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FremEang vcd Etl
Det gik fremad som planlagt for de danske herrer ved EM i
Portugal. Selv om en 8. plads ikke skriger af succes, var det
alligevel tilfredse spillere, der kunne konstatere, at de havde
tabt med lige ngjagtrgt 40 slag til tredjepladsen, og dermed
holdt målsætningen.
For juniorerne var der mere en bunke erfaring at kunne glæde
sig over i Schweiz, hvor ingen af dem nåede en finaleplads.
Læs mere side 6-7 os 8-9

Dil-holdudlo$t på plads

Så kom der et udkast på plads til DM for hold.
Udgangspunktet var en del justeringer, der skulle skabe
intensitet og overblik, og det sluttede i et forslag om mere
spil, et slutspil og start i efteråret.
Læs mere side 2-3

Herreholdet med træner og holdledere ved EM i Porto.
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Dtl-holdudløst på plads
Af Ole Rasmussen Banegolftren

Så kom det endelige udkast til
j usteringer på danmarksturnerin-
gen for hold, og det blev udarbej-
det mec stor enighed og mange
gode og konstruktive ideer til,
hvordan vi bedst far afviklet vo-
res holdturnering i fremtiden.

Udgangspunktet er den turne-
ringsform, der blev vedtaget på
repræ sentantskab smødet sidste
år, men der er iagt op til adskilli-
ge justeringer, der forhåbentligt
kan bringe noget af den gnist til-
bage, som gik tabt ved overgan-
gen fra de foregående års match-
spil.

Oplægget til seminaret, som
blev aftroldt i Odense den 26. sep-

tember, var essensen af de ønsker
og forslag, som kom frem under
seminaret i Nyborg i juni, og det
tog udgangspunkt i 4 væsentlige
punkter:

1) Ønske om en ekstra afdeling
2) SlutspiUFinale
3) Mellemresultater ved bane

6-L2-t8
4) Rokade

De fremmØdte klubber havde
forberedt deres holdninger til o-
venstående og hver især fremlagde
deres synspunkter, hvorefter der
blev givet plads til kommentarer
og diskussion. Det blev til en me-
get konstruktiv diskussion og ge-
nerel enighed om, hvilket indhold
forslaget til repræsentantskabs-
mØdet skulle have.

Det bliver så sendr ud til klub-
beme og står sin endelige prøve
netop på m/det, som aftroldes

denZl. 0922. november i Idræt-
tens Hus i Odense.

Slutspil ved DM
Der var enighed om at rndføre

en ekstra afdeling samt et slut-
spil, som kommer til at foregå
ved DM. Det bliver kun Elite-
divisionen, som får disse æn-

dringer. Til et slutspil er de 4
bedste hold kvalificeret. Deres
forlpbige pointhøst i grundspillet
bliver desuden halveret. lvder
forslaget på.

Med den lBsning frigjordes så

ideen om at vende sæsonen, så-

ledes at man starter i efteråret og
spiller færdig i foråret. Danmarks
deltager ved Europa Cuppen er
således også den danske mester
fra samme år

Det får den betydning, at der
bliver en overgangsordning næste

ar. Dansk Mester 1999 findes ef-
ter den nuværende model. De del-
tagende hold i turneringen 1999-
2000 placeres i divisionerne efter
deres snit opnået i 1999-turnerin-
gen, dog med det forbehold, at
der maksimalt må være 2 hold fra
samme klub i en division. Herfra
er undtaget laveste division, hvor
der er fri tilmelding.

For alle divisioner blev holdan-
tallet reduceret til 6 hold, således
at styrkeforholdet imellem hol-
dene lorhåbentligt er mere jævnt.

En ændring på sammensætning
af spilletavler kommer også med
i forslaget. For hver afdeling skal
der trækkes lod om modstander-
holdene, og holdenes opstilling
bliver sat efter spillernes styrke,
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således bedste spiller er første-
spiller, næstbedste spiller er an-
denspiller og så videre, altså en
model svarende til badmintons 1"

single, 2. single osv.

På denne måde bliver alle før-
stespillere sendt ud fprst, dernæst
andenspillerne og så videre, og på
den måde er der mulighed for at

føre en oversigtstavle med mellem-
resultater. Det bliver spillerne selv,

der får ansvaret for at føre deres

score ind og det bliver eksempel-
vis ved bane 6, 12 og 18.

Med kun 6 hold pr. division
bliver det også muligt at have 3
divisioner på et og samme anlæg
og stadig bibeholde spillet til om
sgndagen, hvor 5 omgange fortsat
er planen.

Det er forelPbig essensen af
seminaret i Odense. Hvis der er
overset væsentlige detaljer, vil de

naturligvis blive fgjet til forsla-
get, som altså skal fremlægges og
vedtages på DBgU's repræsen-
tantskabsmØde den 21. og22. no-
vember i Odense fgr detkan bli-
ve en realitet.

Mailliste
DBgU har oprettet en mailliste

til internettet. Alle indlæg, der
bliver postet til listen, vil automa-
tisk blive sendt til alle listens med-
lemmer. Skriv din e-mail adresse i
formularen på unionen internetsite
og send den ved et tryk på Tilmeld.

Tilmelding:
banegolf- subscribe @ egroups. com

Nodisk mode i Riga
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Med EU-midler i baghånden
havde Sverige indbudt til nordisk
møde i Riga den 13-14. september

De baltiske lande indgår efter-
handen mere og mere i detnordiske
samarbejde, meget efter eget Bn-
ske, og Norden siger OK for det.

De emner, der er mest vigtige i
forbindelse med banegolf er etab-
lering af baner og klubber. En pro-
ces, der er endnu sværere end her-
hjemme. Kun få har mange pen-
ge, og det er tit forretningsmænd
med kommercielle interesser"
anlægger baner.

På mødet blev også gennemgå-
et medlemsrekruttering, og opstart
af klub samt træning. Selv om ud-

styret er begrænset og banernes
forfatning dårlig, kan man godt
lære at spille alligevel. Det bliver
blot ud fra andre forudsætninger.

Der blev også udvekslet almene
erfaringer i klubdrift. Man skal i
hgj grad tage hpjde for de sam-
fundsmæssige forskelle, der er
imellem vores velfærdstater og
de ringere sociale og @konomiske
forhold, der præger landene fra
den gamle sovjetstat. Derfor kan
man heller ikke bare overføre for
eksempel en dansk foreningsmo-
del på en lettisk klub.

Det hele vil blive fulgt op på
endnu et mpde i Stockholm,
sandsynligvis til foråret.
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Danske illeshrclnber | 099
Så er det ved at være tiden

til at indsende ansPgninger,
hvis man Ønsker at stå for
DM i 1999.

Turneringsudval get har sat

fristen til den 31. oktober, så

hvis man ikke har noget på
border endnu, så er dJt uåd u,

være tiden at få det.
For lige at ridse op kort, så

skal en anspgning indeholde
oplysninger om. hvilke faci-
liteter man kan tilbyde spil-
lerne i form af ophold under
træning og spil. Det er også
relevant at oplyse om bespis-
ningsmuligheder samt om

man har tænkt sig at lave
ekstraordinære affangementer
med varm mad eller aktivi-
teter af mere social karakter,
og hvilke forholdsregler spil-
lerne skal tage sig med hen-
syn til forudbestilling og be-
taling. Er der specielt gun-
stige overnatningsaft aler, el-
ler blot nærliggende mulig-
heder i området bgr det også
med i ansøgningen.

Hvis man kan garantere en

vis PR-dækning eller anden
omtale af DM udadtil.

Men det er op til klubberne
at få en ansØgning stablet på
benene inden den 31. oktober.
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lndividualishr spiller også $ammen
Af Jan Lyq, formand Sportsminigoffiubben Putter Team Odense

Jeg læste med undren dit indlæg
i forrige nummer af Banegolferen.

Indledningen og din omtale og
fortolkning vedrørende'favorit-
ter', 'hold' og 'kun individualis-
ter' skriger efter en kommentar
fra en individualist med en meget
stor erfaring i holdspil (13 gange
i DM-hold, 1 gang svensk hold-
match, nr. 2 ved Europa Cup for
hold. et ukendt antal ved for-
skellige stævner og dertil mere
end20 gange landshold ved NM,
EM og VM).

"Storfavoritter"
Du skriver: o'Den nye holdtur-

neringsform gjorde Putter Team
til storfavoritter." Det er forkert
Jacob. Du skal ikke kigge særligt
grundigt i de senere års resultater
for at konstatere, at de fire spil-
lere på vores førstehold havde
været storfavoritter uanset turne-
ringsformen, og husk også, at det
fremmer ikke udviklingen i dansk
banegolf, at man ved hjælp af
skrivebordsdoping udvikler en
turneringsform, hvor alle kan
vinde uanset styrke. Det eneste,

der fremmer udviklingen er træ-
ning, træning og atter træning.

"Holdspillere"
Du skriver, at "det var jo næs-

ten afgjort efter 2-3 runder, da
Nyborg, som eller tidligere har
haft nogle af de bedste holdspil-
lere, ailerede lignede et hold som
havde opgivet på grund af den
kedelige turnering sform.

Kære Jacob, jeg ved ikke, hvil-
ket grundlag du har for at vurde-
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Kommentar til indlæg af Jacob Petersen i Banegolferen nr. 3, 1998 "Ny holdturnering"

re, at de er nogle af de bedste
holdspillere, men jeg vil gerne
give min vurdering af Nyborgs
spillere.

Jeg har adskillige gange spillet
på hold med3/t af spilierne på
NBC's hold. Ud fra disse oplev-
elser harjeg konstateret, at de

ikke skiiler sig ud som nogle af
de bedste holdspillere. De har
derimod som alle andre gode in-
dividualister både deres gode og
dårlige sider på et hold.

ttHoldtt

Du skriver i det indlæg: "Det
er synd, at det ikke længere er et
hold. som har de stØrste chancer
for at vinde men derimod er det
en fordel atYære fire spillere,
som 'kun' tænker mere på deres

eget spil. Som jeg forstår indled-
ningen på dit brev er denne ud-
lægning møntet på storfavorit-
terne fra Putter Team. Der må jeg
desværre skuffe dig Jacob.

Spilleme fra Putter Team står
faktisk meget sammen om det
hold, som de repræsenterer. Et
lille eksempel fra den ene hold-

runde, som du selv deltog i. Jeg

blev skadet i ryggen og kunne
måske ikke have gennemfprt run-
den, hvis ikke en af mine gode
holdkammerater straks tllbgd, at
vi byttede køile, da hans er 2O cm
længere end min, således at jeg
ikke skulle bukke mig så langt
forover.

Dette må du da anerkende som
fremragende holdånd!

Vi ses til seminar
Dine videre konstateringer og

konkiusioner vedrgrende de nye
holdturnering vil jeg lade stå u-
den kommentarer. Jeg håber na-
turligvis, at vi mødes til en mere
saglig diskussion om holdtur-
neringen på Dansk Banegolf
Unions seminar i Odense.

, Itiæsfe nummer af Banegolfereh , ,,

:;'...;;.......i:'..:i..:'::::
B,anegolfereh nummei t:., 1 1 9gg udkorr,r mer medio februar.

Deadlrne for qrnoncer og rndlæg til bladet er den 2$. januar.

Indl æ g til Bane$olferen madtages geme : pr. post,,ril, reda}cgren
', , OIe Rqp-muCsen, Kragsbjeigvej 5, 5000 Odense C : :
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shafitconnection (variable angle in steps of3grade)
putterhead (with chambers of filling-weights)
rubber-unit (slstem of9 different rubbers)
5 fflling-weights each l4g (variable balance + total weight)
screw M5 x 16 (speciai tool is included)
screw M4 r 16 (special tool is included)

putterhead you cån choose from two materials:
- light model 3059 (with weights up to 375 g)
- heavy model380g (with weights up to 450 g)

club-rubber with specialdeveloped shape at the bottom
rubber is integrated bto tbe rubber- urit
rubber-unit can be changed very easy

shaft lenght and flexibilitywe deliver individual
- steel (hard)
- graphite, black (midille)
- graphite / glassfiber, grey ( soft)3 putter
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JunioFEM blev en lærerig oplevelse
Af Arne Prip, Nord-Als Banegolf Club

Efter en anstrengende togrejse
på ca. 14 timer ankom vi lprdag
morgen, godt trætte, medbring-
ende en kanonstor bagage til den
idylliske by Olten, som ligger ca.

en halv times togrejse sydpst for
Basel, og hvor Europamesterska-
berne for juniorer skulle foregå.

Vejret var strålende og termo-
meteret sneg sig op på 35 grader i
skyggen, ngjagtig dobbelt så

varmt som hjemme i lille Dan-
mark, og vi svedte bravt alt imens
vi fik styr på vores bagage og lige-
ledes bestilt en taxa som skulle
bringe os de sidste 10 km til en

lille landsby ved navn Egerkingen,
hvor vi skulle indkvarteres på et
hotel ved navn SSG. Det viste sig
at være alletiders hotel, som vi
delte sammen med de tyske, Bs-
trigske og schweiziske landshold.

Intensiv træning
Efter et koldt brusebad samt et

par timers velfortjent hvil blev vi
aftrentet af Gerd Zimmermann og
kørt de 10 km tilbage til Olten
hvor et næsten nyt anlæg, bestå-
ende af eternit- og filtbaner, be-
liggende i naturskønne omgivelser,
ventede på os.

Træningen kunne under dygtig
ledelse af landstræneren begynde.

Og jeg skal love for, at der blev
gået til den samtlige 5 trænings-
dage, stadig under for os nordboere
uvante temperaturer, nu 38 grader.

Sågar efter aftensmaden, hvor
også dagens træningsresultater
blev analyseret, træner og spillere
imellem, blev man enige om at
tage turen tilbage til anlægget,

6

hvor der blev trænet til solned-
gang henad ved21.3o tiden, og
det gentog sig samtlige dage.

Ingen udfald pga. varmen
Varmen klarede vore spillere

med bravour. De huskede hele
dagen igennem at indtage rigeligt
med vædske og når lejligheden
bød sig at komme i skygge under
ettræ eller en parasol.

Ligeiedes fik vi lært at omgås
vore bolde under disse ekstreme
forhold. Kgleboksene, som var
forsynet med termometre, blev
flittigt brugt til nedkgling af bol-
dene, og jeg skal love for der var
nok at se til, når boldene skulle
have den helt rigtige temperatur
på det helt rigtige tidspunkt.

Der blev altså ikke megen tid
tilovers til fritid, men jeg tror at
spillerne kunne lide det, og når vi
nåede hjem på hotellet henad ved
22.30 tiden, var vi allesammen

godt trætte og det eneste vi tænk-
te på, var at komme i seng og få
hvilet ud til dagen derpå.

Dårlige danske odds
Torsdag morgen kl. 8.00, sta-

digvæk med temperaturer på 35
grader i skyggen, tog man fat på
de indledende runder. Der skulle
spilies 2 runder filt og 2 runder
eternit, og vi må nok erkende at
det er på eternitten, vi er bedst,
hvorimod filten volder os lidt
problemer. Vi har af gode grunde
ikke de samme træningsmulig-
heder på filten, som de stærke
nationer, og vi må da håbe på at
vi herhjemme på et eller andet
tidspunkt får etableret et 18 ba-
ners filtanlæg, så vi kan komme på
højde med de stærke nationer.

På andendagen fredag, skulle
der ligeledes spilles 2 runder filt
samt 2 runder eternit, hvorefter
finaledeltagerne skulle findes.

Stefan Qstergaard på Saltoen overvåget af landstræner Gerd Zimrnermann.



land og Østrig i nævnte række-
f6lge, som tog sig afde 3 første
pladser i holdkonkurrencen.

Hos juniorpigeme blev det Øs-
trig, Tyskland og Sverige, som
løb med metallet. Individuelt tog
svenskeme sig af Top 3 hos junior-
drengene, og hos juniorpigerne

var Østrig suveræn med en før-
ste- og en andenplads og med en
svensker på tredjepladsen.

Efter en måske lidt skuffende
festaften (set fra de unges syns-
punkt) med ølrestrikttoner,2 67

pr. mand, dikteret af landstræneren
samt et meget dårligt orkester, og
en hel dags opslidende togrejse
var det en flok trætte spillere og
ledere der sgndag aften vendte
tilbage til lille Danmark.

Meget lærerigt
Alt i alt har det været en meget

lærerig tur for alle. Vi har fået me-
get med hjem som kan bruges i
den daglige træning ude i klub-
berne.

Hermed siger Gerd, Uffe, Ste-
fan, Dennis, madmor Inge-Lise
og undertegnede tak til Dansk
Banegolf Union for en dejlig
oplevelse i det skønne Schweiz.

Ingen danske finalister
Desværre nåede ingen af vores

spillere i finalen. Den bedst pla-
cerede af vore juniorer blev Den-
nis Prip, som sluttede 10 slag fra
en finaleplads og endte på en

samlet 43. plads med 239 slag.

Stefan Østergaard kom med 250
slag ind på en flot 51. plads, og
Uffe Gangelhof blev med26l
slag placeret på en flot 55. plads.

Da ingen af vores spillere skul-
le spille finale lgrdag,blev vi enige
om at tage på indkøbstur i Olten,
men til vores store skuffelse erfa-
rede vi, atjust denne lgrdagvar
helligdag i Schweiz og alt var luk-
ketog slukket, og detvarbegrænset
hvad vi fik købt af souvenirs til
familie, kærester og venner.

3 dominerende nationer
Resten af lprdagen blev brugt

tll atfglge finalerne. Hos junior-
drengene blev det Sverige, Tysk-
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En de meget svære baner på fiIt, " Doseringen" , som Dennis Prip fors@ger sig på.

De tre glade gutter: Uffe Gangelhof, Dennis Prip og Stefan Østergaard
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Danskere på vci frcm
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Endnu en gang lykkedes det

for det danske herrelandshold at

holde målsætningen ved EM.
Målet var at begrænse afstanden
til tredjepladsen til 40 slag og det

blev lige n4jagtigt resultatet og
placeringsmæssigt blev det til en

udmærket S.plads få slag efter
Italien, Holland og værtsnationen
Portugal. Ved næste års VM
skærpes kravene yderligere, og

målsætningen strækker sig så

langt som til at nå en medalje-
plads i år 2000.

Oven i købet blev det danske
resultat krydret med en meget
stærk individuel præstation på

eternitten, hvor Leif Olsen på de

fem omgange blev bedste herre-
spiller. Desværre blev det også til
en præstation under middel på

betonanlægget, og således ingen
piads i den forjættede superfinale,

som kunne have været mulis.

Grundig forberedelse
En af de væsentlige årsager til

den forbedrede danske indsats er
forberedelsen. Gennem året har
der været afholdt trænings-
samlinger, og truppen er først en-
deligt udtaget ved DM.

Desuden var John Hansen og
JanLyØ i Porto sammen med
landstræner Gerd Zimmermann
og Peter Sørensen for at gennem-
træne de to anlæg.

Det gav dem mulighed for at
simulationstræne de sværeste
spilleformer hjemmefra og
desuden spare ca. 2 dage forhele
holdet i Portugal. Dage som blev
brugt til at finpudse spillet på de

mest drilagtige baner, som især
fandtes på eternitten.

Andre forhold gjorde det heller
ikke nemmere for spillerne.

Anlægget var utroligt tæt be-
plantet med træer, og det gav en

del nedfald på banerne. Til gen-

gæld ydede de også god skygge,
men solen og varrnen var nu ikke
det store problem, idet banerne
ligger ved kysten, og ofte var det
temmelig diset og temperaturene
20-25 grader, nogle dage endog
med let nedbør.

Med til det gode danske resul-
tathører også, at det var et meget
homogent hold, der var af sted.

Kun 11 slag var forskellen i
mellem bedste og dårligste dans-
ker efter de indledende runder, og
det gjorde lige så, at 5 af spillerne
kvalificerede sig tii finalerunderne.

Det var Leif Olsen, JanLyØ,
John Hansen, Morten Rasmussen

og Inge Sand.
Kun de to debuttanter, Kåre

Thomsen og Lars Rosenquist,
placerede sig udenfor, men kun
med henholdsvis 3 og 2 slag.

Kåre Thomsen havde fået den

ansvarsfulde og svære plads som

sidstespiller på holdet, hvilket nok
kostede i de første runder, men
siden overvandt han de begynder-
nerver og spillede sine sidste run-
der med stor gejst og sikkerhed.

Dygtig holdleder
Megen ros og stor respekt fra

spiilerne fik også holdets tyske
holdleder, Peter Mtiller, som med
en kæmpemæssig arbejdsindsats,
og en utrolig præcision i bold-
coachingen kan krediteres for en

del af successen. Man skal natur-
ligvis heller ikke glemme Heino
Nielsen og Peter SPrensen, som

også var holdledere.

En af debuttanterne, Lars Rosenquist, klarede debutten tilfredsstillende.
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Etterne manglede
For flere af spillerne var det

betonen, der blev den stØrste

hurdle. Ikke så meget på grund af
mange fejl, men mere på grund af
for få ettere. Bedste dansker på
betonen var John Hansen, men
han havde til gengæld sit besvær
med eternitten, hvor han spillede
jævnt og aidrig rigtigt nåede at
hive de lave runder frem af bold-
tasken.

Som nævnt nåede ingen af dem
den forjættede superfinale, som
kun giver plads til 10 spillere.

Det var som altid, fristes man
til at sige, de store nationer, Tysk-
land, Østrig, Tjekkiet og Sverige,
der prægede mesterskaberne.

Hos herrerne vandt Tyskland
guldet både individuelt og for
hold. Det var den tyske reserve-
spiller Thomas Giebenhain, der
foran sin landsmand Harald Erl-
bruch kørte en sikker sejr hjem.

John Hansen på en af de svære baner. Læg mærke til hullerne i banden, som godt
kunne genere bolden, hvis den ramte ind dex

Erlbruch den yngre har ellers væ-
ret ude af holdet et par år på
grund af sin opfgrsel, men var
igen taget til nåde, og det takkede
han for med en sglvmedalje.
Hans opfBrsel var dog ikke noget

at råbe hurra for, så han spillede
nok på lånt tid.

Østrig fik igen en spiller på
skamlen. Sidste år blev det til
VM-guld ved Andreas Schallner,
men han har nu lagt grejet på
hylden, så i år blev det Roland
Ludescher, der forsvarede de rød-
hvidstribede alpefarver.

I hoidkampen var tyskerne også
overlegne, mens Tjekkiet tog s@l-

vet og overlod bronzen til Østrig.
Hos kvindeme holdt Sverige

den nordiske fane i hævd. da
Karin Wiklund blev europamester,

og det foran Østrigs Heike Pla-
chota, som henviste den mange-
foldige vinder Gaby Rahmlow fra
Tyskland til tredjepladsen. Wik-
lund var desuden bedste spiller
på eternit af samtlige deltagere
ved EM.

Tyskerne tog dog stikket hjem i
holdkampen med en guldmedalje
foran Østngog Sverige.

I
Leif Olsen i sin finalerunde på betonen.
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Sikke en fest Flot iubilæum
Af Ole Rasmussen, Banegolferen Af feddy Nielsen, Minigolf ClubbenGelsted

Abningsfesten og afslutnings-
festen ved EM var noget for sig i
årr. Men ikke fordi der manslede
noget.

Man har tit oplevet, at folk har
måttet gå sultne hjem fra en åb-
ning eller afslutning fordi arran-

EØren ikke har magtet den organi-
satoriske del eller sparet for me-
get væk, el1er fordi spillerne har
forvandlet sig til et et kobbel
glubske rovdyr, men det var ikke
tilfældet i Portugal.

Der var dejlig mad i lange ba-
ner og dertil også drikkevarer af
libitum, og det var ikke safte-

vand, der blev budt på
Såvel til åbning som til afslut-

ning serverede værterne alkoho-
liske drikke, og mange blev nok
overrasket over dette.

Havde det været ved afslutnin-
gen, havde færre følt sig duperet
af de rigelige mængder af ø1, vin
og spiritus, men ved åbningen
havde nok de færreste forestillet
sig det, og det havde ikke fristet
svage sjæle.

Afslutningsfesten var som sagt

også et overflPdighedshorn af
mad og drikkevarer og festen
fortsatte på byens hotteste disko-
tek - heldigvis iige ved siden af
spillernes hotel. For den danske

trup var der en feriedag oven på
strabadserne inden afrejsen mod
Danmark, som blev brugt ved
stranden og på lidt sightseeing og
lidt indkøb, så de sidste escudos

kunne blive brust.

Et stort TILLYKKE til Tove og
Aage Jensen for 25 år ved samme

stævne.

Tove og Aage Jensen fra Oden-
se Minigolf Club startede med at

deltage i Gelsted Cafeterias stæv-

ne r 1973.
To år senere overtog Minigolf

Clubben Gelsted de vandrepoka-
ler, der dengang hørte til stævnet.

Og Tove og Aage har ikke
svigtet deres ture til Gelsted - 25

år i træk har de trofast taset turen

fra Assens, hvor de bor, til Gel-
sted for at træne op til stævnet.

Og25 år i træk har de begge

deltaget i stævnet uden afbryd-
else - det bliver vist ikke oversået
af andre.

Men da de jo kun er henholds-
vis 70 og77 år er der mange go-
de minigolfår i dem endnu, så

bliv ikke overasket. hvis de når
deres 30-års deltagelse i træk i
Gelsted.

Vi håber i hvert fald på det!

I
^'t F-i

Tove og Aage Jensen sammen med Gelsteds formand Claus Foxholm.

De spiller i vinter
Minigolf Clubben Gelsted

starter på indendgrsbanerne ons-

dag den 17. oktoberkl. 19, og det
bliver så hver onsdag, at de

spiller på de 18 træbaner, som de

har stående på Gelsted Skole.
Også Odense Minigolf Club

forlænger sæsonen. ForelBbig har

de spil hver lgrdag formiddag på

betonbanerne og de starter op den

17. oktober, og spilier sålænge

vejret tillader det.
Nord-Als Banegolf har tradi-

tionen tro også vintenurnering
om lprdagen igennem vinteren.

Ring og hpr nærmere!
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På skolebænk

Dansk Banegolf Unions bredde-
konsulent, Peter Sørensen er
kommet på skolebænken.

Han er startet på et lederakade-
mi i Danmarks Idræts-Forbund.

Uddannelsen kører over halv-
andet ar, og afvikles i så i flere
moduler af nogle dages varighed.

Hans emne er en træneruddan-
nelse og han skal blandt andet
unders@ge behovet for at have
klubtrænere i klubberne.

Hvis klubberne ønsker at være
med i en ordning, får de uddannet
klubtrænere på tilrettelagte kur-
ser. Det er kurser, som allerede
har været afviklet herhiemme et
par steder.

Han skal også tilrettelægge en

elitetræneruddannelse. Det vil
også ske i samarbejde med den
nuværende landstræner, Gerd
Zimmer-mann. Det bliver så en

lille gruppe af udvalgte personer,

der kommer til at deltage på ud-
dannelse, som vil blive lagt over
en længere periode, og afviklet i
flere moduler.

Dansk Banegolf Unions
dommer- og teknisk udvalg
aftrolder dommerkursus den 11.

oktober i Odense. Kurset skulle
gerne udklække en række nye
dommere, og samtidig er det en

mulighed for repetition for de,

der allerede er dommere.

or

lokale me$hrclmber afviklet
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

Weekenden den 11. og 12 av
gust stod i lokaleunionernes tegn
både i Jylland og på Fyn.

I Herning afviklede Jysk Bane-
golf Union sine Jyske Mester-
skaber på helt nye og upr@vede

baner ved Hotel Herning.
Banerne er lagt i foråret og

nogle af forhindringerne trænger
til en kærlig hånd i løbet af vinte-
ren, og det samme gØr nogle af
spartlingerne til foråret.

At de var uprøvede viser resul-
taterne også. Inden mesterskaber-
ne var banerekorden på 25 slag,
men det lykkedes for Karups Leif
Bæk, at slå 2 slag af den, så den
nu er på 23 slag.

Eneste spiller, der kom under
30 slag i gennemsnit, var Aalborgs
landsholds spiller Kårre Thomsen,
som klarede den på 28,20 i snit.

Han vandt herra A foran Hen-
rik Knudsen fra Randes og Allan
Knudsen fra Aalborg. På de 5

runder brugte de henholdvis 141,

156 og 157 slag.

Leif Bæk vandt også sin række,

seniorherrerne. Han brugte I52
slag mod Poul Thomsens 159 og
Poul Jgrgensens 185 slag. De er
begge fra Aalborg.

Vinder i herre B blev Carsten
Nielsen fra Randers med 160, nr.
2blev Bent Pedersen med 186

slag og treer blev Lars Thomsen
med I92 slag, begge er fra Nord-
Als Banegolf Club.

Imens tog Maibrit Henriksen
med 179 slag sig af damerækken.
Hos seniordamerne vandt Elen
Gade med I 85 slag og junior-
spilleren Johnny Andersen vandt

sin række. Han brugte 163 slag.

De er alle fra Aalbors

Bedre spil på Fyn
På Fyn var der 25 spillere til

start i Gelsted, og de viste lidt
bedre spil.

Starter vi med juniorrækken,
var det Lars J6rgensen fra Oden-
se Minigolf Club der løb med en

sikker sejr,27 7 slag på de 10 run-
der, og det var hele 44 slag foran
Thomas Bennedsen, Nyborg, der
slog sine 2 klubkammerater Niels
Brogaard og Kasper Nicolaisen.

Går vi lidt baglæns igennem
rækkerne, var det Odense Minigolf
Club, der løb med det hele i serie
2, hvor Sonja Christensen vandt
foran sin mand, Kaj, med Sonja
Hansen som treer. De brugte 288,
290 og 302 slag.

I serie 1 var det den rutinerede
Letf Jgrgensen, Odense, som
vandt en snæver sejr over Gelsteds

egen Claus Wedege med Grethe
Knop fra Putter Team på tredje-
pladsen. De brugte 267,269 og
270 slag.

I den fornemmeste række, Fyns-
serien, var det Morten Rasmus-
sen, Odense Minigolf Club, der
viste, at landsholdsformen stadig
var der. Foran Gelsteds Jacob Pe-
dersen hev han en meget snæver
sejr hjem. På 10 grønne runder
brugte han232 slag imod 233
slag til Jacob. Tredjepladsen kør-
te Ole Rasmussen fra Putter
Team ubesværet hjem med 245
slag. Afstanden til Claus Foxholm
og Anders Gr@nnegaard var 10

og 13 slag.
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ldrætsnat god rcklame
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Danmarks Idræts-Forbund hav-
de inviteret til Idrætsnat i heie lan-
det fredag den 28. august, og

Dansk Banegolf Union var med i
Kongens Have i Odense.

Med unionens to demonstra-
tionsbaner i fuld stØrrelse som

attraktion var der god tilslutning
til standen hele aftenen og det på

trods af en kglig aften.

Aftenen blev en god reklame
for minigolf. De besØgende var i
alle aldre og fik en god instruk-
tion af hjælperne, og de fandt ud
af, at selv med rigtigt udstyr bli-
ver forhindringerne ikke nemme-
re, men de fandt da også ud af at

øvelse gør mester, så mange brug-
te god tid på at spille sig ind på

banerne.
I det hele taget var det en livlig

aften med op mod 20 forskellige
aktiviteter i Haven og en jævn

strøm af bes@gende også til unio-
nens stand.

Tungen lige i munden og så afsted med bolden. Mange skulle lige pr@ve kræfter
med banerne, og det var ikke så nemt endda.

Når vi er med på messer og ud-
stillinger på lige fod med andre

store og små idrætsgrene, ændrer

det folks opfattelse af minigolf til
det bedre. Det er med til at for-
tælle folk, at vores spil med de

mange kugler og forskellige ba-

ner er en sportsgren, som dyrkes
med alvor og glæde for mange
mennesker.

Tak til hjælperne fra Odense

Minigolf Klub og Putter Team
Odense og for lån af udstyr fra
klubberne.

4, udendorc vinterctiævne

Nold{ls Banegolf Club
L6dag 16. januar kl. 11.00 spiller vi 5 runder. Bagefter serverer vi
varm Skibber labskovs, og hygger i klubhuset. Samlet pris kr. 55.

ArrangØren har som de øvrrge år bestilt masser af
is og sne og kulde, da det jo er et vinterstævne"

Tilmelding senest 9. januar til:
Preben Nørskov, Rypevej 8, 6430 Nordborg, tlf .14 49 06 76
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Resul'tahr siden sidst
For perioden2l. juli - 13.

Odense Minigolf Club's int.
stæyne (kombineret eterniU
beton) 17. - 19. juli

Herre A (8 rd.)
1. Morten Rasmussen, Odense 2I3
2. Jart Ly@, PutterTeam 216
3. JohnHansen, PutterTeam 223

Herre B (8 rd.)
1. Andreas Barz, Oly. Kiel 236
2. Hans Knut Martin, Oly. Kiel 241
3. Wilfried Mohr, Trappenkamp 244

Damer (8 rd.)
1. Inge-Lise Hansen, Nord-Als 251
2. Nicole Geffke, Oly. Kiel 296
3. IngerNeye, Odense 312

Seniorherrer (8 rd.)
1. Hamy Jprgensen, Odense 240
2. Kaj Christiansen, Odense 243
3. Ove P. Hansen, Odense 248

Seniordamer (8 rd.)
1. Grethe Knop, Putter Team 242
2. Sonja Hansen, Odense 265
3. Sonja Christensen, Odense 278

Juniorer (8 rd.)
1. Dennis P. Hansen, Nord-Als 228
2. Stefan Østergaard, Putter Team 23 1

3. Jess Hernvig, Gladsaxe 251

Hold
1. Odense Minigolf Club
2. Putter Team Odense 1

3. Putter Team Odense 2

(4 rd.)
464
466
480

Gladsaxe Minigolf Klub's int.
stævne l. -2. august
Herre A (10 rd.)
1. Jan LyØ, PutterTeam 213
2. Hans-Martin Persson, Malmci 216
3. LarsRosenquist,PutterTeam 222

Herre B (10 rd.)
1. Stig Rasmussen, Gladsaxe 233
2. Thomas Brock, Oly. Kiel 248
3. Preben Ngrskov, Nord-Als 262

september 1998

Damer (10 rd.)
1. Marie-Louise Persson, Malmci 280
2. AgmetaBengrsson, Malmci 282
3. Inger Neye, Odense 313

Seniorherrer (10 rd.)
1. Knud Walther, Gladsaxe 235
2. Robert Baldorf, Gladsaxe 236
3. Torben Baldorf, Gladsaxe 241

Juniorer (10 rd.)
1 . Stefan Østergaard, Putter Team 234
2. Christian Andreasen, Gladsaxe 254
3. Jess Hernvig, Gladsaxe 258

Aalborg Banegolf Klub's
stævne 8. - 9. august

Herre A (6 rd.)
l. Ole Rasmussen, Putter Team 139
2. Kfue Thomsen, Aalborg 141
3. Anders Schack, Gullbergsbro 149

Herre B (6 rd.)
1. Preben Thomsen, Aalborg 148
2. Henrik Mikkelsen, Randers 158
3. Bjarne Hansen, Broager 160

Damer (6 rd.)
1. SonjaHansen, Aalborg 182
2. Connie Andersen, Aalborg 198
3. IngerNeye, Odense 199

Seniorherrer (6 rd.)
l- Leif Bæk, Karup 162
2. Willy Thomsen, Aalborg 172
3. Poul Thomsen, Aalborg 192

Minigolf Clubben Gelsted,s
stævne 15. - 16. august

Herrer (8 rd.)
1. Bjarne S6rensen, Gelsted 220
2. Claus Wedege, Gelsted 226
3. Lars Jprgensen, Odense 238

Damer (8 rd.)
1. SonjaChristensen, Odense 244
2. Grethe Knop, Putter Team 245
3. Inger Neye, Odense 26I

Seniorherrer (8 rd.)
1. Kaj Christiansen, Odense 206
2. Leif J6gensen, Odense 217
3. Teddy Nielsen, Gelsted 222

EM for juniorer 13. - 15.
august i Olten, Schweiz
(kombineret filVeternit)

Juniordrenge (12 rd.)
1. Fredrik Persson, Sverige e. o. 298
2. PieneZetterlund, Sverige e. o.298
3. Erik Gustafsson, Sverige 310

(8 rd.)
43. Dennis P. Hansen 239
51. Stefan Østergaard. 250
55. Uffe Gangelhof 26l

Hold (6 spillere)
1. Sverige
2. Tyskland
3. Østng

(8 rd.)
7254
1292
1309

Juniorpiger (12 rd.)
1. Alexandra Schrimmel, Østrig 322
2. Lisa Gruber, Østrig 323
3. SandraNordin, Sverige 330

Super Cup (Finalen)
1. JohnHansen, PutterTeam 20
2. Kine Thomsen, Aalborg 2l
3. Ole Rasmussen, Putter Team 23

Hold (4 rd.)
1. Aalborg/Gullbergsbro 44i
2. Putter Team Odense 45i
3. Aalborg Banegolf Klub 469

Hold (3 spillere)
1. Østrig
2. Tyskland
3. Sverige

(8 rd.)
666
103
127
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0pstart i Putter Team Odense
Af Kaj Knop, SportsminigolJklubben Putter Team Odense

Så begynder indendørssæsonen

i Putter Team, og vi har naturlig-
vis pianlagt aktiviteter for efterå-

rst og vinteren, hvor alle klub-
spillere fra nær og fjem er hjerte-
ligt velkomne.

Klubaften spilles hver tirsdag

kl. 19 og vi starter den 6. oktober.

Ønsker man at være med skal

tilmelding ske senest 10 minutter
før start.

...fort sat fra forri ge s ide

EM for damer og herrer
26. - 29. august i Porto, Portu-
gal (kombineret beton/eternit)

Damer (12 rd)

1. Karin Wiklund, Sverige 300

2. Hcike Plachota, Østrig 304

3. Gaby Rahmlow, Tyskland 305

Hold (3 spillere)
1" Tyskland
2. Østig
3. Sverige

(8 rd.)
623
628
634

Søndagsspil
Hver anden sgndag igennem

hele efteråret og vinteren laver vi
s@ndagsspil.

Vi lancerer 3 forskellige sPille-

former. som afvikles skiftevis.
Der er slagspil, makkersPil og

handicapspil.
Hver gang spiller vi med han-

dicapberegning udre gnet efter

årssnittet, dog maksimum 36 slag

i hcp. Vi spiller 3 omgange og

startgebyret er 30 kr. men så er

der naturligvis også præmier at

hente, enten penge eller bolde.

Første gang er s@ndag den 4.

oktober kl. 11. Vi må dog aflyse

den 18. oktober.
Der er mulighed for forPlej-

ning i kiosken, og er der nogen,

der ønsker overnatning for en

weekend, så ring venligst i for-
vejen, så ser vi, om det er muligt.

Og så er vores Team Danmark
Center på benene. Tre filtbaner
har vi fået og mange udfordringer.

,lEldreproj ekt på benene
Som noget nyt har klubben

med tilskud fra Odense Kommune

startet et ældreprojekt op, "Mini-
golf for Ældre", som ikke kun
byder på minigolf , men er kryd-
ret med et spændende indslag 1

gang om måneden.

Første gang kommer Heroid
Nielsen, mangeårig bestyrer for
Odense Zoo, og han fortælier om

sine oplevelser med dyrene. Det
sker allerede den 9. oktober.

Programmet for november, de-

cember, januar, februar og marts er

ikke lagt helt fast endnu, men for-
slagene går en tur med Faaborg-

Gelting færgen. December bYder
på NPddebo Præstegård i Odense

Teater. Og så er der igen forslag
om foredrag ved Mogens From
Nielsen (Fulton-Skipperen) ved

Birthe Henriksen fra Dansk Ar-
bejder Idræt, samt et Par virk-
somhedsbes@g.

Alle er velkomne. Foredragene

er gratis, mens det koster 50 kr.

for teaterbesøget og 40 kr. for de

andre affangementer, men man

får noget for pengene. Program

med datoer kan fåes, hvis man

henvender sig til klubben.
Herrer (12 rd.)

1. Thomas Giebenhain, TYskland 294

2. Harald Erlbruch, Tyskland
3. Roland Ludescher, Øsrig

31. Leif Olsen

32.IanLyØ
43. John Hansen

51. Morten Rasmussen

56. Inge Sand

61.Lars Rosenqurst

69.Kaare Thomsen

Hoid
1. Tyskland
2. ljekkiet
3. Østrig
8. Danmark

14

295
299

(10 rd.)
261
262
264
268
211

(8 rd.)
218
zt9

(8 rd.)
r2r5
1231
1238
t215

Åbningstider

Tirsdag - onsdag - torsdag - fredag
Lørdag
Søndag

L8-22
L3-17
9-17

Sportsminigolfklubben Putter Team Odense

Rugaardsvej23,5000 Odense - (ved siden af TY2)
Ttf. 66 12 60 80
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Tre nye ldubber er ldar
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Her sidst på sæsonen er 3 nye
klubber klar til optagelse i Dansk
Baengolf Union.

Det har vist sig, at arbejdet
med at skabe nye klubber i Dan-
mark har været en mere langsom-
melig proces end som ventet.

Breddekonsulent Peter Søren-
sen har haft mange kontakter ude
og bes@gt mange steder, hvor ba-
nerne allerede lå - typisk på cam-
pingpladser, men selv om der er
mange interesserede spillere kan
det være svært at få en klub op at

stå. Der skal simpelthen vandes
og gødes rigtigt meget fgr planten
gror.

En tilbagevendende problem er
ofte at få etableret en bestyrelse.
Kommunerne forlanger i de fleste
tilfælde 5 personer

Det kræver også, at der findes
nogle ildsjæle, som vil gøre et
stort arbejde i opstartsfasen. Der
er mange ting, der skal i orden.
Ans@gninger skal udfyldes, der
skal kontakt til kommuner, et
sy stem til medlemsregistrering
skal oprettes, der skal måske la-
ves PR-materiale og ikke at for-
glemme skal der også en stift-
ende generalforsamling til.

Kolding længe undervejs
For den nye klub i Kolding,

Kolding Minigolf Klub, har pro-
cessen varet knapt 2 år. Så lang
tid siden er det, at Peter Sørensen
første gang havde kontakt til man-
den bag anlægget og tiden er si-
den gået med at få det det grund-
læggende arbejde på plads og det
med stor hjælp fra breddekonsu-

lenten, som til sidst var ved at op-
give håbet om en klub der.

København med
Megen tid og mange ture over

bæltet har Peter Sprensen også
brugt på at få gSortØstdanmark
mere synlig på kortet.

DIF's Københavnerudvalg har
også været en hjælp, idet der i
forvejen er stor mangel på idræts-
faciliteter i Storkøbenhavn.

Nørrebro har været et af områ-
derne, hvor man har 72 filtbaner
til rådighed, men kun i dagtimerne
og under opsyn. Kan man finde
en, der kan tage vare på det om

aftenen, er der givet også muiig-
heder her.

Men det er lykkedes i Valby,
Fremad Valby Banegolf Klub har
set dagens lys, og klubben har al-
ierede mange medlemmer og et
sæt nye baner at spille på.

Også Nordjylland har bidraget
med en kiub her hvor udendgrs-
sæsonen går på hæld.

Det er Slettestrand Minigoif
Club, der med hjælp fra Aalborg-
klubben er blevet til. Nu kan vi
glæde os til de nye anlæg og mø-
der måske nogle af deres spillere
i løbet af indendørssæsonen.
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VinteralfiMteter

DATO ARRANGEMENT STED ANLÆG

Oktober
8 - 10 Europacup Paderno (Italien) B

8 - 10 Nordstans Holdkonkuffence Gpteborg E
11 Dommerkursus Putter Team Odense

Februar
6-l

Marts

Nordjyllands Open Aalborg Banegolf Club F

Putter Team Odense E13-14 Makkerturnering

April
16-17 Beton Cup Odense Minigolf Club B

llalbo€'filt som vintertræning
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Klubben har lånt 12 små filt-
baner og det udgør nu deres inden-
dgrsanlæg i stedet for træbanerne,

som siden starte har været deres

træningsbaner for vinteren.
Banerne er lånt af Slettestrand

Funcenter, som naturligt nok luk-
ker ned for vinteren. Det er netop
her, at man er ved at danne en ny
klub, så deres medlemmer kan så

fortsætte spillet på egne baner.

I Aalborg er det en kærkom-
men aftale. Mange har efterhån-
den ment, at forandring fryder og

at nye udfordringer gør godt, så

de 12 fiitbaner er en glimrende
id6. På de 18 træbaner var der
også tangeret banerekord på 1 8

slag ca. 10 gange, så udfordrin-
gen kunne for nogle spillere ef-
terhånden ligge på et lille sted.

Rekorden på filt er indtil videre
på 19 slag, men der skal nok

blive pillet noget af den rekord på

de op til 10 meter lange baner.

Når klubben til februar har
Nordjyllands Open biiver det alt-
så en filtturnering. Gad vide om
det kan trække nogle af de filt-
begejstrede svenskere eller måske
nordmænd. Vi får se.

Klubben åbner indendørs den

1. november og er på Hobrovej
392i Aalborg nærmere betegnet i
Skalborg.


