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1 ARGANG

DECEMBER 1980

Bettina Dreyer Gelsted,
og nr. I i mixed sammen

nr. 3 hos damejuniorernet

med Poul Hansen ved Dlvl .
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DANSK IVIINIGOLF UNION
( pR. t. JANUAR rggl
DANsK BANTGOLF UNII]N )

FORIVIAND: GtRT HANSTN
RAVNSBJIRGPARKEN 35
6732 GULDAGIR, TLF. 05-167812

REDAKTION 3

RoBTRT BALDoRF (nNsv. )
5øBO,RG T0RV I, L.816
2860 50BoRG, TLF. 01-697165
( "aRrue GoLFERE NS'f PosrAontsse )

LAY-OUT:
FINN UJINBTRG TLF. 01-6783I0

ANNO-JrlCE PR iSER :
pR. ÅRGArrrc (4 NUmRt)
t/t BAGSIDE 3ooo KR.
l/t 5IDE 2ooo KR.
t/2 sIDE looo KR.

PR. NUlYllvlER s

1/r srDE
L/2 srDE

600 KR.
300 KR.

OPLAG: 300 TRYK
KE-offset. RANDERS

EFTERTRYK KUN TILLADT
IVIT D ANG IVI L5[ AF KILDI

HEIVII\/]E L ]GHT DSKRÆIYIIVIER ] ?

Hvor 1ængB er en hemmelig afstemning (skriftlig) afstemning
hemmelig ?
Normalt har rrBanegolferentr ikke indlæg fra klubbernes gene-
ral-forsamlinger, men på Gladsaxes generalforsamling 27 no-
vember, skete der noget der'har vide perspektiver, derfor
bringes det i rrBanbgolferenrf.
På Gladsaxes gsneralforsamling har GLadsaxers bestyrelse
(ved Gert Andreasen og Per Koch), taget utraditionelle me-
toder i brug, for at finde ud af, hvad eet af medlemmerne
havda stemt, ved unionens generafforsamling 22 november,
angående navneskift,et til DBqU. I følge den skriftlige af-
stemning var stemmetallene 2l for, 12 imod, og 5 blanke.
tfter indlæggene at dømme, mente Gl.adsaxers bestyrelse at
een bestemt person, af deres stemmeberettigede havde stemt
imod klubbens interessero I et forsøg på at få vedkommende
til al fortælle hvad personen havde stemt, blev det oplyst
at bestyrelsen havde ringet rundl til alle klubber, og 6en
enkelt person, for at få at vide hvad de havde stemt til
forslaget om navneskiftet. De mente derfor med 108 % sik-
kerhed at kunne fastslå hvad vedkommende havde stemt, (Oet
afviste vedkommende og henviete til at der havde været
hemmelig afstemningj, og ønskede derfor således lkke at op-
lyse hvilken stemme der var blavet afglvet,).
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ffter disse kendsgerninger her, mener jeg at nogle psrso-
ner på ledende poster i Gladsaxe minigolf klubrs daværende
bestyrelse ( pT. , kun Gert Andreasen og Per Koch er med i
den nye bestyrelse ) ttt<e respekt,erer skriftlige afstem-
ninger. Hvis det er tilfæLdet at de har ringetr hvad skal
vi så med hemmelige afstemninger, og hvorfor har klubberne
så svaret oå sådan en henvendelse ? Hvis det ikke er til-
fældet, må der komme en reaktion fra klubberne, for så er
de blevet misbrugt, 1 et forsøg på at få een enkelt person,
til at fortæLle hvilken stemme der er blevet afgivet, og så
har GlvlK I s daværende bestyrelse sat sig selv i miskredit i
forhoLd t,il de dndre kLubber.0g det burde GIYIK selv kunne
indse.

Robert Baldorf

a

Det mest brænderide spørgsmåL1 som blev diskuteret på rep. mø-

det, var spørgsmålet om navnet. Det blev vedtaget med 21 stem-
mer for 12 imod 5 blanke, som flere Dente ikke kunne være lov-
1igt. I referatet fra 1976 står der imidl-ertidr at navnet er
vedtaget, men ikke hvornår det skulle træde i kraft.
Det er gtædeligt, at Teknisk Udvalg er forpligtet biI at gen-
nemgå baneanlæggende inden et stævne, såvel private arrangø-
rer som DBqU, for at de kan blive godkendt.

Desuden blev valgene ændret tilr at ungdoms-og dommer-og træ"
nerudvalget samt støttekomiteen vælges ved simpelt flertal
fremfor en fra hver landsdeI.

Iøvrigt kom den nye bestyrelse til at se sådan ud :

F0RwIAND : Gert Hansen NÆSTF0RwIAND : Harry Jensen

KASSIRtR 3 Bent Henriksen SEKRtTffi : Torben Baldorf

BtSTYRILSESwIEDLEIVIIYIER : Per Riisr Erik Jensen

PRtSStSEKRI TÆR : lYlogens Jensen
Torben Baldorf

Sidste frist for afleverj-ng af indlæg til næste nummer er
mandag den 6. aprif 198L.
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FORMANDEN HAR ORDET

Også Danmark har nu fulgt bølgen, der er på vej over furopa.
pR. f. januar 1981- vil forbundet officielt ændre navnet til
Dansk Banegolf Union. Vj. vil dog bruge navnet allerede med
det sammee idet der er udsendt pressemedde.Lel-se om ændringen,
og vi derfor ikke ser nogen grund tiL at skabe forvirring ved
i'orlsat at bruge det gamle navn. Det kom som en overraskel"se
ior rnange ef os, at svenskerne en uge før Danmark ændrede de-
res na\rn tj"1 Banegolf, og specielt efter denne nyhed, var vi
manqe, der betragtede bekræftelsen af ti.dligere afstemninger
om navnaskifte som sn formseag. Jeg tror alle respekterer de
synspunkLer, der har været fremført fra begge sider, og vi nu
eflt.er afgørelsen er truffet, kan finde sammen om, at udnytte
si.tuationen bedst muligt.
Ikke for at trd<ke synspunkter op igen, men et af de syns-
punkter, der har været brugt i debatlen af tilhængere både i
lJanmark og i- andre lande har været at skille os ud fra
strandspilLet. Jeg mener derforl det er meget vigtigt, at vi
snarest muligt forsøger at få vore resultater bragt i aviser
og forhåbentlig også i radio/TV. Det nemmeste i den forbin-
delse ar lokalpressen og her må vi bede om den størst muJ.ige
støtte fra klubberne, og det ville være glædeJ.igt om nogle.
kunne finde utraditionelLe metoder, som man kunne give vide-
re til andre klubber.
Unionen har i mange år ført en meget 1av profil udadtilr ja
faktisk funqeret som trarbejdererr, men i det sidste års tid
har vi. forsØgt at forberede en mere aktiv Linie, hvor vi i
større omfang vil forsøge at gå ud og påvirke nogle af de
elementer, der har så stor betydning for sporten. F.eks. v€B-

re mere aktiv med PRr rlye klubber og i forbindelse med in-
ternationaft samarbejde. For virkelig at få noget ud af den
linie, må vi have 100% opbakning fra kLubber 09 lokalunion,
for det er idag mange gange kLubberne, der har de bedste
forbindelser til pressen, ligesom det er de eksisterende
klubber, der hører om nye initiativerr og her ser jeg gernet
at unionen går ind o9 er med i et forsøg på at give indtryk
af vor interesse for disse mennesker/initiativer.

Gert Hansen



Lederltormand 5
Dansk Banegolf Union søger
leder/evt. ny formand
Vl onckor:
Glod€ torblndels€r tll pressen.
Adgang tll kontakt med solide
aponsor€r.
Evn6n til at skaffe os I Dansk
ldrætg Forbund.
Vl tllbyder:
Nul løn
Udnyttelso a{ al lrtttd.
Rejsor og andr€ udgift€r lor egen regning.
Kort sagt: Et ønsk€job for den rigtige mand.
Ring eller skriv til

Dansk Banegolf Unlon
v/ G6rl Hrnlen

L'låTj"o*en 45, 6732 Gurdaser. rtt. (o5)

DANSK BANIGoLF UNI0N søGER lenen/ronmnruo !

Denne annonce fik, en bl-andet modtagelse, men efter jeg fik
kendskab til modstanden mod navnet banegolf, som jeg hele
tiden har betragtet, som en selvf6lgelighed, forbavsede det
mig meget, et de kritiske kommentarer til annoncen ikke var
kr aftigere.
Alle kender vore betingelser og vi forsøgte her, at gøre
opmærksom på disse på en ikke he-l-t traditionel måde. Jeg har
modtaget flere positlve henvendelser på annoncen fra ikke
banegolfspillere. Desværre har vi endnu ikke fået en avj.s
til at lave en historie på os, men jeg vil ikke udelukke, at
vi på et senere tidspunkt vil følge den op, hvis vi får en
anden id6.
Problemet er, hvordan forsøger man al skabe opmærksomhed om-
krinq os, uden at virke alt for underlødige, og jeg mener
selv, at der var stil over annoncen, og der har hefler ikke
været negative kommentarer over annoncens udformning, kun at
vi brugte D8gU, hvilket selvfplgelig var en vurdering af,
hvad der ville ske på generalforsamlinqen. lvlen annoncen hav-
de idag ingen værdi haft, hvis vi havde brugt ltinigolf. Nu
fik den en dobbeltmission, både navnet og vore betingelser.
Jeg er ikke bl.ind for, vi ikke har
toder vil selvf@lgalig blive brugt
ningen af alt, hvad vi foretager os
ret, inden vi eksperimenterer igen.
veJe og her andre bedre forslag er
lig"

mange penge, og disse me-
med forsigtighed, og virk-
vil blive grundigt'vurde-
lYlen vi skal forsøge nye

bastyrelsen meget modtage-

Geft Hansen
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I april måned, blev der ho.l-dt et bestyre.l-sesm0de i Nyborg
8anegolfklub. lvlan var lidt bekymret for klubbens fremtidr af
32 med.Lemmer var kun de 6 junioras. lYlan drøftede hvad der
kunne gøres ved situatj-onen. Pludselig var der een der nævn-
te skoleturnering- det var Bent Skovgård-netop dette ord
satta noget i gang. Det blev bestemt at det skulle foregå i
dagene 31 auqust til 4 september. Der skulle gøres. et stort
arbejde for at få det hele i gangr der skulle laves plaka-
ter og tøbesedLer. Nyborg kommune var villige til at assis
st,ere klubben med florberedelserne ti.L turneringen. Der skul-
J.e spilles i fire klasserl for 1-3 klasserne, en for 4-6
kfasssrne- en for 7-B klasserns og endelig en for de æIdete
elevet.
Der skulle jo også gerne være penge tiL nogle pranierr det
blev Gert Lunds og GUnther lJagners opgave. De travede skoså-
ferne varme i Nyborgs gader. Handelslanden var hjæIpsommet
der blev samlet 1000 kr. ind tiL formålet.
Det viste sig at der var stor interesse for turneringenr c€lo

B0 elever mefdte sig. ft par dage inden slaget skulle ståt
fik de unge lov til at træne på banerne. De så også en filmt
så de efberhånden var klar over hvad det drejede sig om.

Da turneringsdagen oprandt, var der stor spænding blandt ele-
verne, del var lige så mange nerver på som var det en rigtig
0lympiade. Hele tiden måtte Erik Rasmussanr som skulle holde
regnskab, svare på hvordan st,illingen var. Det var ganske u-
muligt for ham at holde gløden ved lige i sin cigar. Når man

så på eleverne skulle man sLet ikke tro det var nybegynderet
og een af dem Henrik Jensen, klarede en omgånq på 30 slag.
Nyborg 8anegolfkIub, fik også noget ud af detr 5 nye juniores
meldtg sig, og 3 damer. Pressen var .også flink med omtale af
turneringen. Søndagen efter havde man også den 91æde at mange

af eLeverne kom igen og spillede. Køller og bolde var i gang
hele dagen. Dat blev en succesr som man ikke-:er banqe for at
ge ntage.
NB. Turnaringen var gratis for eleverne, udgifterne klarede
BanegolFkLubban selv med med hjælp fra Nyborg kommune.

Nyborg Banegolf Klub.
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Følgende landshold er udtaget for s€Psonen 1981. Der vil kun-
n'e ske udskiftninger på holdene, men den første opgave bli-
ver NlYl i pinsen i G6teborg.

H[ RRt R.

rlans J Jørgensen 0dense
Leif Jørgensen 0dense
Torben Bal-dorf Gl-adsaxe
Bendt Bo je Gl-adsaxe
Gert Andreasen Gladsaxe
Oennis Koch Gladsaxe
Robert Baldorf Gladsaxe
lYlichae-I Harlz Dronningborg
E rik lvleldgård Dronningborg
Karsten Bruun Dronningborg
Phi1li.p Bøgh Dronningborg
PouI Hansen Gelsted
Jens Bjerregård wIKR 74
Bjarne Hansen IYIKR 74

Bettina Dreyer Gelsled
f lse H.ansen Gelsled;

På spilleudvalgets vegne
Torben Baldorf

Hold 1981 3

Dlvl-enkelt :

l,Jwl 6/8.6 s

f lYl Junior 3

DAlvlER.

Suzanne Pedersen 0dense
Kirsten Andersen Nyborg
Connie,Qndersen Nyborg
Sussie lvladsen Nyborg
Lena B Jensen IYIKR 74

HERREJUNIORER.

Jens Bangsgård Gelsted
J6hnny Andersen Odense
Peter Sørensen Odense
Torben R asmussen tYIKR 74
Lars Hultquist fvlKR 74

DAIVIE JU N I ORI R

Bettina 5ørensen Gladsaxe
Gitte Bjerrekær IYIKR 74

gf n.5 5 jælland, 23f 24.5 Fyn, 20/2L.6 Jylrand.

22f23.8 odense.

Gdteborg i Sverige.

a/a.a i Schrrreiz. f['l øvrige zifZa.g Portugal

Årets spiller 1980 blev fortJent Poul Hansen Gelstedr for hans

helt ekspLosive fremgang. vi håber at denne, fortsætter i 1981

og at vi kan få glæde af ham mange år fremover. ft lille hjer-
tesuk m.h.t. udnævnelsen af årets spiller ert at det synes som

om interessen fra klubbernes side ikke er så stor som ønsket.
ft oar klubber havde således ikke givet indstilling og det
skulle måske overvejes at ændre uddelingen af denne hædersti-
tel ? Torben Baldorf
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