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Tormanden har ordet o. . .
Inger Walther formand for DBgU'

Lige hjemkommet fra dette års
Europamesterskab i Luxemborg,
hvor der blev afholdt møde både
mel1em de nordiske lande og
IBgV, €r der selvfø1ge1ig man-
ge ting at fortæ11e videre
til a11e. Nogle af de vig-
tj-gste ting vi1 jeg nævne her,
og resten vi1 blive behandlet
på DBgU-s år1ige repræsentant-
skabsmøde Lørdag d, 24/11 i990
i Gladsaxe.'Æ

Følgende turnus er vedtaget for herrer/darner

991 verdensmesterskab
992 europamesterskab
993 world games
994 europamesterskab
995 verdensmesterskab
996 europamesterskab

osv.

0s1o/Norge
Grenchen/Schweiz
Holland
Saloniki /Grækenland
Idien /Østrtg
fri

f forbindelse med afholdel-se af EM og VM skal
der afholdes en Nations Cup i pinsen på de
samme baner, som der skal spilles EM/VM på.
Dette er gæltiende f ra 1992. I TggI spilles
Nations Cup i Prag og VM i 0s1o.
Kvalifikation ti1 World Games 1993 bliver re-
sultaterne fra VM i Oslo I99I.

For seniorer bliver der afholdt

7991 europamesterskab Solna/Sverige
1992 Internationale Seniorermesterskaber
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For juniorer bliver der afholdt

I99I europamesterskab 0dense/Danmark
1992 Follonica /tr-talien
1993 Leo Obersdorf /Østrig

Der vi1 ligeledes blive afholdt Nations Cup
for juniorer på de baner, hvor der skal spilles
e u r o D a m e s t e r s k a b .

Generelle ændringer pr. 111 1991:

Der er ikke noget der hedder straffeslag på
eternit-, fi-1t- e11er betonanlæg. ( Bortset
fra bane I på beton - langbanen).

Der rnå medtages baneplaneraf spillerne på
an1ægget, dette har juniorerne haft tilladelse
ti1 gennem flere år, men det er nu gældende for
a11e.

Jeg; håber, at se rigtigt nange fra a1le klub-
berne ti1 repræsentantskabsmødet, så jeg vi1
sige på gensyn i Gladsaxe d. 24/71 1990.

fnger ldalther
Formand.
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Lille dommer o hva' nu ?

"Hvordan kan dommerne godkende sådan et an1æg?"

Det er en bemærkning som ofte er kommet mig for
Øre. i'1en husk dommerne er spillere som alle jer
andre også er det.
så ifølge "PÅBUD OG F-ORBUD FOR TURNERINGS- OG

STÆVNE-SPILLERE.'r har dommerne jo et hav af
hjælpere til at tjekke anlæggene.

Pkt. 4 ; Fastslåede mangler ved banerne skal
straks melldes til turneringsrledelsen e11er 0VER*
DOl,lltiEREli. Bliver disse ikke besigtiget kan der _
før turneringsstarten - nedlægges protest til.
OVERDOI/iMEREN. Sker dette 1kke, er anlægget an-
erkendt son turneringsberettiget.

Så specieLt ved Dli-hold ville clet

være smart at have udvalgt overdornmer-en, ja hel_e

donmerkr:llegiet, fra om Lørdagen. Når turnerings-
ledelsen har fået holdo5.rstillingen fra klubber.ne

kan domrnerne udvælges.

Ved private stævner må man jo gå ud

fra at den amangerende klub orienterer sig om

der er nogle dommere tilstede som er villiee tit
at vlrke som dommer.

Det er faktisk i.kke noget som er så uforskamnet,

som at udnævne en tiL overdommer/dommer en 15*20

rnin. før stævnets start.
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Vr:d iil,'l-liold 2. afdelinp,; på ilRnCts anlæg blev der

:'irr1 ,cb eftcr mig kl. ca.9.OO. Vi ( Harry og Claus)

hlerr s,rrrnot' lI\/ORFOR EF DER IAIGEIJ DOlviil{ERE ??
t|'rtnnnni ndArl \/aF i^ .-+^nf-^+Iul llLI llrålLrl vaI JU J Udr Ug U.

Da vi kom ned på anlægget i god tid,
vi skulle først spill-e k1. 1O.3O, kunne vi se at
vi- skulle være dommere.

Lars-Erik var også rned på sedLen. Og han skulle
ikke engang spi1le. Det jeg efterlyser er'

- HVOR MAT'IGE DOMPIERE HAR VI?

* HVEIvI HAR STADIG GYLDIG DOI,{MERLICEI\IS?

- HVEI.4 SKAL UDNÆVNE DOI'TI{ERE T]L DI{?

ieo har. npml i o endnq ikke Set atJvå rrqr

dornmer- trænerudvalget har udvalgt
nogen dommere tiL DM.

- HVORFOR IKKE UDNÆVNE I GOD TID?

når tidsplanen for DM-hold er på
pl,ais kan rnan udnævne dommerne.

HUSK aL det er foreningens ansvar, at ethvert
r'redleril kender DBgUrs reglementer.

Harry Lorenzen.
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De næste par sider vi1 berette om en af
sæsonens mere utraditionelle turneringer nemlig

1. private parturner irg
i Danrnark.

-

r-

- -
--

-,

Den første private parturning i Danmark 1990.

Taget i betragtning at det var den første
turnering af slagsen, så var deltagerantallet
på 34 udmærket. Men som Tonni Frederiksen og
Jan Lyø sagde, ttD"t havde været rarl om der
havde været endnu flere deltagere end tilfæ1det
var; tt

Jeg kan kun gå ind for at der til næste år
deltager flere spillere fra hele landet, for
jeg kan garanLere de, der ikke var Lilstede, at
det var et sjovt men alligevel seriøst stævne.
Man har lige store chancer hvad enten man er
godt spillende e11er mindre godr spillende,
og det er ligegyldigt om man er en ung spiller
e11er en spiller af den ældre klasse. Kort
sagt, det var et godt stævner som på ingen måde
har noget nned den turneringsform man kender ti1
normalt. Nej , det er noget helt andet og noget
nyt for den, som endnu ikke har været med. Med
et arrangement af denne slags igen ti1 næste år,
199I, kan jeg kun gå ind for at Tonni Frede-
riksen og Jan Lyø påny foranstalter et nyt stævne.

7
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Støttekomiteen fortæller :

At der kan laves penge ud af et så 1i11e
arrangement som den pri-vate parturnering des-
værre b1ev, flk stØttekomi-teen et godt bevis på.
Da turnerlngen var overstået søndag og penge-
præmier m. v. var uddelt, var der tilsidesat et
beløb på kr. 400 ti1 Unionens srØrrekomite.
Vi vi1 i stØttekomiteen sige mange tak ti1 Jan
og Tonni for disse penge og håber, at andre
klubber kan give sig selv råd ti1 en sådan gave,
når de afholder et arrangement.

På ttstØttensttvegne
O1e Rasmussen

Stor ros ti1 Jan Lyø og
Tonni Frederiksen for
deres nyskabelse i dansk
minigolf.

0g så lagde
Harry Lorenzen
af næste indlæg

-det er godt nok
få ord har haft
mig.

vi vist a1le sammen
også var med. E11ers

Kære Helle -

mærke til at
fremgår det

et stykke tid siden, at så
en sådan stor "virkning" på

Men inden alle dem der ikke var med til
makkerturneringen i Gelsted begynder at
fortvivle, må jeg hellere gengive ordene
så ordret jeg nu kan huske det:
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"AlIe på an1ægget kan spille ,rinigolf ,
undtagen He11e

hun spiller med en frikadeIle".

Jeg skal selvfølgelig ikke kunne sige om det
passer det med frikadellen altså. Men det
kom lige fra hjertet af. Det kunne jeg
simpelthen ikke stå for.
Jeg var virkelig glad for at det var en
rnakkerturnering vi spillede og at vi var igang
med en af "bedst af 2"-runderne.
For så kunne min makker

Hej Michael G. Du har ret, man skal
lige vænne slg ti1 at rose sin rnakker, når man
ellers altid spiller mod hinanden.
For så kunne min udmærkede makker spi11e et
par baner mens jeg Lo og grinede og væltede
rundt i gruset.
Jeg Lød ve.l- nærmest som en tunet emhætte,
specielt når jeg forsøgte at få en mundfuld luft,

Tonni Frederiksen vi1 han
og Jan Lyø mon gentage suc-
cesen med deres parturnering.

- Og Harry fort sætter :

En speciel tak ti t Gelsted for de virkel ig
gode rammer omkring turneringen. Champagnen
^m-^+^ -t.^a ^-oå rrrimonlraf-ilrdg uc 5Ådllt ugf,4 U9rldr AC L r
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Overnatningen i spejderhytten var også helt 0K.
Det blev goCt nok noget trangt omkring min Iuft-
madras.
Han rlrt nrø\rFJ- at SOVe 3 mand oå 6n l-mandSvq
luftmadras. På TVÆRS altså.
Hvis ikke, så spØrg Rikke, Michael G. eller mig.
Sådan noget skal simpelthen prøves ! ! !

Efter et pår, nogen påstår utalliger poftioner af
Bjarners l-ækre gryderet og med en dessert der hed
IS, ja så var jeg jo bare sat på plads. Jeg kunne
hverken sidde eller stå op, sådan havde j eg splst.
Jeg tog mig en lur på luftmadrassen, denne gang
på Iangs. Da jeg vågnede op noget senere troede
jeg at det var ild i hytten. Det hjalp Iidt da
jeg fik brillerne på, for så kunne jeg at det
"kunrt var et St. Hans-båI ved hvtten.

Hvorledes selve spillet gik? r Sp€cielt om
søndagen, det er du aLtid velkomrnen til at f å .

en snak om med enten lviichael G. e1ler mig.

Vi fortæller meget gerne hvordan det gik.

Med sportslig hilsen
F{annrr

***t*****t*{<
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EM i Beuningen.
EM for seniorer i Ho11and.

Det gentager sig år efter år. Selvom vi g1æ-
der os til at komme iganC på alle vore dejlige
an1æg herhjemme, g1æder vi os allermest til EM

f or seni-orer.
Det er hvergang en oplevelse at deltage. I år
var det i Beuningen i Ho11and. 6 personer

Kaj , Leo, Ove, Harry samt holleder Hanne og
ikke at forglemme Leos kone, Lenar udgjorde
turens deltagere.
Lørdag morgen k1. 6.15 kører vi i Peter Sørensens
folkevognsbus ti1 Bagenkop-Kie1 overfarten og
videre gennem Vesttyskland ti1 Holland. Vi blev
enige om at tage den med ro og nyde turen, holde
ind ogspise el1er drikke kaffe; det var jo
pragtfuldt vejr, Men vi har nu nok holdt for
mange e1ler for lange pauser' for da vi endelig
langtom 1ænge ankommer ti1 Beuningen er klokken
omkring 20.
Inden vi kører fra anlægget
campingplads, hvor vi skal
halvmørkt.

for at finde den
bo, er det ved at være

Kaj Christiansen og HarrY
deltagerne ved dette års

Jørgensen to
EM for seniorer

af

AsiS
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Selvom den sku11e ligge i nærheden (3-4 km),
spØrger Kaj 11ge om vej. Han kommer tilbage med
den besked, at der er 24 km. Så er det bare med
at komme afsted. Vi kører og kører og nu er det
mørkt. Men pludselig i lyset fra lygterne kan vi
se skiltet: INTERNATIONAL CAMPING. Vi drejer ind,
og kigger os lidt omkring. Der er 1ys i stuen,
fjernsynet er tændt, men der er ingen hjemme.
Nogen kalder på nogen andre, som igen får ringet
efter vagthavende.

Efter tysk og engelsk talen frem og tilbage må
vi konstatere, at det er en forkert campingplads.
Afsted igen, men heldigvis ikke så 1angt. Efter
ca. et kvarters kørse1 dukker en anden op, som
viser sig at være den rigtige. Vi ånder lettet op.
Det er et rigtigt godt sted at bo: Dejligt hus
med køkken og bad, og der er plads ti1 a11e.

Fra søndag morgen stården så på træning hver
dag helt frem ti1 torsdag, som er første spille-
dag. Under træningen har vi heldigvis et dejligt
vejr, dvs. høj so1 og 2B-33 grader, så når vi
kommer hjem om aftenen er det lige på hovedet i
swimmingpoolen' - og så e11ers ren råhygge resten
af aftenen.
Desværre holder det fine vejr kun ti1 og med
onsdag. Fra torsdag morgen, hvor EM starter,
bliver det bare regn. Det regner under hele
spi11et, så vi bliver trætte af at gå og svabre.
Det går naturligvis ud over vores resultater.
Kaj Christiansen når som den eneste dansker at
konme med i finalen.

409 / 12 34,08

2e3/8
29s/B
304/B

= 36,63
= 36,88
= 38,00

De danske resul-tater :

20. Kaj Christiansen
32. Leo Andersen
33. Harry Jørgensen
36. 0ve Hansen

12



Deltagermæssigt er dette EM ringe besat, fordi
der i år ikke er f ri tilrnelding. Kun B lande er
repræsenteret (57 spillere), så vi forventer ,

ikke nogen større festivitas til åbning og af-
slutning, og så går det lige modsat. Der er
rigeligt af mad og drikke både ti1 åbning og
afslutning, dejlig rnusik og et tinfad ti1 a1le
deltagere. 0g tilmed er der en masse dejlige
mennesker,som måske synes,at vi ikke er så gode
ti1 minigolf, nen de får da i det mindste set,
at lambada det kan de bare de danskere.

A1t i a1t - uanset dette års resultater og dår-
lige turneringsvejr vi gør det gerne om og om

igen. Turen i sig selv er bare det hele værd.

Hilsen fra en ungsenior (Ove Hansen)
og de andre gamle fra OMC.

*************:|<****

HUSKs

- l{å, glem det !!

I l??
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EM '9O i Luxemborfl .

Dette års europamesterskaber for herrer og damer
blev afholdt i Luxemborg i dagene 23-24-25 august.
Danmark var desværre kun repræsenteret på herre-
siden og her tilmed ramt af flere afbud, men med
en ukuelig optimisme og en ustyrlig spillelyst
korn vi afsted, og de følgende linier vi1 berette
om turens forløb:

Af Sang f ra Danmark mandag d. 13. augusr med
Parc Hotel i Luxemborg tirsdag k1. 13 som desti-
nation. Lidt rejsetrætte, men med det gode humør
i behold, ankom vi a1le ti1 parc Hotel ti1 detfastsatte tidspunkt. Ende 1ig var vi kommet ti1det, som vi det meste af året med forventning
havde set frem ti1 EM i Luxemborg.

A11e de deltagende nationer samt en de1 andre
gæster sku11e bo på dette 4-stjernede hotel

så kedeligt, der vi11e det ihverrfald ikke b1ive.Vi var dog blandt de første rninigolfere, der var
ankommet, nen i 1øbet af ugen dukkede de andre
nationer efterhånden op.

Glimt fra finalerne. Der
for spillet og stemningen

var stor interesse
var på kogepunktet.
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De første dage var der god plads på anlæggene
bortset fra torsdag, som var helligdag i Luxem-
borg.Her var A-an1ægget totalt overbooked så det
voldte en de1 problener at få trænet og spillet
runder her - og det gav også anledning ti1 et
par kontroverser spillere og ttturister" ime11em.

Hvad endnu værrevar, var de uheld vi 7øb ind i
på denne tur. Allerede torsdag indtraf det
første alvorlige uhe1d, da Tonni og 01e om morge-
nen havde været en tur i swimmingpoolen.
På vej op ad nogle trapper stØdte Tonni sj-n tå
ind i et af trinene, så neglen på tåen næsten
blev revet helt af. Efter et 1ægebesøg endte det
med, at neglen blev fjernet helt, så en ny kunne
vokse frem.
Per måtte også lide de første par dage med en
dår1ig skulder, som gav ham et mindre handicap
under træningen. Det blev dog heldigvis bedre i
Iøbet af nogle dage.

Mortens sygedage ødelagde
heldigvls ikke hans spi1.
IIer ses han i finalen med
sin tyske medspiller.

Lørdag måtte Morten gå i seng med halsbetændelse
(som var blusset op igen), men han var klar igen
om onsdagen efter at en læge havde pumpet ham
med medicin. ( Detvar vist godt, at han ikke blev
taget ti1 dopingkontrol. )

0g så var skadeslisten vist he11er ikke læn-
gere udover de bistik, son vi (Tnger 3 stk.) fik.

15



Inden selve spi11e, agene fik vi også tid ti1,
at lege turister i Luxemborg. Vi var b1. a.
inde i nogle grotter (e11er nærmere betegnet
nogle sindrigt udviklede gange) i et bjerg,
som tidligere blev som forbindelseårer i byen.
Torsdag oprandt så dagen, som vi med spænding
og stor optimisme havde set frem ti1. Træningen
havde vist mange gode resultater, som natur-
ligvis også skabte visse ambitioner for hele
holdet. Det realistiske bud lød på en 8.-9.
plads, men en endnu bedre placering var be-
stemt he11er ikke uden for rækkevidde.
Placeringen blev meget skuffende kun ti1 en
10. p1ads, nen kun med få slag op ti1 Ho11and,
ftalien og Finland, så de forudgående kalku-
lationer var ikke så skæve endda og bestemt
he11er ikke urealistiske.

Morten og Jan var de
rØg i finalen. Vores
stor g1æde for resten
Dannebrog højt yed at
marrge andre klassespi

to eneste fra holdet, der
to finalister formåede ti1
af danskerne at holde
vlse godt spil blandt de

l1ere.

Den svenske sø1vmeda1j e vlnder

16
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At det blev den unge tyske 1.års herrespiller
h/a1ter Erlbruch, der Iøb med guldet, var der
ingen, der kunne gØre noget ved. 0verraskelsen
kom derimod på 2. pladsen, hvor Mikael Poduschkin
(Sygrige) efter omspil og "sudden death" kunne
række armene i vejret og sammen med resten af
den tætte menneskeskare juble over den fornemme
og for mange meget overraskende placering.
Dertil skal siges at Sverige fik en 3. plads i
hold efter Østrig og Vesttyskland.

TILLYKKE TIL SVERIGE !!

På spindesiden blev Gaby Rahmlow (V.tyskland)
en suveræn europamester foran Annabel Hartmann
(V. tyskland) og Yvette Tomczyk (Lux. ), der
ligesom herrerne var ude i omspil. Ligeledes
blev det vest-tyske damehold nr.1 foran Luxem-
borg og Østrig.

Åbning- og afslutningsfestlighederne var ikke
nær så spændende og attraktive, som vi kunne
have håbet.
Dog skete der noget højst uventet ved åbningen
om tirsdagen. Vi skul1e i busser køres et stykke
uden for byen, hvorfra vi skullemarchere ca.
1 krn. Ved hotellet havde vi venteL over 1 time
på de 2 busser, da de pludselig med stor hast
kørte ind på hotellets parkeringsplads med po-
litiet 'foraL sig, og så f ik vi e11ers politi-
eskortegerr=iEi'-Luxåmboig by. Vi morede os meget
over at s€, at a1le andre billister pænt måtte
holde ind ti1 siden, mens vi tog a1le lysregu-
leringerne for rødt 1ys. Det var service.

Ved afslutningen var servicen derimod meget
ringe. Det eneste, der forløb godt her ja,
det var tag-se1v-bordet. A1t andet kiksede så
at sige for hotellets underbemandede og uorga-
niserede tjenerstab.

17



Søndag formiddag kørte vi så igen mod Danmark,
og det Cik glat lige ind ti1 Bremen, hvor vi
pga. et færdselsuheld måtte sidde i kø i to
timer- og det var oveni købet på en varm dag.
IIer kom Harrys køb af en 1i11e batteridrevec
propel harn ti1 gode. Den gav da en smule frisk
1uft. Nå, men hjem kom vi, og vi kunne da med
tilfredshed se tilbage på en a1t i a1t god tur

ya deltagernes vegne

01e Rasmussen.

Placeringer ved 3l!i:
21. Morten Rasmussen
22. Jan Lyø
7O. John Hansen
78. Tonni Frederiksen
84. Harry Lorenzen
89. Per Andreasen
96. Bendt Boje
702. 01e Rasmussen
109. Henrik Knudsen

246/12 =
247 / 12
f77 /B =
1 BO/B
183/ B :
186/B
191/B :
795/B
?0{/B

20 ,50
20, 58
)) 1')

22,50
22 ,87
23,25
23 ,87
24 ,37
?\ 1)
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Tak til Knud og Inger !

ffiW
Hvert år kommer vj- afsted, hvert år er der sØrget
for a1t, og i år blev vi,som de andre år, passet
og plejet i den grad det nu var nødvendigt.
Frivilligt udfører de deres de1 af sliddet.
Men, Knud od fnger, uden jeres hjæ1p og indsats
som landstræner og holdleder, vi11e vi ikke få
det samme udbytte ud af at sende et helt lands-
hold til EM, VM e11er hvad det nu måtte være.
Dette års ho1d, Henrik Knudsen, Harry Lorenzen,
John Hansen, Morten Rasmussen, Jan Lyø, 01e Ras-
mussen, Tonni Frederiksen, Per Andreasen og Bendt
Boje vi1 gerne sige mange tak for turen ti1 Lux-
emborg 1990 Lil Knud og fnger LIalther. Vi håber,
at f har mod på at fortsætte jeres jobs som
coaches for Danmarks minigolflandshold et par år
endnu.

På EM -90-holders vegne

01e Rasmussen

19



Nyborg d. 1B-19 august

25 ,25
25,92
26 ,67

303 / 12
3rr / 72
320 / 12

3r9 / 12 26 ,58
326/12 = 27,I7
327 / 72 = 27 ,25

349/72 = 29,08
368/12 = 30,67
378/72 = 31,50

303/12 = 25,25
309/72 25,75
327 / 72 26,7 5

327 / 72 27 ,25
335/12 = 27,92
348/72 = 29,O0

9.' I bedste i herre ll .
l'ra vn Finn Christensen,
Claus Jørgensen - begge
Nyborg - og Bjarne lian-
sen fra BroaAer.

Resultater fra DM-enkelt :

Resultater fra DM i

Herre B:
1. Claus Jørgensen
2. Finn Christensen
3. Bjarne Hansen

Seniorherre:
1. Kaj Christiansen
2. Åe. Jensen
3. Chr. Rasmussen

Seniordame:
1. Kirsten Hansen
2. Karin Tychsen
3. Erna Rasmussen

Herrej unior :

1. Martin Sørensen
2. 01e Frandsen
3. Heino Nielsen

Herreminij unior:
1. A1f Jacobsen
2. KennMouritzen
3. 01e Hansen

20



Resultater fra DM i

Herre A:
1. Martin Sørensen
2. Carsten Eriksen
3. Peter Sørensen

Damer:
1. He11e Sørensen
2. Kitta Clausen
3. Rikke Sørensen

0dense d. 8-9 september.

2s6 / 12
262 / 12
262 / 72

3O5 / 12
318 / 12
318 / 12

27 ,33
2'1.,83 e.o.
2I,83 e.o.

25,42
26,5O e. o.
26,5O e. o.

Hel-le Sørensen og Katrine
stod begge distancen ti1
Di'i. Katrine blev født 14
dage senere - og blev
samme dag meldt ind i
BqKO"

Mon ikke vi kan forvente
en Sørensen med samrne
evner i minigol-f som for-
ældrene ?

Mixrækken:
1 . Rikke s. /Morrerr R.399 / L6 = 24,93
2. Kitta C. /Jan L. 4OI/76 : 25,06
3. He11e S./Tonni F. 4OB/L6 : 25,50

For første gang blev et DM-enkeltmands afholdt
indendørs på ngKO's baner. Desværre blev tilslut-
ningen ikke så stor på trods af at klubben bavde
lagt et stykke arbejde i at danne nogle gode
ranmer omkring arrangementet.
Derimod var Cer både i Nyborg og Odense stor til-
fredshed med at afvikle DM over 12 runder.

21



DM-HOI D r slutspil
Slutspillet for de 4 divisioner var i år hen-
lagt ti1 Broagers nyetablerede baner.
8 hold skulle spi11e. D e 4 af dem om det danske
mesterskab, mens der også blev spillet kvalifi-
kationsspil ti1 2. og 3. division

DBK 2 vandt slaget om en plads i 2. division
mod GMK 5 med en samlet score på 27-15 for de
to kampe.
BBK t havde lidr nemmere ved at s1å klubbens
eget 2. hold og dermed bevare pladsen i 3. divi-
sion. Her Iød den samlede score på 2B-B i BBK 1-sfavør.

Kampen om guldet udviklede sig ti1 en
og intens dyst me11em BGK0-s 1. og 2.
1 . holdet som sej rherre.
Resultatet var en realitet da BGK0 1

kamp vandt 10-B over klubrivalerne.
Der blev vist styrke og kampvilje fra a1le 4
ho1d, hvilket mange af resultaterne også viste.

Gladsaxe 1 og Nyborg I måtte tage ti1 takke med
henholdsvis en 3. og en 4. p1ads. Næste års
styrkeprØve kommer til at foregå i elitedivi-
sionen med slagspilsturnering, så får vi at se
hvordan styrkeforholdet blandtlandets førende
klubber falder ud.

spændende
hold med

i si dste
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Resultater og slutsti ll ing .

!frerf. 0verf. Bd-rt Ed,rr *;*r*l M.P. ! Tofal ! Kanpe I

! BgKO M0 e6 n00cd 10€ 10€ 111 ! 16 I 117 ! 10 I

12n 8-10 )000CIx 10€ 13.,5 ! 16!1æ!10!I

+

!o{(1 ! 8& &1G &10 )0000fi 10€ ! 10 r90 !

!Nrc1 ! e6 7-11 F13 &10 )00000( ! 6 | 85 I 10 !

Indivlåæl score 1. dlvisisr strutsplt

901 Jan Lyø

9@ Fær Sørensen

977 Jofn Hansen

947 Brjån tFtsen
903 tbrtst Rasussst
905lårtin &'r€ns€r
3Ct4 Frdt BoJe

æ6 fim lfirDeng
297 tticlnel Ha-mrsen
æ5 Midnel Ardersen
24 Ole Flandsen
ff Tirn fftrj.stiansen

15 p.
11 p.
11 p.
11 p.
1o p.
1o p.
8p.
7p.
7p.
7p.
6p.
5p.

Op- og nednyknlngs kamp mell-em 2. og 3. Civision

B-
CMK 5
DBK 2

-DBK2
.GMK5

Individuel score

404 John Scheel Thomsen
406 Claus Andersen
412 Llenrlk Knurcis;en
ji1 Tnser hialf.her
344 F'inn Jensen
348 Carsten Madsen

11
IJ

10

DBK
DBK
DBK
GMK

GMK

GMK

6 p.
Fn

1o p.
3 p.
6 p.
6 p.
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Op- og nedryknings kanp mellem 3. og 4. division

BBKl _BBK2
BBK2 -BBK1

Individuel score

tz - o

z - to

i101 Benne Andersson BBK 12 f..
i116 Kenn Nielsen BBK 6 p.
1112 Anker Nissen BBK 10 p.
1113 Bruno Freedrich BBK 4 p.
1106 Trym SclLaff BBK 0 p.
1104 Alan Frost BBK 4 p.

AISNONCE.
l'ledarbe jder på Fyn (Odense ) søges tiI at udarbe jde
IIBANEGOLFIRENII.

Du skal hjælpe med at skrive tekst, indsanle mate-
riale og sammensætte bladet.

4 udgivelser om året er minimum, så du skal til-
svarende påregne 4 arbejdsweekends samt lidt
hjemmearbejde og arbejde i rrmarken't.

Du behøver ikke have nogen foru<isætninger, blot du
har interesse og gå-på-modo

Skynd dig at kontakte Ole Rasmussen
Tlf:66-*?c74

iivar senest d. 24, novenber 1990.

***8*t**********
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ET OIIDT ONIN !

U1e Nielsen, Bgk OCense - her i øvelsen rrbænkpres".

Den sande historie vil fortæIle, at h:rn virkelig
sad fast.. Han kæmpede heroisk -ior :rt presce stg
igennern - og tjene en kasse ø1. Han måtte dog
opgive, og med venners hjæfp k rn han fri igen.

o - Hvorfor slukker du ikke lyset,
når vi skal gå i biografen, Oskar?

- Det er for tyvenes skyld, Mar-
tha.

- Nu er du altså dum. . . de har
da lommelygter!!!

a Hørt i dobbeltsengen:

- Du Oskarl I aften har jeg lyst
til en mand.

- Det var dog besynderligt,
Lise . . . det har jeg også!

* Lille Stine til sin lærerinde:

- Det er ikke for at gøre dig ban-
ge, frøken, men min far sagde til
mig, at hvis jeg ikke fik bedre karak-
terer, så kendte han en han ville
trække bukserne ned oå!
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Levering at baner og spilletilbehør


