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Allerede fra midt på efter-
middagen fredag var det van-
skeligt at finde en parkerings-
plads omkring idrætshallen. 
Kvartfinalerunden er altid 
den store dag. En dag, hvor 
man med ret stort sikkerhed 
ved, at der fortsat er danske 
spillere tilbage i turneringen. 
Der var da også udsolgt. De 
2200 siddepladser var besat.

Følgende danske spillere 
kæmpede i kvartfinaler:  
Joachim Fischer Nielsen/Chri-
stinna Pedersen i mixed dou-
ble, Viktor Axelsen og Jan Ø. 
Jørgensen i herresingle, Ma-
thias Boe/Carsten Mogensen 
i herredouble og Christinna 
Pedersen/Kamilla Rytter Juhl i 
damedouble.

I cafeteriaet var der tilfreds-

hed. Efter et par lidt sløve 
dage snoede kunde-køen sig 
som en slange på førstesalen.

Torsdag blev der slået en  
verdensrekord af den mere 
besynderlige slags. I aftenens 
sidste damedouble kunne 
tilskuerne opleve den læng-
ste duel nogensinde - 256 slag 
på fire minutter og 32 sekun-
der. Det var Fukuman/Yonao 
fra Japan og Poon/Tse from 
Hongkong, der stod bag  
rekorden. Poon/Tse vandt i 
øvrigt kampen.

Young-sam Ma, koreansk am-
bassadør i Danmark, er både 
badminton- og Fyns-inte-
resseret. Han besøgte fredag 
Denmark Open for andet år  
i træk sammen med sin hu-
stru, Eun-Kyung. Inden par-

ret ankom til idrætshallen, 
havde det været på virksom-
hedsbesøg. I hallen fik parret 
lejlighed til at smage is  
fra Skarø, Svendborg.

- Jeg er her af flere årsager: 
Sportsligt vil jeg opmuntre 
mit lands spillere, og så har 

jeg en interesse i at øge sam-
handlen mellem Korea og 
Danmark, sagde Young-Sam 
Ma til Sport Fyn, inden han 
og hustruen prøvesmagte en 
Singapore Sling ice fra Skarø.

Af Karsten L. Sørensen
kls@sportfyn.dk

Navne fra idrætshallen

Joachim  Fischer og Kamilla 
Rytter var de første, der fik  
sig gjort klar til lørdagens semi-
finalerunde. Den femteseedede 
mixed double vandt 21-16 og  
21-19 over Shin/Chae fra Korea  
i kvartfinalen, hvor første sæt 
var overbevisende - andet sæt 
mere humpende.
Fjerdesedede  Mathias  Boe og 
Carsten Mogensen vandt  
deres kvartfinale i herredouble 
mod sjetteseedede Cai og Hong 
fra Kina. Boe og Mogensen ven-

der to sætbolde i 2. sæt imod sig 
til 23-21 og sejr. Der er semi- 
finale mod Cheng og Kai og 
gode danske chancer.
Til  gengæld missede anden-
seedede Jan Ø. Jørgensen en 
plads i semifinalen i herresingle 
med nederlag 19-21 og 19-21  
til formstærke Tommy Sugiarto 
fra Indonesien.
Det gik  også galt for den tred-
jeseedede, rød-hvide dame-
double, Christinna Pedersen/
Kamilla Rytter Juhl,

Mathias Boe og Mogensen gør det også
Badminton:  -Viktor, Viktor, 
Viktor!

Råbene fra publikum gjal-
dede gennem idrætshallen 
allerede før hjemmebane-
yndlingen, Viktor Axelsen, og 
hans modstander i kvartfina-
len, den kinesiske legende Lin 
Dan, kom ind i hallen gen-
nem HC Andersen-indgan-
gen i det ene hjørne.

Stemmerne og klapsalver-
ne steg til vilde højder, da Vik-
tor Axelsen trådte ind i den 
mørklagte arena med et lille 
smil om munden. Han vir-
kede mindre anspændt, end 

man ofte har set ham før en 
vigtig match.

Og den kun 21-årige fyn-
bo gav de 2200 tilskuere fuld 
valuta for pengene. På kun 
36 minutter blæste han den 
kinesiske legende, Lin Dan - 
nummer tre i verden - ud af 
hallen og Odense med en sejr 
på 21-8 og 21-7.

Den 21-årige fynbo førte 
hele vejen mod en Lin Dan, 
der virkede ved siden af sig 
selv og som med en markant 
fejlprocent blev mere og 
mere modløs.

Viktor Axelsen stod til gen-
gæld langt fremme på banen 
og angreb aggressivt . Og han 
lavede meget få fejl.

Lin Dan: Kæmpe-potentiale
- Jeg er glad og stolt over min 
præstation. Med det niveau, 
jeg leverer på, kan jeg godt 
tillade mig at sige, at jeg kan 
slå alle i verden, hvis tingene  

flasker sig for mig, lød det ef-
ter kampen fra en storsveden-
de Viktor Axelsen, der dog 
samtidig udstrålede en mar-
kant selvtillid.

Lin Dan var dybt nedbøjet, 
da han mødte pressen.

- Det var skidt fra min side. 
Der var ikke noget i vejen 

med hallen eller andre ting. 
Jeg var dér bare ikke, konsta-
terede Lin Dan med lavmælt 
stemmeføring. På et spørgs-
mål om Viktor Axelsens præ-
station, lød svaret fra legen-
den:

- Viktor spillede godt. Han 
begik stort set ingen fejl. Det 

er en spiller med meget stort 
potentiale.

Viktor Axelsen kan ikke 
bruge Lin Dans dårlige dag til 
noget. Han siger:

- Under alle omstændighe-
der er det meget få i verden, 
der kan pakke Lin Dan ned på 
den måde, jeg gjorde.

Lørdag venter der en 
yderst interessant semifinale 
for Viktor Axelsen mod ver-
densetteren Chen Long fra 
Kina, der har virket et stykke 
fra topformen i Odense.

- Jeg er klar til enhver ud-
fordring, fastslår Viktor 
Axelsen.

- Jeg kan slå alle i verden

 ■Carsten Oldengaard (t.h.) coacher Viktor Axelsen i idrætshallen sammen med landstræner 
Lars Uhre under torsdagens opgør mod Wan Ho Son fra Sydkorea. Foto: Jens Vognsen

 ■Viktor Axelsen nåede stort 
set alt i kvartfinalen mod Lin 
Dan. Efter kampen takkede 
han publikum for den mar-
kante støtte. Lørdag gælder 
det verdensetter Chen Long.

Af Karsten L. Sørensen
Foto: Laust Jordal
kls@sportfyn.dk, lajo@fyens.dk

 ■Som kun 21-årig er 
Viktor Axelsen på vej 
mod den absolutte 
verdenstop. I kvart-
finale blæste han 
legende ud af Odense

Badminton: For to år siden lå 
Viktor Axelsen nummer 25 
på verdensranglisten. I dag er 
han nummer syv.

For to år siden havde den 
nu 21-årige fynbo ofte mar-
kante udfald spillemæssigt og 
i selvtilliden. For øjeblikket 
strutter han af selvtillid.

En del af forklaringen kun-
ne både tilskuere og tv-seere 
observere under kvartfinalen 
mod Lin Dan, hvor den unge 
spillers mentaltræner, Car-
sten Oldengaard fra Herning, 

var tæt på Viktor Axelsen.
Stjernen hyrede Carsten 

Oldengaard i november 2013.

Også en øl eller to
- Viktor er en fornøjelse at ar-
bejde med. Han lærer enormt 
hurtigt. Han suger viden til 
sig som en svamp, konstaterer 
Carsten Oldengaard.

Mentaltræneren fortæller, 
at sessionerne for øjeblikket 
handler meget om ”stabili-
tet”. Altså: At Viktor Axelsens 
mentale udfald bliver færre 
og mindre dybe.

- Viktor er nået langt. Man 
kunne allerede se forbed-
ringer ved VM i Ballerup (i 
august 2014, red.), og udvik-
lingen har været yderligere 
positiv efterfølgende, vurde-
rer Carsten Oldengaard.

Viktor Axelsen kan fortæl-
le, at en mental træning om-
kring stabilitet blandt andet 
handler om værktøjer til at 
finde tilbage til de situatio-
ner, hvor han følte sig tilpas, 
når han kommer i vanskelig-
heder.

Carsten Oldengaard har 
imidlertid også arbejdet med 
noget så basalt som at løsne 
lidt op for den dybt seriøse 
Viktor Axelsen.

- Nu kan jeg godt gå ud og 
fejre en sejr med en øl eller to 
- og ikke nødvendigvis ligge 
i min seng klokken halv 10, 
som Viktor Axelsen udtryk-
ker det.

Af Karsten L. Sørensen
kls@sportfyn.dk

Mentaltræner tæt på
 ■ - Viktor suger viden 

til sig som en svamp. 
Han er en fornøjelse 
at arbejde med, siger 
Carsten Oldengaard

 ■Den koreanske ambassadør, Young-sam Ma og hustru, Eun-
Kyung, med Martin Jørgensen fra Skarø Is. Foto: Karsten L. Sørensen

Fodbold:  Når OB’s fodbold-
kvinder tager imod Ballerup-
Skovlunde lørdag eftermid-
dag, kan holdet med en sejr 
skabe et hul ned til bunden  
og for alvor hægte sig fast i 
midterfeltet.

OB er i øjeblikket nummer 
fem med ni point, mens Bal-
lerup-Skovlunde ligger under 
nedrykningsstregen på en  
syvendeplads med fem point.

OB skal rejse sig ovenpå 
sidste weekendens 0-4- 
nederlag til Kolding.

- Jeg forventer lidt en trods-
reaktion for spillerne, der 
gerne vil ud og vise, at vi er 
bedre, end det vi viste i vores 
sidste kamp

- Vi skal tage teten fra start. 
Gør vi det, tror jeg også, at 
vi vinder, siger OB’s træner, 
Thomas Hansen.

Sidst OB og Ballerup-Skov-
lunde mødtes, var da holdene 
kæmpede om en plads i  
pokalkvartfinalen. Her endte 
kampen 3-3, og holdene skul-
le ud i forlænget spilletid og 
til sidst straffespark, inden  
OB kunne trække sig sejrsrigt 
fra opgøret. 

Kampen mellem OB og 
Ballerup-Skovlunde spilles 
klokken 13 på Odense  
Atletikstadion. (juka)

OB-kvinder 
kan skabe hul

Håndbold:  Efter tre nederlag i 
træk skal DHG’s 1. divisions-
kvinder forsøge at rejse sig, 
når de lørdag eftermiddag ta-
ger imod Virum-Sorgenfri på 
hjemmebane i Dalumhallen.

- Det er en kamp, som beg-
ge hold vil vinde. Vi skal ud 
og ryste det seneste nederlag 
mod Rødovre af os, da det  
var en kamp, vi skulle have  
vundet, siger DHG’s træner,  
Lene Borg Jepsen.

- Vi skal have gang i vores 
forsvarsspil, så vi kan få løbet 
kontra, men vigtigst af alt så 
skal vi have gang i angrebs-
spillet. Vi skal smide nogle af 
de hæmninger, som det har 
lignet, at vi har rendt rundt 
med. Gør vi det, og tager vi 
de ting med fra træning, som 
har fungeret godt, så er jeg 
sikker på, at vi nok skal få en 
sejr, siger Lene Borg Jepsen 
og tilføjer:

- Jeg har i hvert fald en god 
fornemmelse her inden kam-
pen.

Det er kun et enkelt point, 
der skiller de to hold efter sæ-
sonens fire kampe. DHG lig-
ger nummer 12, og er dermed 
under nedrykningsstregen, 
mens Virum-Sorgenfri ligger 
nummer 11 og er i nedryk-
ningsspillet. (juka)

DHG skal ryste 
nederlag af sig

Fodbold: Hvis årets første skål 
jordbær med fløde skal smage 
ordentligt, må man vente tål-
modigt på, at de røde bær er 
rigtigt modne.

Nogle gange er man nødt 
til at væbne sig med tålmo-
dighed for at få tingene, som 
man ønsker, de skal være. Så-
dan er det lige nu for folkene i 
fodboldklubben Esbjerg.

De tror på den nuværende 
Hobro-træner Jonas Dal som 
manden, der kan forløse po-
tentialet til fulde og få den 
vestjyske fodboldklub op i 
den sjove ende i Superligaen, 
men de må vente længere, 
end de bryder sig om, på at 
få afløseren for fyrede Niels 
Frederiksen på græs.

Fredag meddelte Esbjerg, 
at man har lavet en aftale med 
Jonas Dal, men det skinner 
tydeligt igennem, at vestjy-
derne gerne så Dal begynde 
tidligere end 1. juli 2016, som 
aftalen er. Både i pressemed-
delelsen og når man taler 
med direktør Søren Poulsen.

- Vi ville gerne have arbej-
det på en model, som havde 
frigjort ham (Jonas Dal, red.) 
fra jul, så Hobro havde tid til 
at finde en afløser, og vi kunne 
komme i gang noget før, men 
vi har også respekt for, at Jo-

nas er i et ansættelsesforhold 
deroppe, siger Søren Poulsen.

Han har dog ikke opgivet 
forsøget på at få fat i Dal tid-
ligere.

- I den her verden skal man 
aldrig sige aldrig, men som 
tingene ser ud lige nu, er Jo-
nas Dal i Esbjerg fra 1. juli 
2016, lyder det.

I Hobro kæmper klubben 
i den grad for overlevelse. 
Klubben er sidst og ligner på 
nuværende tidspunkt sæso-
nens eneste nedrykker.

Og er det så en god idé i de 
kommende otte måneder at 
sætte sin lid til en mand, der i 
nogen grad må ventes at tæn-
ke mere og mere på sin fore-
stående opgave i Esbjerg?

I Hobro mener man tilsy-
neladende ja.

- Vi må erkende, at det ikke 
har været tilfredsstillende 
med blot fem point efter de 
første 11 spillerunder af den-
ne sæson.

- Vi mener dog, at vi har et 
hold med et stort uforløst po-
tentiale, og det forventer vi, at 
Jonas Dal vil arbejde hårdt og 
loyalt på at få det maksimale 
ud af i de resterende 22 kam-
pe i sæsonen, siger sportschef 
Jens Hammer Sørensen i en 
pressemeddelelse.

Hobro vil i løbet af de kom-
mende måneder indlede en 
proces, der sigter mod en af-
tale med en ny cheftræner.

I Esbjerg fortsætter de nu-
værende vikarer på trænerpo-
sten - duoen Michael Peder-
sen og Lars Lungi Sørensen 
- i jobbet, indtil Jonas Dal 
ankommer i det vestjyske. 
(ritzau)

Esbjerg må 
vente på 
Jonas Dal

 ■Det huer ikke i 
Esbjerg, at man skal 
vente helt til sommer 
med at få den nye 
træner på græs, men 
Jonas Dal er bundet af 
kontrakten i Hobro

Navnligt:  Volleytalenter  
og OKS.  Mennesker side 22

Fodbold: Mesterholdet FC 
Midtjylland fortsætter stimen 
af gode resultater i Alka  
Superligaen. Fredag aften 
vandt midtjyderne 2-1 hjem-
me over toprivalen Randers 
og øgede dermed forspringet 
i toppen af ligaen.

Trods en drømmestart på 
kampen holdt sejren mere 
end hårdt for FCM. Den ind-
skiftede angriber Martin Pu-
sic scorede sejrsmålet med 
blot fire minutter tilbage.

Tidligere på aftenen havde 
man ellers på fornemmelsen, 
at FCM langt nemmere skulle 
komme til de tre point.

Blot to minutter var spillet 

af kampen, da Erik Sviatchen-
ko steg til vejrs og headede et 
hårdt, langt og præcist indlæg 
fra makkeren i midterforsva-
ret, Kian Hansen, i nettet til 
1-0, som det stod ved pausen.

Randers kom stormende ud 
til anden halvleg og lagde et 
hårdt pres.

Det udmøntede sig i mål 
efter fem minutter. Efter et 
hjørnespark magtede mål-
mand Mikkel Andersen ikke 
at cleare ordentligt, og bolden 
endte hos Jeppe Tverskov, der 
resolut hamrede bolden i mål 
til 1-1. Derfra var kampen 
jævnbyrdig indtil Pusic, sik-
rede FCM sejren. (ritzau)

Pusic matchvinder mod Randers


