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CLAUS FOXHOLIYI GELSTID, BLEV EN SIKKER VINDER

AF 0DENSE wIINIGSLF CLUBTs INDEND0RS STÆVNI.
pÅ BILLEDET stR HAN DoG LIDT sKUFFfr uD'
BLEV OET IKKE TIL IN 'IETTIR'I DENNE GANG ?

UDE TIL VENSTRT I BILLTDTT ER OVERDOIYIIVITREN

OVERRASKTNDE TIL STEDT ?
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LAY-OUT:
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osTtRGADt 2, 8900 RAND[R5

IFTIRTRYK KUN TILLADT
fVITD ANGIVELST AF KILDI.

HAR RI DAKTORI N PROBLTTVIT R IG[ N ?

Formålet med detLe blad er at skabe et kontaktorgan mellem

DMUrs bestyrelse og klubberne, at bringe kommentarer og

meninger, lndbydelser og resultater samt virke som et an-
sigt udadtil.
Angående indlæg ti-l ttBanegolferenrr Ønskes en saglig linie.
Hvis det ikke overholdes forbeholder redaktionen sig ret
til at ændre eller forkorte i'ndlæq.
Da der har været en del diskussion omr hvorvidl navneæn-

dringen fra Owlu til DBqU skal finde st.ed nu. Dette er ud-
sat samt indstiflet t'il endelig behandling på førstkommen-
de repræsentantskabsmØde.
rtÅrets spifler lgZgtt bLev Dennis Koch, Der skal medfølge
en pranle samt et diptom herom.Det er ikke sket endnut men

spilleudvalget arbe jder på sagen. lYlen f ad det qå lidt'
kvikt. Det kan ikke være meningen at der skal 9å så lang
tid, før det er bragt i orden.
Det undrer mig at Dronningborg og Odenserikke har tilmeldt
sig til den internaLionale terminplan. Den bliver udsendt
til alle de forbund der er tilsluttet FIwl.
Sidste frist f,or aflevering af indlæg til næste'nummer Br

onsdag den 14 maj. Robert Bafdorf
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FORMANDEN HAR ORDET

Je-, så begynder vi at spille banegolf.

Der har i enkelte lande eksisteret op tll
3 forskellige forbund, der repræsenterede
forskellige former for banegolf. I de se-
nere hr er der udfoldet store bestræbelser
for at sammensl-utte disse national-e forbund,
hvll-ket i dag er gennemført. f nternationalt
findes i dag 2 forbund, der repræsenterer
vor sport. Siden J-976 har disse 2 forbund
hvert andet år arrangeret fæl-les europame-
sterskaber i banegolfr og 1 år afholdes i
Hard/Østrig den sidste af de tre arrange-
menter, man aftalte i starten. Efter dette
års mesterskaber skulle vi så finde frem
ti1 den endelige form for de fremtidige
rammer og tidspunkter for fæl-les europa-
mesterskaber. De 2 internationale forbund
er også langt fremme med arbejdet for en
egentlig sammensl-utning af forbundene.
Man er faktisk så langt fremme i dette ar-
bejde, åt vi med rette mener, at kunne be-
tragtq sammenslutningen som en realitet,
hvorfor vi fremover v1l bruge navnet rrbane-
golfl om vor sport. Ændrlng af unionens
navn vil blive forelagt repræsentantskabs-
mødet ti1 efteråret.
Vi har i de andre europæiske lande set en
glæde1ig udvrirkling i forholdet me1lem bane-
golfen og l-andenes idrætsforbund, trvilket
har resulteret i, at flere og flere af lan-
dene er blevet optaget i idrætsforbundene
og altså i disse l-ande er akcepteret som
sport. Det var derfor en meget stor skuf-
fel-se for osr efter et ve1 overstået euro-
pamesterskab 1979 i Danmark, &t måtte kon-
statere, åt det endnu engang ikke lykkedes
os at overbevise Dansk fdræts Forbund om
vor berettigelse som sportsgren under for-
bundet.

Gert Hansen
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DIF + Udvalgel mecide"l-er i

Nedenstående regler gælder for optagelse i DIF i

RIGLIR FOR OPTAGILSI I
DANSK iDRÆT5_FOREUND

I

Der kan kun optages 6t specialforbund for hver idræbs-
gren. Dansk Idræts-Forbunds bestyrelse træffer afgøreI-
se i sager om optagelse i Dansk ldræts-Forbund.
Ansøgere vl1 i almindel-ighed kunne optagest
når den aktivitet, der uflpves af rnedl-emmerne af den på-
gældende organisation, efter alnindelig opfattelse er af
idrætslig karaktert
når der i den prirnære aktivitet, der udØves af organisa-
tionens medlenrmer, indqår fysisk aktivitet af teknisk-
fysisk, kraftbetonet eller konditionskrævende karaktert
når organisationen i såvel nationaf som international
henseende er opbygget på grundlag af sædvanlige fore'
ningsretlige regler, der ikke på urimelig måde begræn-
ser muligheden for medlemssl<ab,
når et betydeligt antal- akt.ive udøvere, kl-art afgrænse*
lige og fordett på geografisk spredte grupperingerr er
medlemmer af organisationent
når organisationen har eksisleret i så lang tid r at der
ikke kan herske tviv"l- om dens eksistensberetLigelse og
levedygtighed, og
når tJer er tale om en amatør organisationr hvis love
indeholder fyldestgørende amatørbestemmeLserr jfr.
J-ovenes par.3, stk, I og par.4r stk.2.
Optagelse beror i øvrigt på bestyrelsens skøn.

her er nogle kommentarer 3

l: Desværre er kendskabet til sportens udøvelse ikke
stort nok, og der er inqen tvivl om, at vi har store
nruligheder for at ændre opfattelsen i befolkningen'

Ad 2z Her skul-le der ikke være prob.l-emer.

Ad 3: Her skulle der ikke være problemer.

4z Vi kan ikke rigtiq prale af et betydeligt anta"l ud-
øvere. fn fremgang bør ske ved oprettelse af nye klub-
ber i områder, frvor vi ikke sr repræsenteret.

5: Denne betingelse er ihØj grad opfyldt"

6

0g

Ad

Ad

AA
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Ad 6: DlF-Udvalget skal inden længe i gang med at arbejde

på udformning af sådanne amatørbestemmelser, så inden
lænqe vil vi også kunne opfylde denne betingelse.
Vi modtager forøvrigt gerne ideer og forslag fra
klubberne om dette vigtige Bmne.

m. V. h.
DIF-Udvalget

GTRT ANDRTASTN TORBEN BALDORF GTRT HANSTN

DOMMERSPØRGSMAL

1. Hvad sker der I hvis næste bana påbegyndesr før gruppens
sidste spiller er færdig mgd bansn ?

A : Banen spilles om ?
B s Banen spilles om , men allerede foretagne slag med-

regnes ?
C t Der lortsæLtes hvor bolden ligger ?

D: 2Strafslag?
f: AlIefår7?
2. Hvad sker der, hvis en dommer har glemt at signere

en rettefse ?

A ! I StrafsLag t,il pågældende spiller ?

B 3 Dommeren får reprimande ?

C c Resultatet ændres tiI 7 ?
D : Det oprindelige resultat er gældende ?

3. Hvad sker der, hvis man kaster Bn køl1e i raseri ?

A e Henstilting ?
B: Advarsel ?
C : 0iskva-l.ifikation ?
D ; Karantæne ? svar side 9 :

Torben Ealdorf
Steen Sørensen

UOR ATHOLDTE TVITDLEIYI ARNt RASIVIUSSIN IR

sTILLt HINSOVET TORSDAG DEN 14 FEBRUAR

t "HVrLiFRED" t
NORDFYNS TVIINIGOLF KLUE
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H0LDTURN[RIN8[N le.B0 r

Her er den forel-Øbige spilleplan for første runde af hold-
turneringen, der afvikles 10-11 maJ efter det antal hold
der de.ltoq i 1979. I tilfælde af fl-ere tilmeldte hold el-
1er frafald, forbeholder spilleudvalget sig ret tit æn-
dringer. Den endelige spilleplan med starttidspunkterne
vil- blive udsendt til de respektive klubber omkring ugerne
16-1 7.

RUNDE I SPiLLtSTED ODINSI I
fvtKR 74
TYIKR 74

fvtKR 74
IYIKR 74
tvlKR 74
Nyborg

IVIKR 74 TTI
IVIKR 74 iII
Nyborg i I

mod Dronningborg
- Nyborg

Dronningborg
- Nyborg
- IYIKR 74

Dronningborg

Dronnlngborg
Nyborg
Dronningborg

N yborg
Dronningborg
Ikast
Dronningborg
Nyborg

wIKR 74
wIKR 74
wIKR 74

Ikast
Ikast
Dronningborq

Nyborg

div herrer
div herrer
dLv herrer
div herrer
div herrer
div herrer

div herrer
dlv herrer
div herrer

div herrer
div herrer
div herrFr
div herrer
div herrer

div juniorer
dlv juniorer
div juniorer

div juniorer
div juniorer
div juniorer

div damer

I
I

iI
Ii
I
I

iV
IV
IV

III
I

I
I
i

I
II
I

II
iI
II

III
III

I
III
III

II
III
III

I
II
I

I

I
1

I
I
l!

I

2
z
2

IVIKR 74
w|KR ?4
fvtKR 74
N y borq
Ikast

J
J
J
3

3

MKR 74 I
TYIKR ?4 I
IYIKR 74 I I

IVIKR 74 IV
IYIKR 74 IV
IVIKR 74 IV

wIKR 74 I

1
'|
I

I

z
I

z
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RUNDT i SPILLESTID ru1PPINDRIJP g

Gladsaxe
G-l-ads axe
GIads axe
G Iads axe
Gel-sted

G I ads axe
Gladsaxe
Gl-ads axe
Gladsaxe
Gladsaxe
Gl-ads axe
0dens e

G I ads axe
G1 ads axe
Ge lsted

G l-ads axe
G Iads axe
G lads axe
EL ads axe
Ge 1s ted
Glads axe

Gl ads axe
GL ads axe
GIads axe
Odense

I
I

II
II
I

III
III

IV
IV

It

V

II

VI
VI
I1

I

iI
II
I
I

I
I
I
I

mod I
I
I
I
I

iI
IIi
II

III
II

III
III

I
I

I

dlv herrer
div herrer
div herrer
div herrer
div herrer

div herrar
div herrer
div herrer
dlv herrer
div frerrer
div herrer
div herrer

2

2

2

2
2

2

IV 3 div herrer
il 3 div herrer
IV 3 div herrer

I
I

I
I
I

II

I

]I
I

II

I

I
'|

I
r

div juniorer
dlv juniorer
div Juniorer
di-v juniorer
dlv juniorer
div juniorer

div damer
div damer
div damer
div damer

I
I
l
I

NøDRÅB FRA KASSIRTRTN :

til kassereran skal gå over, DwIUfs giro-
Lathyrusvej 4, 8900 Randers.(0g helst i
i automatisk en kvltt,erinc.

Ge Ls ted
0dense
Gel-sted
0dense
Odense

0de nse
[Jde nse
Ode nse
0de nse
0dense
0dense
0de nse

0dense
Ge ls ted
0de nse

0de nse
Ge Is ted
0de nse
Ge lsted
0dense
Gl-adsaxe

0dense
Ode nse
Ge Ls ted
0dense

Alle indbetalinger
konto 2 32 25 60,
god tid)roq så har

BINT HINRIKSTN
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Del er en udbredt misforståeLse når mange trorr at sporten
kan udvilkles med det antal klubber der i dag findes på
rrmarkedett'. Det er ligeledes en misforståeIse hvis man

tror at en stor klub er sagen. lvlange klubledere vil nok
sige, at det ville være dejfiqt med mange medlemmer.
Som kasserer i landets største klub må jeq imidtertid be-
tro dem noget andet. Når en klub når en størralse som

Gladsaxe's, d.v.s. cåo 150-200 medlemmer begynder det at
blive meget svært at admlnistrere så mange medlemmer. lvlin-
dre klubber, d.v.s. 25-50 medlemmer, har ikke nævneværdigt
de samme problemer, f. eks. med indmeldelser, kontingentert
regnskab, stævner og for ikke at glemme rejser, hvor GIad-
saxe dellager med ca. 35 spillere i holdturneringen. oet er
simpelt hen umuligt , at gøre atle spillere filfredse på

sådan en tur. 0g den der arrangarer rejsen får simpeLthen
myrekryb ved tanken om at endnu flere ska.I med på rejsen.
På den baggrund har jeg af og til overvejet at indføre en
begrænsning i antal af medlemmer på 2OO, dels for ikke at
overbelaste klubbens administration yderligere og dels for
lkke at forværre vilkårene yderligere for dem der allerede
er me.dlem af klubben. Det er dog ikke sket endnu. (Vt Uti-
ver jo ikke flere i vor bestyrelse fordi vi nu er 200 mad-
lemmer. Der er såfedes lkke megen ledig kapacitet i vor
kIub, hvorfor udbredelsen i vor landsdel i øjBblikket står
st iIIe ) .
Det er derfor tvingende nØdvendigtr at der hurtigt oprettes
nye klubber rundt omkring 1 landet' De stederr der er
størsl chance for at en klub overlever, er selvføIgelig
inde i de store,byer. Det er her at befolkningen bor hele
året, her er chancen størst for at kommunen evt. vil lade
opfpre et anlæg. lvlen at få en kommune med på ideen er en

stor opgave. Det kræver en professionel indsats af mange

mennesker. Nu skal- man imidlertid ikke skyde hele skylden
på manglende initiativ fra kommunernes side. Langt det
største ansvar ligger hos os selvr idet, vj gannem fLere år
har gennemført ting som gør at det idag ikke er særligt
attraktivl at oprette en ny k1ub.
Jeg nævner her nogle ting som b.l-.a. 9ør at der ikke er
flere klubber i fandet:

1) Da vi hverken står i telefonbØger eller andre opslag;i-..
bøqer er det meget svært for inLeresserede ovarhovBdQt

- at finde lrem til os. Nogle kloqe hoveder henvender sig
tilDIF, som på den måde opdager hvor dårligt organise-
ret vi er.



I
2) Skulle det endelig lykkes for nogle'rdetektivertr at fin-

de os, findes der i dag overhovedet intet skriftlig om

os selv, udøvelsen af spillet, anlæggelse af baner,
træning, standardlove etco Ikke engang et ajourført
sæt af vore egne love har det hidtil været mullgt at
få. Ja, selv om der i }ovene nu står ab adresselisten skal
udsendes efter hver ændring, udkommer den stadig kun en

gang om året. Nemlig lige efter generalforsamlingen og så
kan man selv prøve at ajourføre den.

Gert Andreasen

SVAR PÅ TILTALI S

Vi er tilbage i den velkendte stilr hvor det gælder om at
qrave så dybe grøf ter som muligt. lYlen lad miq taqe svarene
i rd<kOfø1ge: I. Der er rettet henvendelse tiL KTAS o9
Rigslelefonen angående indrykning af DwIUrs navn og adresse.
2. Da Gert Andreasen selv har udarbejdet et skriftlig op-
1æg, som i øjeblikket er til udtafelse rundt omkringr kan
vi nu konkludere, at der snart sker noget på dette feltt
hvorved denne mangel er dækket.
3. I sidste referat fra Kalundborg stod at læse, at vi fo-
reløbig kører videre med de love, vi har i øieblikket med

henblik på at de gennemgår en gennemqribende behandling og
ændring til rep. mØdet i 1981.
4. De ændringer, der indtil nu er meddelt sekretærenr har
været to tel"efonnumrer som klubberne oq Gert Andreasan
sefv burde indføje.
Jeg synes det er kedeligt at Gert Andreasen st,adiq bruger
den qamle stil- med at nedgØre motiverne bag det arbejdet
vi udfører.

Torben Baldorf

svAR pÅ D0w[YltR5 p0RG5f4ÅL

l.B -2. A -3.8+C
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RTSULTATER FRA ODtNSI w]INIG0LF CLUEfs
INDENDORSSTÆVNT 23-24 FIBRUAR 1980.

HERRER.

I Claus Foxholm
2 Leif Jørgensen
3 Poul Hansen

DAwII R.

1 Tove Jensen IYICG

2 Kirsten Andersen NltlC

JUNIORINDTR.

I Dorthe Rasmussen 0lYlC

2 Kirstln Patzke KItL

TVIAKKERTURNER ING.

I Claus Foxholm wICG -
2 lYliehal Hansen wICG -
3 Erik lvleldgård DlvlK -

JUN I ORIR .

I Jens Bangsgård IYICG 150
€.oo 2 JohnnY Andersen 0wlC 152

B. or 3 lYlichael Hansen wICG I59

flCG
OIYIC

IYICG

133
L49
r49

169
184

196
2L2

STNIORTR.

I Arvid Eruhn
2 Åqe Jensen
3 Leo Andersen

NwIK 16 7

tvtcG l6I
0wlc I84

John Scheel GttlK 209

Torben Rasmussen IYIKR 212 e. o.
Jens Banqsqård IYICG 212 e. o.

Mini-golf

Go-l<art
udleJnrng

II

l(iosl<

Midtjydsl< l(arting Bane
Sunclsvej . lkast . Telf . (07) 15 51 83 - 15 34 BB

Abningstider:
Weel<-end og lrelligdage kl. 12-18. Ma.-ti.-to. kl. 18-20

I ferien 1 17 - 31 17 hver dag kl. 14'18
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DR0NNINGEORG wIGKrs INTERNATI0NALE STÆVNE DEN 3-4 wIAJ 1980.

( sronmesrERTURNER ING )
KLASSER ! herrer, damer, juniorer, seniorer, makker, (todtr. )
STARTPINGE l junior 20 kr. Øvrlge 25 kr. TRÆNING 3 er fri.
TURNTRINGSSTART i lørdag k1. 11r00 søndag kI. 10r00.
TILwITLDING t senest mandag 2l april til Lars Lindgårdt

Rismøllegade 30, 8900 Randefs o

25-26 lvlAf, 0DENSE tYIINIGOLF CLUBTs INTERNATI0NALT STÆVNf.

(sronmrsrE RTURNER iNG )

H0LDTURNIRINGER t tr/S JYLLAND, v6 FYN, ls/6 sJÆLLAN0 /rYN

INTERNATIONAL T[RTVIINPLAN 1980
.

Alle tilmeldinger til stævner 1 udlandet, sendes til Torben
Ba-l"dorf . Datoar for senest, tllmelding foreligger ikken man

, de bør være Torben Baldorf i hænde senesL 14 dage før spil-
ledagen.

TYSKLAND

-L3./,4. 5. L.Intern. Turnering des lvlGF Vlllingen-PeterzeJI
3./4. 5. Hol-stentor-Pokalturnering des TSV-KUcknitz:Ltlbeck
24.-22. 6. IYIGC Olympia Klel
I8.-20. 7. IYIGC Bad 01desloe
25.-27. 7. IIYIT- Parturnering des wIGC Brechten i Dortmund

HOL LAND

2I ./22.6. Gr. Intern, turnering des lvlGC Appelscha

SVtR IGT

20.-22. 6. Åbne svenske mest,erskaber i Alvest,a (eternit)
BELGIEN

25.*27. 7 International" turnering i fupen
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Let at opstille - spilleklar på 5 dage! Rekvirer brochure


