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Iedef ....
Når du sidder ned og l-æser BANEG0LFEREN stilIe og

roJ-i-gt, vil eL par af indJ-æ9gene nok qive stof tiI
ef,tertanke. Jeg har en ide, der tilsidesætter alle
former for hiemmebanefordel. DBgU skulle nedsætte

et rejsehold der skulle klargØte de an1æg der skul-
le spitles DM-ho1d på i samarbejde med de der eie-
de anfægget. Michael Rasmussen sØ9er med lys og

lygte efter adresser på an1æg. Når vi kender belig-
genheden af disse, skulle der ikke være problemer

med at fj-nde egnede anlæg ti1 afviklj-nq af DM-hold

oå neutrale baner. Det vill-e i hvert fald have den

fordel, at ingen i forvejen kendte banerne og der-
for skull-e vise, at det ikke er en tilfældighed
de er gode ti t spi11et. Det l-okal"samfund hvor de

))nye(( anlæg skul1e spilles DM-ho1d på ville få
et godt indtryk af minigolf . Intentionen skulle
være, at det måske kunne blive kimen ti1 al starte
en Banegolfklub netop, hvor DM-hold afvikles. Det

ville garanteret også qØre udøverne af spillet en

del bedre. Jo flere forskelliqe baner der spilles
på, jo mere erfarlng får spillerne og dermed bli-
ver de også bedre. Jeg ved det vil- Koste tid og

kræfter samt økonomi, men skal- man se spillet ud-

vikle sig, vil det være en god invesLering på lanq
sigt. LB



Formanden har ordet

Det er dej ligt når man kan starte
sit indlæg med en glædelig ting,
og det er tilfældet her, nemlig
at vi har fået en ny klub på FYn,
Nordvestfyn Banegolf af 19BB' som
har baner på adressen : Kystvej 1

5466 Asperup. Jeg vil gerne bYde
dem hjertlig velkommen i DBgU, og
håber de vil få en masse medlemmer
i klubben.

Så er holdturneringen i fuld 9an9'
der skete desværre det kedelige
at Nakskov i sidste øjeblik måtte
melde afbud til turnering€nr det
har desværre gjort 4. division
mindre. Jeg håber meget Nakskov
får styr på tingene så vi meget
snart ser dem igen.

INGER WALTHER

I bestyrelsen arbejdes der meget hårdt for at få vores
ans6gning ti1 DIF færdig, planen er at den skal ind-
sendes i juli, vi håber at det skal lykkedes for os at
blive optaget denne gang.

Arbejdet med senior EM i Odense går planmæssigtfremad,
der er kommet besked fra Nyborg om at der nu bliver
oprettet telefon på deres anlæg, det er en ting der
itctce kunne undværes ved så stort et arrangement, så
det var rart at det faldt På Plads.

GOD SOMMERFERIE !



DM & SLAGSPIT !

J"g vil- allerede nu komme med et forslag tiI repræ-

sentantskabeL vedrørende DM-ho1d. Mit forslag er

som f ølger:
DM-ho1d l-aves om til en sJ-agspilturnerinq.
Den skal afvikles som følger:
1. og 2. Divj-sion spiller på et an1æg og 3. og

Dj-vision spiller på et an1æ9.

Der afvikles I spillerunder som nu og alle hold

møder afle i hver afdeling.
Et eksempel - DBK 1 spiller mod GMK I
Der sprlles en omgang.

DBK I bruger tilsammen 75 slag ' mens GMK tilsammen
bruger 12 s1ag. GMK I får 2 point. Disse 2 point
er match point.
Man vil altså maximum kunne score 14 match poirrt'
da man skal møde 7 hold i hver runde.
De 4 hold som har flest. point efter J runder går

videre tit slutspiJ-1et, hvor de medtager disse
point og i stutspillet møder man hinanden på samme

vis - bare 2 gange.

ARGUMINTATION:

Som DM-hold ser ud i øiebli-kket, får vi ikke qode

nok spitlere, og vi får lrem for alt ikke lært vore

spillere at hvert. slag er vigtigt for holdet.
Dette kan tydelj-gt ses t.i1 EM, hvor vore spillere
tit har runder på 28 - JO s1ag. Dett'e Lror ieg
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kunne undgås, hvis vi havde en slagspilturnering i
DM-ho1d, hvor man virketig kunne Iære hvor vigtig
I slag er.
Denne turneringsform har samtidig den fordel at
alle landsholdsaspiranter (stort set), spiller såm_
me sted, således at landstræneren har et direkte
sammenligningsgrundlag. Der er samtidiq heller ikke
nogen der skal rejse 2O0 km. for at spille J run-
der. Alle skal spil1e 7 runder hver gang.
Resultatet skulle også gerne blive aL det bedste
hold vinder DM-ho1d. Det bedste hold er dem der
bruger færrest. s1ag.

Banegolferen udgives som fØLgerz

Nr. 4 i uge 31. . . . deadline d. 06. juIi
Nr. 5 i uge 39. . . d. 07. september
Nr. 6 i uge 49... d. l6.november

Med håbet om posi"tiv
Peter Sørensen licens
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I'M IIOID
1. Kampe

1. GLADSAXE MINIGOLF KLUB T 7 87-39
2. DRONNINGBORG BANEGOLF KLUB 7 7 77_47

3. NYBORG BANEGOLF CLUB I 7 74.44
4. ODENSE MINIGOLF CLUB L 7 62_64

5. MINIGOLF CLUBBEN GELSTED I 7 64-54

6. ODENSE MINIGOLF CLUB 2 7 50.76

1.- nafronns eaNnGor,F-xiue -1- -7- 3r:zl

div. Point
74

10

10

U

4

2

8. ODENSE MINIGOLF CLUB 3

2. div.
1. BANEGOLF KLUtsBEN ODENSE

35-91

103-23 I4

?. _ GL4DSAXE_MTNTGOLE SLgB_
3. GLADSAXE MINIGOLF KLUB

4. KARUP BANEGOLF KLUB 1

5. NYBORG BANEGOLF CLUB 2

6. GLADSAXE MINIGOLF KLUB

7. - frveoF.c-eÅNEe6l,F cl,0e- 3

82-44 t-0

75-51
67 -59
62-64
35-91
:s:91

8

8

I
3

3

B. DRONNINGBORG BANEGOLF KLUB

o
45-81

Hermed nåede man frem til slutspillet, som
afvikles d. 11. september 1988 i Gladsaxe !

I kampen om guld, sØlvr 09 bronze, mellem nr. 1, 2,
3 og 4 L grundspillet, overføres ALLE point fra
grundspi-1let.



1988
1. BANEGOLF KLUBBEN ODENSE

3. div. Kampe

7

Point
106-12 L4

2. _ EAIE9OLF_KLUBBEN_ODENSE _3_
3. MINIGOLF CLUBBEN GELSTED 2

4. NORD.ALS BANEGOLF CLUB 1

5. GLADSAXE MINIGOLF KLUB 5

6. RANDERS BANEGOLF KLUB 2

1 .' DnonlirNceoRe-eÅNnc6lr xr,6s- 3

10 0- 1B L2

7

7

7

1

49-7 7

49-7 7

50-7 6

44-56
5r- /5

7

6

5

5

8. ODENSE MINIGOLF KLUB 4

4. div
1. BANEGOLF KLUBBEN ODENSE

39-87

88-20 11

?._ EANE9o!F_
3. NORD-ALS

4. NORD-ALS

5. BANEGOLF

6. MINIGOLF

7. NORDVEST

KLUBBEN-ODENSE

BANEGOLT CLUB

BANEGOLF CLUB

KLUBBEN ODENSE

CLUBBEN GELSTED

FYN BANEGOLF 1

3

2

6

6

6

6

6

80-28 10_
9

6

4

2

0

65-4 3

49-59
44-64
43-65
9-99

o

og nedrykningsspil
og nr.2L 2.
og nr.2L 3.
og nr.2i 4.

Ønsker all-e hold

mellem :
div.,
div. og
div.
held og lykke ! ! !

Der
nr.
nr.
hr

er r-

IL

II

år op
1. div.
2. div.
3. div.

'' BANEGOLFEREN II



Fokus Båoo.
NORD-ALS BANEGOLF CLUB ( NABC )

Stiftet. den J. februar 19Bl

Adresse: Rypevej B ' 1th. 5430 Nordborg

TLF: 04 49 06 76

** t
NABC blev startet i l9Bl, hvor klubben lejede
sig ind på eL 1B baners eternitanlæ9. Anlægqet'

var placeret ved Aug'lstenhof Campingplads, hvor

det også er placeret den dag i dag. I 19BZ kø6-

te klubben banerne og lejede også arealet, hvor

banerne st.od. I starten havde klubben en cam-

pingvoqn ved an1ægget, men i 19BJ køt:Le klubben

et l0m2 skur, der i dag fungerer som klubhus. I

1984 fik klubben fl-iser omkring banerne' og

klubben fik oqså fremstillet 12 stk. indendørs

baner i træ. Det betød at klubben fra det tids-
punkt havde mulighed for at spille baneqolf he-

1e året rundL.
I 1986 blev klubben gæJ-dfri, hvilket betøC' at
klubben kunne begynde at l*gge penge til side.
Derfor har nogle af de største samtal-eemner i
klubben været og vil være fremover, eL større
klubhus og en evt. flytning af an1ægget til
Nordborg.
5er man tilbage på NABC's korte historie, kunne
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klubbengodt have brugt hjæ1p af DBqU i fobindel-
se med ansØgninger til Amtr Kommune og institu-
tioner. Det kunne f .eks. være i forbindelse med

skattefritagelse. DBgU kunne også være med t.i1 at
formidle metoder til sponsorstøtte. Det kunne må-

ske være en ide f,or DBgU at opsamle de forskelli-
ge klubbers gode ideel- og videregive dem til spe-
cielt kommende klubber.
En ny klub uden de store midler har behov for
rek-l-amematri,ale f ra Unionen, men det er også vig-
tigt, at der foregår arrangementer som DM-hold

og DM-individuelt på de nye klubbers an1æ9. Disse
arrangementer er specielt vigtige for , nye og små

klubber, hvor der skal skabes en større interesse
for banegolfsporten for udenforstående, for at
kunne sikre at klubben bliver levedygtig.
NABC har efterhånden fået mange aktiviteter i
gang, hvilket ses af, antallet af turneringer, som

klubben afholder lokalt. Her af kan nævnes:

Klubmesterskab - pointspil
Handicapturnering - 1 boldsst.ævne

Pyramidespil - marathonturnering
Til hver af disse turnerinqsformer har klubben
udarbejdet et sæt turnerj-ngsbestemmelser. Et sæt

af disse bestemmelser kan rekvireres hos under-
tegnede, hvis der er interesse herfor. Af andre

aktiviteter kan nævnes:

TurisL-spejder-og indendørsturnering
Hertil kommer turnerinqer arrangeret af DBgU og



private stævner.
Disse aktiviteter har oqså medvirket til ' at nogle

af klubbens spiJ-1ere har opnået pæne resultater ved

turneringer i den senere tidr så klubben ser frem

til at rykke op i 2. division næste år'

Med Sportslig Hilsen
Preben Nørskov

NABC

Fokus på en klub bliver næste gang :

RANDERS BANEGOLF KLUB !

JUXIOR EM
Ja, så nærmer Junior EM 19BB i Hardt/Hcjrbranz sig
med hastige skridt, og jeg vil hermed bekendtgøre
det udtagne landshofd:

Carsten Eriksen BGK 0dense

John Hansen do----
Heino Niefsen ----do----
Dennis Døj do----
Ren6 Bendtsen 0MC

0le Frandsen NBC

Der Err som I nok kan se mange nye ansigter, og

det ser ud, som om vi- kan stille hold for første
gang siden 1981.

Pete t Sø rensen
Ungdomstræner

10



NOGTT F'OR I\OGTT
Peter Sørensen fra BGK 0dense skriver:

Formå1et med dette indlæg til Banegolfere
skabe debat om turneringsudvalgets kompet

råde. J"g vil i den sammenhænq bede andre

og spi-11ere om en tilkendegivelse om inde
minigolf.
Som a1le ved er DM-holdturneringen i fuld gang

og alle ved også, hvor den skal afvikles. Nemlig

med I runde på Fyn, 1 runde i Jylland og f runde

på Sjæ11and. Det er så turneringsudvalgets opgave

at finde de anlæg der skal spilles på. Denne op-

gave har TU op f yl-dt i år . De har dog f or lørst.e
gang j- Unionens historie valgt at taqe principi-
e1 afstand fra et ellers godkendt turneringsanlæ9.
Da jeg skriver dette indlæg på BGK 0denses vegne'

kan t sikkert regne ud, at. an1ægget- der er set
bort fra' er vort.
Hvad er grunden til denne tilsj-desættelse?
Grunden er nok at vores an1æg liqger indendørs.
Har TU kompetance til en sådan principiel tildsi-
desætt.else af et anlæg?

Hvad står der i vore -l-ove ! Der står at TU skal
varetage p1anlægningen af Unionens sportslige ar-
rangementer i samarbejde med og under ansvar af
DBgU's bestyrelse. d>

n er aL

anceom-

klubber
ndørs



Dette har de ikke gjort i dette tilfæ1de' ieg me-

ner der for , TU har overskredet sin kompetance .

Havd er konsekvensen af dette?
Den er at BGK 0dense lkke har fået en runde af
DM-holdturneringen i I988.
Det er der hell-er ikke sket nogen skade ved, og

det er hetler ikke der for dette indlæg er skrevet.
Hvad er BGK 0denses fremtidsperspektiver?
Jo! De er den, at vi kan gØre os håb om at få
slutspillet, som kører på skift mellem landsdele-
ne og klubberne i hver landsdel. Vi har altså ud-

sigt til at få slutspillet hvert 15. år. Dette er

ikke tilfredsstj-tlende for nogen klub og hell-er
ikke for vores.
TU 's begrundelse Er r de mener aL minigol f, om som-

meren spilles udendørs, så problemet ved DM-hold

or, hvis der skul-1e spilles ved osr ville de hold

der skulle spil1e indendørs være forfordelt frem

for andre, idet de ville være sikker på godt vejr.
Det ville være uretfærdigt for demn der sku1le
spi11e andre steder i regnvejr. Dette mener ieg
er at vende problemstillingen. For hvad drejer
det sig netop om i minigolf? Det drejer sig om at
spilIe under de bedste forudsætninger, det er

netop godt. at spille i godt vejr, da a1le spil-
lets finesser går tabt, når det regner!
Jeg kan derfor ikke se det skulle være negativt
at være sikker på godt vejr, at være sikke på at
kunne gennemføre arrangementet. Vi der spilfede
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i Randers sidsLe år og blev sendt hjem VID, hvad

det vll sige. Hvordan var stemninqen i Randers
den dag? Da ville spillerne vist gerne have spil-
1et indendørs I

Vi der er fuldstændig klar over og enige om, at
det er sjovere at spille ude når vejret er godt,
men skal vi straf,fes for at vi altid har godt vejr.
Unionen har brugt os hele vinteren, til landsholds-
samlingen, dommerkurset og til bestyrelsesmøder.
Dett.e kan de naturligvis blive ved med, men noget
f or noget.
Ingen kan lide at blive udnyttet!
Jeg håber dette indlæg vil skabe en positiv debat
om dette emne, så vi kan komme frem til en føs-
^:^^ ^e -^^--3entantskabet i november.rlrrr9 Pd rEPrGi

oooooooooooo

" BANEGoLFEREN " 6nsker hermed al_le
sine læsere m. fl. en rigtig god
sommerferie

i uge 31tilbage



Vidste IrU ot:
* Kirsten Andersen, Gelsted, ved DM i Nordborg

har mulighed for at vinde sin 5. individuelle
DM titel d.e 4 fØts|ue er fra 7978, l-983, 1984
og 1987 !

* Karsten Bruun, Dronningborg, ligeledes ved DM i
Nordborg har chancen fot at hjemfØre sin 5.
individuelle titel, de 4 fØrste er 20 år gamle,
nemlig fra 1967 , 1968, 1969 og 1970 !

* DBgU-s landstrænere, Peter SØrensen' Ungdom, og
Knud Walther, Damer & Herre, begge har vundet
1 individuel DM titel :

Peter S@rensen, i 1982' som juniorspiller !

Knud Walther, i L972, som "ung" herresspiller !

* Gladsaxe Minigolf Klub har stor succes med
skoleferieaktiviteter for skolebØrn i Gladsaxe
kommune, der har i år tilmeldt sig over B0
interesserede hvem ved, måske en ny Baldorf
eller Maglemose !!!

* der nu kun er 6o dage til
SENIOR EUROPAMESTERSKEBERNE I BANEGOLF 1988

ODENSE / NYBORG

DANMARK

* Harry Lorenzen, Nord-Als Banegolf CIub, blev
vinder af konkurrencen om hvem der kendte
ti1 flest banegolfanlæ9, samt deres beliggenhed.
Præmien vil blive tilsendt.
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* JULI :

DIvI-BMANDSHOLD GELSTED

DM - ENKELTMANDS - NORDALS . .. ..09.
Norway Open 19BB - Skjeberg, Norge ..29.
Odense M. C. - stævne .....30.

* AUGUST :

Kalenderen 88

ItBgU s bestyrelsG:

03. juli
-10. juli
-31. juli
-31. juli

Gladsaxe stævne .06. -07. aug.
EM - JUNIORER - HARD, øSTRIG ...11.-13. aug.
EM - HERRE/DAMER - MILANO, ITALIEN...25.-27. aug.

* SEPTEMBER :

EM - SENIORER - ODENSE, DANMARK 01.-03. sep.
DM - HOLD SLUTSPIL, SJÆLLAND 11. sep.
Gelsted-s stævne 24.-25. sep.

ooooaoaoooooaoao

Formand
N-formand
Kasserer
Sekretær
Pressesek.
M-medlem
M-MedIem

Inger Walther 02482188
Michael Rasmussen 0618 4539
John Scheel Thomsen 02640402
Morten Knudsen 06120867
Claus Clausen . 07220\99
Erik Jensen 06419692
Morten Rasmussen 09167209
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Levering at baner og spilletilbehør


