 89 

k_om J-0 ud af den onde 

cirkel, da han vandt ver-

de~smesterskabet i sing- J 
le I Dortmund over Jør-

gen Persson. Her førte 

han også 2-0, men Pers-

son ·fik udlignet til 2-2 in-

den Watd·oer vandt fem-
le sæL- . 
Jan-Owe Waldner har 

været i !re VM single fi

naler i træk. I 87 tabte 

han i finalen i New Delhi 

til Jiang Jialiang, Kina. I 

Dortmund vandt han 

over Jørgen Persson 

men i Chiba i 91 fik Pers~ 
son revanche. 

Waldner startede i Spor-
v å.J!.en e \ C::.t ..... c-\,..\., ..... \n""\, rnc:.n 

... . ,,.-- • ' ~"' to" t,,,._n 

art"'· ~eli 

Ka' man regne m 
Mange mene.i; at en PC der kan regne - ikke kan være 

kreativ, men 

- aile kommer længere med Macintosh, ikke 

mindst de nye DOS-programmer. 

I 
Macintosh LC er lige så stærk som den er billig, 

og er derfor ideel til at køre et regneark som 

f.eks. Lotus 1-2-3 til Macintosh. Med alle de 

egenskaber; der har gjort Lotus til et af verdens 

I 
mest benyttede regneark, plus en række avan

cerede funktione.i; som kun Macintosh kan 

give dig: friheden til at manipulere med såvel 

tekst som data, grafik og tegnede objektec 

Her bliver sat helt nye nonner for; hvad du .. -

j : 

>p! Ma:intmb I.Cm 4 Mb 
lnlem hukommelse, 40 Mb hard
disk, 12· slh skærm, Syslem 7 

mrtwm, indbygget nelY'ærk, 

~ mus og mikrofon kt 

15.410,-. Med 12" faneskænn 

kr. 16.885,-. Priserexcl. moms. 

. Programmer: 
WmdPene;t2.0 kr. 4.500,-a:1.11111111 

1.Dtm 1-2-3 kr. 4.950,-ad.11111111 

Wool4.0 kr. 4.500,-a:1.11111111 

Exæl 3.0 kr. 4.400,-a:1.11111111 

Macintosh LC 40/4 : 

I kan gøre m~ kurver; graf er og tegningec 

Du kommer længere hos CompuTeam! 
15.410,-f 

excl. moms : 

ti Apple fffiter C:OmpuTeam AIS 
Tompo~ 27-29 ·Ballerup · Tif.446818 33 • FnmooAlle 36, ~ Åmll5 C · 11f. 8619 38 9<J 

1 
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Sponsor:FaxeJydskeA/S 

Andrzej Grubba 
Polen 

Fødr den 14. 5. 1958 
VM: Bronze i single 89 og 91 lrold 85 double 1987 ' ' 
EM: Nr. 1 i mixed 1982 med Bertine Vrieeseko
op, Holland, sølv single 1984 og 90 
Europa top 12: nr. 1 i 85 
World cup nr. 1 88 
Internationale mesterskaber: Vundet italienske 
81, tyske 84, walisiske og svenske 85, franske 90. 

Andrzej Grubba er en 
fantastisk populær 
idrætsmand i Polen. Han 
har været årets sports
mand og var den anden 
idrætsmand efter fod
boldspilleren Boniek, 
som fik lov at spille i ud
landet før han var 28 år. 

.i~ 

(Q ... ~':'!fll·' .... ~-

-
'li!, Danica ALL STr\l'lc" 

~ 

Bundesliga for Grenzau. 
Han har dog aldrig tænkt 
på at emigrere fra Polen 
trods landets store van
skeligheder. Han ønsker 
ikke at bytte den varme 
han finder mellem polske 
mennesker med hård 
vestlig valuta. 

højre hånd, da hans orn 
giveiser_ syntes, det va; 
mærkehgt at spille rn d 
venstre . c 

Grubba startede først 
med at spille bordtennis 
regelmæssigt som 14-

1 dag_ ærgrer det harn, at 
han ikke fortsatte rned 
venstre hånd. Til gen. 
gæld jubler publikum 
når han under en karnp 
pludselig finder på at 
skifte hånd. 

å?g. De bedste bordtcir,ø .l;ia har aldrig vun-
~ ile store EM og VM "\ 

_,.,~væretito J n alderen. VM semifina ~r 0 11, \ to .., 

Grubba er født i Brzezno 
udenfor Gdansk . Han er 
opvokset i Starograd 
hvor hans far og mor var 
lærere. H an spillede 
håndbold og var god til 
spydkast og spillede kun 
bordtennis, når det reg
nede. I starten spillede 
han med venstre hånd, 
men da han begyndte at 
spille regelmæssigt som 
14-årig skiftede han til 

EM Una \ c t" . R "-'-"'- v a,- x-...,-
test på i 84 i Moskva , 
hvor han tabte 21-19 i 
femte sæt til Ulf Bengts
son, Sverige. I 90 tabte 
Grubba 3-1 til Mikael 
Appelgren. 

I VM semifinalen i år i 
Chiba tabte han til J. 
Persson. Grubba er en af 
bordtennissportens store 
entertainere. Nr. 3 på 
verdensranglisten. 

Dommere ved 
World All Stars 

Cirquit 
Overdommer: 
Jens-Erik Linde 

Dommer: 
Egon Baumbach, Tyskland 
Herbert Brose, Tyskland 

Leif Johansson, Sverige 
Lars-Erik Briggner, Sverige 

Jakob Edlund, Danmark 
Flemming S. Petersen, Danmark 

KONDI, DET ER NOGET VI DRIKKER 
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/
Kim TaekSoo, 
Korea . 

fantastisk hurtigt top
spin. 

Kim Taek Soo's store 
fremskridt kom efter et 
lræningsophold i Sverige 
for fem år siden . 

NYE TIDER ••.• 
NY FARTPLAN 

Vm i 1989, var hans 

Født den 25. 5.1970 i Kwang l oo. føratc: sto·re senior-turne-

Højrehdndet penneskaftspil/er. ring ( Europa. I hold-

89: Vandt Europa/Aslen-t11rneringen. , lcampen var han med da 

89: VM - kvartfinalen. ·,.,. Danmark mødte Korea . 

90: Vandt Wor/d Cup i double med You Nå111 HeF fik Carsten Egeholt 

Kyo. 
sin VM debut mod Kim 

91: VM• Nr. 3 efternederlag til Persson isemifi- Taek-Soo. Den glemmer 

na/en i he" esingle. Carsten vist aldrig. Car-

91: Nr. 3 i Asiatiske mesterskaber i single. sten Egeholdt fik ikke 

Kim Taek Soo er nr. 5 i verden. mange p~ints. Det var 

Kim Taek Soo startede stil er efter den as iatiske 

med at spille bordtennis skole. Han er lynhurtig 

som 11-årig. Hans spille- på benene. Han har et 

herefter Jan Harkamp, 
kollega på landsholdet, 
udtalte: Hellere Mike 
Tyson end Kim Taek 
Soo. 

~ 
l,1 

TRE DOBBELTTURE DAGLIG 

gældende fra 29-9,91 

Arhus- Kalundborg hverdaqo undlagon lordaq Lordago Son,/hollrgdage 

. . . 
09.35 15.35 19.35 

Kalundborg-Arhus hverdage undlagcn lordag Lutci.i(Je Son-/hc-lhgdagc 

Priser: 

: .2s 13.25 11.2s 
.30 14.30 
.so 14.so 1e:so 

Voksen. Arh .. " A hus-HoJe-Taastrup 
r us-K I 

Barn 4-11 a· h a u
nd

borg 

P 

r alv p 
ens1onist ns. C 

Ti/læg 1 k;aba t,50%-ydes på sp!kler & barnevogne 
. c1e //e dage I t a gange. 

24/12 og 31/12 sejles som lørdage, 25/12 sejles ikke. 

26/12 og 1/1 sejles som søndage dog Ikke første 

afgang fra Århus og Kalundborg 

Pladsbeslllllng 86 1810 11 59 5610 11 - . . c, 

Gør som Danmarks 
bedste spiller gennem 
tiderne, CLAUS 

ENKELT 

kr. 180-
kr. 120'
kr. so'.-

PEDERSEN: . -µ 
Spil med Tibhar belægrunger · ~ 

Ring eftNIOELSÅRAMeEIRiGs~sninger. 

Abildgårdsvej 75. 2830Vir:tJl!,1 'Tlf. 42 8510 0~ 

SENDER OVER HELE LANDET .... 

Viby 9.45. Nyhavn 14.25. 
. EU r landet rundt inden for 

rJJ 
Q 

I 

Byen rundt inden for_ 3 timer. stegang når det skal gå stærkt. 

d J tpost går sm egen po ' 
samme ag. \ryk 80 200 200, når der skal tryk på . 

• ~Post 

.J~tpost. Alt~~ til kurertjeneste. Ring BO 200 200. 

J 

5 
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Lidt om 
bordtennisklubben 

SISU K 
SISU/MBK er en sammenlægµing af de 2 midtbyklubber 

»SISU 70« og »MBK«, stiftet i 1980. 

Klubben er i dag en af de største i landet med næsten 180 medlemmer, og p. j 
også en af de allerstærkeste med bl.a. 2 x guld og 2 x sølv i_l . division, 

indenfor de sidste 4 år. 
En af klubbens stærkeste spillere, Claus Pedersen, tegner landskamprekorde1 

for alle danske idrætsudøvere med flere end 350 landskampe. j 
0 

En anden af SIS~/MBK's stjerner, Lars Hauth, ligger også h.elt i !OP 
pa ••~11 llW.MMII -s~em mange ar sto 

se eg s ennis internationalt . 1 
Men SISU/MBK er meget andet end lige elitebordtennis, , 

og det kan du læse lidt om her: 

~ -
Umiddelbart efter sammenlægningen samledes 3 formændforan klubbe~. Fra venstre: Tommy Samsing.formand i SISU 70, Jens Erik Linde, den første formand i S/SU/MBK og 

Gunnar l yngholm, formand i MBK. 
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Sekunda-afde~gen 

~ 

Vi har en meget bre~ og 
\fungerende afdeling, 

~:r tæller spillere på alle 
niveauer og mange for
skellige spilletyper: Of
fensive, defensive, »aød
filere«, »skæve« og man
ge andre. Vi_ har en roe-
et stor afdehng af dame-

g _ - 20-som spillere - ca. . 
kommer og spiller 1-2 
gange om ugen. Både-se
kundadamer o~ -h~rrer 
har en instruktiOn til at 
Jære de nye lidt om spil
let træning osv. Vi delta
e; i turneringerne med 

kommer i klubben· vi 
spiller ludo, -skak, kort 
og dart, eller vi sidder og 
hygger os med TV over 
en sodavand eller øl i 
klublokalet Vi tager til 
stævner m.v., og vi har 
en venskabsklub i Hol
land, som vi besøger eller 
får besøg af hvert år. 

Sekunda-afdelingens 
træningstider: Mandag, 
tirsdag, onsdag og tors
dag kl. 19.00-22.50 i kæl
derlokalet (6 borde), 
samt mandag kl . 19.30-
22.30 i gymnastiksalen ( 4 1l 
borde). 

7 

~- io-12 hold, og ønsker 
du at komme til at spille 
på hold i år, skal du snart 
melde dig, da vi snart 
skal tilmelde hold. 

Kik over i klubben f.eks. 
en mandag aften og hør 
nærmere om, hvordan 
man gør som nyt medlem 
iSISU/MBK. 

Fi~e af SISUIMBK's stærke vettrai} r, der h~r hentet utallige guldmedaljer vedjydske- danske mesterskaber. 

Vi laver selvf_ølgelig mel get andet end lige at spil-

&,, ''"'"'"''' '" • 

~-

. _..... 
Afslapning og socialt samvær er der ogsd tid til efter en hdrd 
træning 

Ungdoms-afdelingen 
Vi er repræsenteret i den 
fornemmeste drenge
række, nemlig drengedi
visioner, og derudover er 
der ca. 35 spillere i afde
lingen. I år er der rylcket 
mange ungdomsspillere 
op som seniorer, og det 
betyder, at vi har plads til 
mange nye medlemmer i 
3 af vores 4 trænings
grupper. 

Derfor vil vi meget gerne 
se masser af nye - "både 
piger og drenge, og du er 
velkommen. til at kigge 
overog se, hvad det er, vi 
går og laver derovre. 

Ungdomsafdelingen er 
også med i turene til Hol-

land , og derudover har vi 
en venskabsklub i Var
berg, Sverige. Dem har 
vi besøgt i foråret, og næ
ste forår kommer de gg 
besøgeros. 

Som noget nyt har klub
ben anskaffet en bord
tennisrobot, og den får vi 
lov at bruge i træningsti
merne sammen med vo
res træner. Du kan tro, 
det er skægt. 

Du skal også meget ger
ne møde op snart i klub
ben, hvis du vil spille på 
hold i år, for vi skal nem
lig også snart tilmelde 
hold til turneringerne. 

Ungdomsafdelingens træningsider: · 
HOLD l: Mandageigymnastiksalenkl.18.00-19.30 

Onsdage i kælderen kl. 17.00-19.00 
Torsdage i kælderen kl. 17.00-18.30 
Fredage i gymnastiksalen kl. 17.00-19.00 

HOLD 2: Mandage og tirsdage kl. 17.00-18.30 i kæl
deren. 
Torsdage kl. 15.30-17.00 i kæfderen. 

HOLD 3: Tirsdage og fredage kl.15.30-17 .00 i kæl
deren. 

HOLD 4: Mandageogonsdagekl.15.30-17.00ikæl
deren. 

Veteran-afdeJingen 
• 

SISU/MBK's veteranaf
deling var den første af 
sin art i Danmark. Vi bar 
i dag omkring 40 med
lemmer, fortrinsvis pen
sionister, efterlønnere og 
førtidspensionister. Vi 
har spillere i alle styrker, 
fra nogle af de bedste i 
landet til helt nybegyn
dere. Vi har mange da-

hygger sig gevaldigt sam- - 1. februar 1992. I 1993 
men de 3 dage om ugen, skal vi arrangere Nordi-

somt på at blive udpeget 
som arrangører af Vete
ran-Verdensmesterska
berne i 1994. 

vi er sammep. ske Veteranmesterska-
• ' per, og vi forsøger vold-

nu_• , , , , r._ i._.1 ; ., l'.<." n ng :1 llc 

"byDr.Øealg 

Vi deltager i mange stæv-
ner rundt om, og i år skal 
vi deltage i stævner i både 
Oslo og Giiteborg, lige
som vores egen klub står 
for et stort veteran-stæv
ne, »Aarhus Veteran 
o ,,. . .,. ; dagene 28. marts 

representa~ thenl lssued an a■nploillhlpl 

to be held In London at the end ol that ,-, and H was agreed 11181 a U 
foundation meeting should be held afterwatds. 
Toe participants In the Championshlps. whlch wøe held at the Memorial 
Hall. Paningdon Street, lncluded players from Auotria, Czechoslovakia. 
Oenrnait<, England, Germany, Hunga,y, ln<f,a. Sweden and WaJes. /lJ. the 

meeting held on 12th December 1926. a Constitution and Laws were 
agreed and the toumament which was lhen taking place was designated as 
lhe first World Championships. 
Toe next General Meeting and Wood Champlonships W8f8 held in Stock
holm In January 1926, and then annually until 1939, by whlch lime twenty
elght Associations were affiliated to lhe ITTF. In 1947 a General Meeting 
was held du ring lhe 14th WO<ld Champlonshlps in Paris, and lhe Meeting 
and Championships were agaln held aMually until 1957; thay have been 
blennlal ever slnce. 
Toa fton. lvor Montagu (England), President of lhe ITTF since lts formation. 
rellred In 1967, and was succeeded by H.Roy Evans (Wales), who remalned 
President unlll 1987, when further wor1d champion lchiro Oglmura ijapan) 
succeededhlm. • 
In lhe early days separate Honorary Seetetaries were appoinled lo work In 

English. Franch and German; sir!cø 1947 ll)e post ol Honorary General Sec
retary has been held by W .• J.J?p11••(England), H. Roy Evans (Wales) and A. 
K. Vini (Englan<!). In March 19~ J!!ooks was appolnled as lhe ITTF's 
first professional Seetetaty-General, and at lhe same time a permanent 
Secretarial wilh a small staff was establlshed al SI. Leooards-on-Sea In 

England. 
Tabia tennis was recognlsed as an Olymplc sport in 1977 and participaled 
In the Games for lhe flrst time In Seoul In 1988. 
Forty-one WO<ld Champlonshlps have been held In fifteen countries. These 
ara one ol lheJargesl slngle-sport events In the wood, wlth over slx hundred 

players from more than seventy countrtes playing two team and five lndivi
dual events on twenty or more lables over a period af eleven days. F,ve 
other wood lille events. lncludlng a WO<ld Cup and a World Team Cup, are 

organlsed annually or blennlally. Contlnenlal Federations hold blennlal 
Champlonships, often wllh partlclpants from lhlrty or more thlrty or more 
counlries, and Open International Championships are held by all lhe larger 
Associations. 

neringen. 

Veteran-afdelingens træningslider: 
Mandag kl. 09.00-15 .00 i kælderen. 
Onsdag kl. 09.00-15.00 i kælderen. 
I:redag kl. 09.00-15 .00 i kælderen. 

Afholdes på Set. Annagade skole i 
weekenden 19.-20.oktober. 

• Alle klassetrin kan deltage: Fra 1. kl. 
til ·10. kl. Både for drenge og piger! 

• Alle, der deltager, får et flot diplom! 
• Mest vindende skole får en 

vandrepokal! 
• Bedst repræsenterede skole får en 

vandrepokal! 
• Flotte præmier i alle rækker!!!!!! 

Se efter plakaten, der snart sendes ud· 
til din skole, og spørg dine lærere efter 
tilmeldingskuponer til DIN KLASSE! 

Bordtennis er sjov sport 
- for piger og drenge! 

På gensyn i weekenden 19.-20. oktober 
i SISU/MBU på Set. Annagade skole. 

Klubbens adresse og telefonnumre: 
BTK. SISU/MBK 
Set. Annagade Skole, 8000 Århus C 
Tlf. 86 12 24 31 

Hovedformand: 
Tommy Samsing - tlf. 86 29 62 33 - 86 17 72 22 

Seniorformand: 
Jan Nygård Sundstrup - tlf. 86 16 48 SS 
Ungdomsformand: 
Torben Theilmann - tlf. 86 54 44 16 - 30 43 33 48 
Veteranformand: 
Robert Samsing- tlf. 86 1123 06 - 86 93 30 51 

--

-
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Sponsor: Joola 

Jorg Rosskopf, 
Tyskland 

Født den 22. 5. 1969. 
VM: nr. 1 herredouble 1989 i Dortmtuul 
EM: sølv hold 1990, bronze single 88 og W 
Nr. 10 pd verdensranglisten. 

Jorg Rosskopf startede Schåler, der var i finalen 
med at spille bordtennis i ved VM i 69. 
Milnster, men flyttede som 
13-årig til Frankfurt. Her- Rosskopf blev junior
fra gik det til den tyske europamester i double bordtennisskole i Duisburg med Steffen Fetzner 1986. og herefter er det gået slag i I ff7 vandt han den europæslag for Rosskopf, der er iske OL kvalifikation og i udsat til at skulle løfte den 88 åbne italienske mester

store arv efter Eberhard skaber. 

189 kom det helt store gen
nembrud, da han sammen 
med Felzner vandt ver-

, densmesterskabet i herre 
' double på hjemmebane i 
WestfalenhaUc i Dort
mund. 
Rosskopf havde en stor sæ
son 90-91, hvor han var 
stærkt medvirkende til at 
hans klub Borussia Oiis.5el
dorf vandt europa cup'en, 
at Tyskland vandt Europa
ligaen foran Sverige, og at 
Tyskland vandt dea første 
nationscup. 

Rosskopf er offensiv venst
rehåndsspiller. Hans bag
hånd betegner Tysklands 
bedste gennem tiderne 
Eberhard Scholer som ver
dens bedste. 

Ros skopf 
plays with 
T E L U M 

r,s;;; '"'#%+ \. ']@W'+ I 
~Aif'.='•• '-i; 

:;: ❖ 

:::. 

IJ::l!Jf:' __ 

:•·tt{;t/. ...} 

-,t~ 

B0011' 
Bu t li d 11 11ye JOOLA Ka talog hos: BTE Bordlennisexperferne, Sondr,ø Ringgade 19, 8000 khu■ C, Te lefon 8614 zg u, Telefax 8614 zt 61 
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Årets hidtidige resultater i 
World AU Stars Cirquit 

Tokyo, Japan 22, jalluar 1991 
Jndledenck runde: 
A Grubba (POL) over MaWenge (CHNr Kim SoogHui (PRK) over K lwasaki (JPN) 
H Shibutani (JPN) O\ler YuShentong (CHN) 
P Haldan (HOL) O\ler YnoNam Kyu (KOR) 
Semllllllle: 
Kim Song f!ui AOnll,l,a 
RShib PHaldlll 

23. jaøur 1991 • lnd..,_.naøcla, 
Kim Song Hul (l'RK) over ~~a~~?010 (POL) I Yu Shcntong (CHN) over (JPN) P Haldan (HOL) over K lwasak.i (JPN) Ma Wenge (CHN) over YooNamKyu (KOR) Semlllnalo: 
KimSongHtti over YuShenton MaWenge over PHaldan Flml<: 
MaWenge over KimSongHui 
NlsblD01Dlya, Japu 26. januar 1991 Indledende runde: 
A Grubba (POL) over ACooke (ENG) MaWenge (CHN) over PHaldan •• (HOL) KimSongHui (PRK) over K lwasaki (JPN) YnoNamKyu (KOR) over Yu Shentong (CHN) Semlflnalt: 
AGrubba over MaWenge YooNamKyu over KimSongHui Flml<: 
AOrubba over Yno NamKyu 
Shlrone (Nllpta), Japu 27. Ja-, 1991 

I 
lndledmde rwide: 
Yu Shen1ong (CHN) over YnoNamKyu (KOR) H Shibutani (JPN) over PHaldao Fe~~l KimSongHui (PRK) over ACooke MaWenge (CHN) over TYamamolo (JPN) Semlllnalt: 

I YuShentong over HSbibutani MaWeoge over KimSongHui nna1e: 
MaWenge over YuShentong 
HnogKong 25. Ol 26. May 1991 lødledmde runde: 
MaWenge )CHN) over Mikael Appelgren (SWE) Jørgen Pen.son SWE) over Yu Shentong (OlN! Oien Longcan • fHN) over Lo Ouen-Tsung (HKG Jan-Ove WaJdner SWE) over Hiroshi Sltibutani (JPN Semlllnalo: 
MaWenge over Jørgen PeBSOn Chen Longcan over Jan-Ove Waldner Finale: 
MaWengc over Chen Longcan 
Lagos 2,Jaal 1991 lodledmck runde: 
Jørgen Penson 

rWE) 
over Paul Haldan (NED) Yu Shentong 

~~! over AtandaMusa (NGR) 

·\ 
Erik Llndh over Sule Olaleye tGR) MaWenge CHN) over Cheo Longcan CifN) Semlftnale: 
YuShentong over Jørgen Persson ErikLlndh over MaWenge JJlnale: 
Erik Lindh over YuShentong 
Barttlona 

8.Junl 1991 Indledende runde: 
Ma Wenge (CRN) over Jan-Ove Waldncr (SWE) Andruj Grubba (POL! over Chen Longcan r ' Yu Shentong 

fHN over J0rg Ros,kopf 
o : ~! 

Mikael Appelgren SWE) over Paul Haldan Seminnale: 
MnWenge over Andruj Grubba Mikael Appelgren over YuShentong Flnale: 
Mikael Appelgren over MaWenge 
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[ Spons.or: Palads 

Xie Chaojie, 
~J(ina 

Født den JO. JO. 1965 i Guang Xi. 
,. Spiller med penneskaftsfatning. 

VM: Sølvmedalje i mixeddouble 91 
Asiatiske mesterskaber: Bronze i he" e single 89. 
Nr. 21 i verden • 

}(ie Chaojie blev kendt i 
Europa i 1988, da han 
kom på sejrsskamlen så
vel ved åbne russiske, 
italienske og finske me
sterskaber. 

I 1989 var han i ottende• 
. delsfinalen ved VM i 
Dortmund, hvor han tab
te 3-2 til Jørgen Persson 
bl.a. efter sejre over An
drei Mazunov, USSR og , 
defensiven Ll Gun Sang, 
Nordkorea. 

I 1991., fik Xie Chaojie 
sølvmedalje i mixeddou
ble sammen med Chen 

-?'...:, - • - v YLl'fl' '-IJ10a. 1 
i51ngle tabte h a n .n:ln v i o t 
tendede/5(jn,tJen. u.:nm, 

til Kim Tut,: Soo 

NEJ ... VI VISER 
IKKE BAT-MAN ... 
-ndmen vi har da mange 
a 

O 
re gode oplevelser 

pa progmmmet ... 
Tordenskjoldsgode 21 · Tlf. 8616 8300 

PlilliDS 
1·2·3·4·5 
\Jår oplevelsen skol være i centrum I 

?_ARTON FINK I 
TIi.iT 

ff.f.1 .1\(; 

I 
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Sydkorea, men igen efter 
at have slået bl.a. Li Gun 
Sang, Nordkorea. 

Men 

l 'PERSSON Jorgen 
2 "WALDNE R Jan-Ove 
3 ' GRUBBA Andrzcj 

4 'MA Wenge 

5 ' KIM Taek Soo 

World 
Ranking Lists 

SWE 26 MAZUNOV Andrei 

SWE 27 W ANG Yansheng 

POL 28 SAITOH Kyoshi 

CHN 29 OJNG Yi 

KOR 30 LEE Chul Seung 
Xie Chaojie er penne
skaftspiller. Han er lyn
hurtig og slår med for
hånden over hele bordet. 

6 "GA TJEN Jean-Philippe FRA 31 HALDANPaul 

7 ' YOO Nam Kyu KOR 32 FETZNER Steffen 

8 APPELGREN Mikael SWE 33 WANG Yonggang 

9 'CHEN Zhibin 

10 ' ROSSKOPF Jiirg 
11 ' LI Gun Sang 

12 CHEN Longcan 

_13 'KJM Song Hui 
' 14 'SAJVE Jean-Michel 

15 'PRIMORAC Zoran 
16 • cHEN Xinhua 

17 LINDHErik 

18 WANGTao 

19 YUShentong 

20 WEI Qingguang 

21 XIE Chaojie 
22 ' LUPULESKU Ilija 
23 ' PREANCarl 

MAZUNOV Dmitrij 

. »Arets Love Story -
1 klasse med 'Tid til Kærtegn·« 

l';ol (,,~I""· WWIIH 1·v,:,., ... hwk 

Kærlighedens Valg 
Historien o".1 Hilary og Victor 

' ER 
DANMARKS-PREMIERE D. 20. SEP1EM~ 

CHN 34 BOHM Georg-Zsolt 

GER 35 KARLSSON Peter 

PRK 36 YANG Jianhua 

CHN 37 ZHANGLei 

PRK 38 COOKEAlan 

BEL 39 MATSUSHITA Koji 

YUG 40 CABRERA Thierry 

ENG 41 KUCHARSKJ Leszek 

SWE 42 KALINIC Zoran 

CHN 43 HUANG Johnny 

CHN 44 WUWen-Chia 

CHN 45 LO Chuen-Tsung 

CHN 46 KORBELPetr 

YUG CHOI Gyong Sop 
JANC!Tomas 

URS LIN Zhigang 

.• Walt&isn 
!i' SKE 
t" 

0 

TECHNICOLO 

MED DANSK TALE 
el LISERIN6HEIM 
POUi BUND6MRD 
OVE SPROfiØE 
DIRCH PAIIIR 
o.m.11. 

URS 

NOR 

JPN 

AUT 

KOR 

NED 

GER 

CHN 

GER 

SWE 

LUX 

CHN 

ENG 

JPN 

BEL 

POL 

YUG 

CAN 

TPE 

HKG 

TCH 

PRK 
TCH 

CHN 
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Hiroshi Shibutani, 
Japan 

Steffen Fetzner, 
Tyskland 

F,dr dm 6. 4. l'X>7. 
Slubutam er rrr. 25 1 ,·rrdm. 

Sang, Nordkorea. 

Shibutnni ~piller en helt 
klassisk dcrcnsiv, som vi 
kender det fra vor egen 
Freddy Hansen, og den 
legendariske tysker, 
Eberhard Sch6lcr. 

Defensivspillere vinder . 
sjældent de store turne
ringer, men bringer til 
gengæld altid publikum 
store oplevelser, og ska
ber ind imellem artige 
overraskelser. 

En af disse stod Sh1buta
ni ved de seneste svenske 
mesterskaber i Jønk~
ping i 89, hvor han slog 
Sveriges favorit Jan-Owe 
Waldner i sekstendedels
finalen. 

Ved verdensmesterska
berne i 91 i Chiba slog 
Sbibutanl i l. runde Erik 
Lindh, Sverige i fem sæt, 
dernæst Sbang Lci, Kina 
3-0 og Phillippe Saive, 
Belgien, 3-2 inden neder• 

......- ,~x.~.!1a:Ce::C:iJ;;;;ø=11a,;: 
e. ens,vsp• . I hans -'Ca. 

En af Danmarks bedste stole 
kan lejes for et par timer ad gangen 

........... 

/'ødt dm 17. 8. 1968. 
VM: Nr. li herredouble 89 
Nr. 32 pd verde11mmgllsten. 

Steffen Petzner og JOrg 
Rosskopf er ofte kaldt de 
siamesiske tvillinger i 
tysk bordtennis. De har 
spillet sammen siden 
drengetiden. De har træ
net sammen, spiller i 
samme klub og har delt 
lejlighed. 

De vandt europamester
skabet i herre double i 86 
og blev verdensmestre i 
1989 i herre double. 

I sidste sæson vandt han 
for sin tyske klub Borus
sia Diisseldorf europa 
cupen og var med på det 
tyske landshold, der 
vandt europaligaen foran 
Sverige. 

Steffen Fetzner er en all 
round spiller, der måske 
ikke har helt de samme 
vinderslag som kamme
nten Rosskopf. Han. er 
en fantastisk fighter, der 
indenfor de næste to år 
spås del Slolc ge111JCm
brud i single. 

Professionel 
komm·unikation 
fra FC Trading· 

TRADINGo/s •*• DANMAR K ..... ,.,,......... 1._, .... 
- ·""""' 
i:;-i:::::=:. 

-.... ""~-~--.. --=l'bi (li en M _, nogel al drikke, 

~ .. ..'::.,"..,"':'::.~....e Århus: 8617 90 44 - 8617 36 00, Lystrupvej 1E, Risskov c-.;r:~~ci, pnon&· d d 12A A Ib SV ,,.. 
i=-·•-.. - .,.. 
__ , 

......... - .................... 
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°"..,.... .................. ,. .... , Aalborg: 9818 92 44, Van man en . , a org_ 
dry=Menlwllmgtclldennarnw-:~~...:=--........ . 

Du kommer længere med toget DSB 
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Allan Bentsen 
oanmark· ~ 

Født 2//8 1968 
Landskampe 49 (Debllf 1?86) 
Danske mesterskabtr senror: 8 
Danske mesterskaber ungdom: 0 
Nordiske mesterskaber 1mgdom: 1 
Nordisk mester i juniordouble med Lars Persson 
i /986. Reguende dansk mester i !ingle og i her
redouble med Jan Harkamp. Vunt!et herredou.-
ble i 89 og 91 saml holdmesterskabe? 88, 89 og 91 
samtmixeddouble i 89 og.9().med Charlotte Polk 
(nu Gjeding) 
Han er n;. 132 i verden. 

Allan Bentsen begyndte 
at spille bor,Øtennis som 
Jl-årig i Triton i Odense. 
Hans favoritsport var el
lers icxlbold, men en 
af fodboldkammeraterne 
fik Allen til al stille op i 
en skoleturnering. Her 
blev Allan nr. 3 og vandt 
et håndklæde og syntes 
gentlig, del '!lir sjovere, 

at han fik præmien, end 
t var klubben, der fik 

nPJ5Rli_fa -

teressen var nu vak:t, 
Allan gjorde hurtigt 
, •• A.,iu "l , .)ClV Ulll nau 

, rt.ede i e n sen alder. 

in unde vi t 

at topspillerne i verden 
har begyndt at spille 
bordtennis gennemsnit
ligt i 9,4 års alderen. 
Undtagelser er Grubba, 
Polen og Kalinic, Jugo
slavien, der først begynd
te som henholdsvis 14-og 
13-årige. 

Først i Allans sidste år 
som juni9r ·stog han for 
alvor igennem og kom 
pi ungdomslandsholdet. 
·net. blev- til et nordisk 
mesterskab i 1umor
double sammen med 

MBK, men ikke til dan
ske ungdomsmesterska
ber. 

Allan Bentsen debutere
de på landsholdet ved 
nordiske mesterskaber i 
Helsingfors 1986 mod 
Sverige, hvor han tabte 
til verdensmestrene Tho
mas von Scheele og Mi
kael Appelgren. Det er 
nu blevet til 49 lands
kampe. • 

AUan Bentsen har fået sit 
gennembrud sidste sæ
son. Han blev nr. 2 ved 
de nordiske mesterska
ber i Oslo i oktober 9Q 

Han slog de to verdens
mestre Peter Karlsson 
(nr. 46 i verden) Thomas 
von Scheele (nr. 64) og 
Giiran Wranå (nr. 102) 
fra Sverige. Ved åbne 
chechiske mesterskaber 
slog Bentsen to gange 
Olivier Marmurelc, Fran
krig (nr. 66) og nåede · 
mellem de sidsle 16. Ved 
VM i Japan slog Allan 
nr. 46 Claudio Kano, 
Brasilien. 

minerende. Han vandt 
såvel herre single som 
herredouble sammen 
med Jan Harkamp. I 
single satte han kun et 
enkelt sæt til undervejs. 

I april måned kunne han 
føje endnu en titel til 
samlingen, idet han 
vandt det danske hold
mesterskab for Esbjerg. 
Dei var tredie gang, han 
vandt holdtitlen. I 88 var 
første gang for. århus-

Efter denne sæson ven
der Allan hjem til barn
domsklubben Triton i 
Odense, som debuterer i 
1. division næste år. 

Allan Bentsen tillægger 
landstræner Mikael An
dersson en stor del af 
æren for sin fremgang. 

Da Mikael kom til for tre 
år siden blev træningen 

11 

intensiveret, og der blev 
arrangeret flere træ
ningslejre. Allan Bent
sen træner 7-8 trænings
pass om ugen svarende tiJ 
20-25 timers træning. 

- Mit foreløbige mål er at 
kvalificere mig til OL i 
Barcelona 1992 og tage 
et par hop op på de inter
nationale ranglister, si
ger Allan Bentsen, der 
mener, han har syv-otte 
gode år i sig endnu som 
bordtennisspiller. 

·e E DS. T U N D E R S O L E N 

Lystrup 9.30. Odense 12.07. 
Jetpost går sin egen postgang for alle, der har brug for vogn og 

vinger til deres hastesager. Byen rundt inden for 3 timer. Eller landet 
rundt inden for samme dag. Tryk 80 200 200, når der skal tryk på . 

• ~Post 
Jetpost. Altid til kurertjeneste. Ring BO 200 200. 
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Din RT. journalist på weekendarbejde: 

~ "1V-11gr11• på 12 sider 
giver dig forlul,worie11teriøg 

om TV-tilbudtlie. 
Hver dag er der dagw 

_ - programmer i B. T. 

• Weekendens sport 
har også sin egen plads i søndagsavisen, 

ligesom du kan finde sportsbegivenhederne 
i den daglige B. T. 

Med B.T. Søndag i abonnement får du de 
friske nyheder og underhold
ning på morgenkvisten hver 
eneste søndag. Der er 
hele·fire sektioner i 
B.T.-format. "Lige 
Nu" tillægget med 
særlig adresse til 
kvinder, der vil vi-
de, hvad der rør sig . • 

Og det langtids- . 
holdbare TV-tillæg 
der hele ugen holder 

Prøv e t abonnement. Vi 
er så s ikre på, at det vil blive 

en uundværlig del af din søndag, så 
vi tør love dig pepgene tilbage for 
resten af perioden, hvis du skulle 
fortryde. Ønsker du en pause i le
veringen, klarer vi også det 

Få B.T. bragt til døren. Din søndag 
vinder ved det. 

Ring gratis på'i: 8030-1230 
og be' om Ulla · 

D B.T. ind ad døren hver søndag i 3 måneder ................................. kr. 119,· 
□B.T. ind ad døren hversøndag i et halvt år ............... - ................. kr. 227,-
0 B.T. ind ad døren hver søndag i et år ...................... ___ kr. 428,· 

Navn: _____________ _ 

Adresse: _____________ _ 

Postnr.: __ By: _________ _ 

11f. nr.:_-'-------------

Priserne gælder til den 31. december 1991 og forbudlevering de fleste steder i Danmark. · ' L------------------------

Dagligt kan du finde modenyt 
i 8. T. Om søndagen kan du 

finde tips, ideer og stof om tøj 
i kvi11deseklio11en •Lige Nu•. 

-------------, Ufrank<rel . 505 
svarlonend,lse Sendes 

ufrankertl 
8.T.bttakr 

por1otn. 

j 

H.T. 
OM SØNDAGEN 

sA SKER DER NOCET 
Abonnement-Salg 

Pilestræde 34 
1045 København K 

~ --------.,.: ___ .J 


