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BANEGOLFERIN
Dansk Banegolf Union
Postboks B

lI9o Billund

0PLAG 51o

IPYK:
P.E. OFFSIT
Jømrervej 9
5Boo Varde

RIDAKTION:
Lei f Bæk ( ansv arsh . )

Bregneve.i 14
71+1 o Karup

Tlf: oJ lo 22 35.

Lllaus Clausen
Ingemannsvej lB
74oo Herning
Tif: oJ 22 ol 99

f,gder....
Der er forskel på te.
En tynd kop te, og en
stærk kop te.
På samme måde er det med

"BANtG0LtEREN". Jo færre
indlæg der kommer fra
klubberne, jo ringere
bliver bladet.
Bes t y r e 1s e r n e oP f o r d r es
derfor til at sende
indlæq ti1 bladet.
Tag deL på som et fast
punkt på jeres bestYrel-
sesmødet, så vil bladet.
qarenteret bl ive godt .

Endvi-dere vil det være
godt at føIqe indlæggene
op, så man kan fæse hvor
I,angt klubberne er nået,
med hensyn til de må1 og
midler de har sat sig.

LB

iØVRiGT

rnå det være uret, og ikke uoplagte spilfere, der
af gør hvornår et, e11ers udemærkeL, 2/+ timers
sLævne skal af'slutLes.
må det. være det sportsliqe hensyn, og ikke det
menneskelige, der frembringer en udsættelse af
f.eks. DM-ho1d. Det må en ST0Rspiller som
Tonni Frederiksen, Gel-dsted, også kunne forstå.
(Vi kan iøvrigt henvise til "0cean regnt.øj")

udkommer næste nummer af "BANIG0LFfREN" ulti-mo
august.



Formanden har ordet
De nordiske mesterskaber er vel overstået med
sølvmedalje ti,l herreholdet og junior indivrduel.
Resultatet blev opnået efLer en træninqsindsat.s.
op til mesterskaberne, jeg ikke tidligere har set-
hos et dansk landshold. Selve kampen orTl sølvet
til herreholdet uciviklede siq til lidt af en qyser
hvor Danmark sikrede sig medaljen med kun l+ slaq
ned til Finland. Sølvmedaljen t.i1 vor -iunror var
mere "sikker". Han (Martin Sørensen) t-i11od sig
fakt.isk aL brænde de si-dste 6-7 baner, uden det-
fik betvdnino for metallets art.

Holdet, der blev sendt til
Norqe, vlser vore svatle srder.
Der deltoq kun 6n i såvel
junior- som damerækken
INGEN SENiORER ??'I .

Vi har t øjeblikket næsten
ingen jun-iorer og damer, men
hvorfor deltager vore seniorer'
ikke ???.
Hver eneste gang, der foretages
indgreb i seniorenes mulighed
for deltagelse i forskellige
nr eslerskaber er der råbt meget
højt - også fra unionens srde.
Nu afholdte Norge så et meget

flot nordisk mesterskab - uden danske seniorer.
Hvordan kan de samme seniorer - der ikke deltog
her - forvente at Dansk BanegoJ-f Union kan blive
ved med at tale deres sag' når de ikke sefv bakker
nn / / /

0mkostninger i forbindelse med deltaqelse i NM i år
må være overkommellge for nogle seniorer. Hvis det
stadin er for dyrt, var det måske en idd, hvis

"l -

seniorerne forsøgLe at lave arranqementer, så de
havde råd ti1 at deltage. Danmark er EM-senior vært
i 19BB - uden aL deltage i NM 1981 - det lyder ikke
helt indlysende.

Gert- Hansen 
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NM i Norge
Fra vor udsendte medarbejder, har vi modtaget
følgende vedr. NM i tkeberg i Norge.

For første qang deltog jeg som leder ved er
mesterskab i udlandet, nemlig i pinsen i Norge.

Det var med meget stor spænding ieq tog afsted
tit Ekeberg, man vidste jo ikke hvordan det hefe
ville forløbe, men allerede fra den første dag
var der en dejlig positiv indstilling fra alle
delLagerne.
Der blev trænet på livet løs hele dagen, lige
fra tidliq morqen t.i1 sen aften - hver dag.

Da sel-ve mesterskabet start.ede var alle kfar tiI
at gØre deres bedste og da vi efter 4. omg.
kunne snuse til Finland, fik den en ekstra skalle
og vi tog sølvmedaljerne hjem - meqet, meget flot.
Helle oq l'4artin spillede jo som enkelspillere, i
henholcl svis dame- oq juniorrækken, og også her
blev der kæmpet hele tiden, oq det gav også et
f lot resultat, da begge var med i finaleomganqene
hvor Martin bLev nr. 2 oq Helle nr. 5 - virklig
f lot klaret.
tfter denne opl-evefse glæder ieg mig nu meget til
at tage med t11 Europamesterskaberne i Østrig'
hvor .jeg håber på et ligeså qodt. samarbejde oq
resul tat-.

Inger Walt.her.
(freelance)

Iøvriqt kan vi (red.) fortæ11e at der deltog
ialt 66 spillere ved mesterskaberne, som blev
afviklet i pinsen, d. 5.-1 . juni i Ekeberg i Norge.



H O L D K O N K U R R E N C I N :

IUM i tal

Herrer:
1. Sverige
2. DANMARK
3. finland
4. Norge

Juniorer:
. Sverige
. Finland
. Norge

INDiVIDUELT:

9|1J
991

1oo1
1 o29

415
431
441

5 omg. )

Dame r :

1. Sverige
2. Norge

Senrorer:
1. 5verige
2. Finland
3. Norge

4J1
444

I
2

J

43J
4/] 6
491

Herrer: (g /
Jan -Ake Persson . SVE R I GI
Johnny Forss, SVERIGE
Martin Lunde1l, SVERIGt
MarLin Ahlberg, SVERIGE

'I

i.
4,

(e.o.s

I15

198

)rse
196

)/r q

24 .5
24.1

JIo9 snff_

21,,8
,J
,5

A

r79 22
lBo ?2
1Bl 22

JAN LYØ, DANMARK ....T81 22,6
g. PETER SØRENSEN,DANMARK.... .....185 23,I

11. BTNDT BØJE, DANMARK.. .....191 23,8

15. MiCHAEL ANDERSEN, DANI'4ARK.. ....I4J 23,8
2I. TORBEN BALDORF, DANMARK... .....I41 24,5
23. HENRIK OLSEN, DANMARK. . . . .T49 ?4.8
26. MORTEN KNUDSEN, DANMARK... .....151 '2',I
28. ROBERT BALDORF, DANMARK.. ......155 2'.8
Damer: (e omq.)

t. Bodil Hindahl, N0RGE
Linda Andersson, SVERIGE

3, Eva Bergum, N0RGE

6. HELLE SØRENSEN, DANMARK

Junior: (B omg.)

1. Stefan Øberg, Sverrge

- - .?Io 26,2

178 22,2
. . 1,9o 2J ,'7
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Indlæ$ ftaltil DIG I
Peter Sørensen ' BgK 0dense, har fø)'qende
ang. cje 4 sPørqsmå1 vi stillede i sidste
HVORFOR SKAL HOLDTURNTRINGEN UDVIDTS TIL

menl-ng,
nummer:

1o H0LD ??

Jeg mener ikke at holdLurneringen skal udvides til
1o hold, med føIgende begrundel"se.
En udvidelse af holdturnerinqen vi1 qØre hold-
t.urneringens 1. division meget rin!lere ' standarden
vllle falde, idet der ikke er 3o spilfere med
noqenlunde samme gennemsnit., forskellen på nummer
1 og 3a sidste år var 24,I5 - 28,4o.
Vl kan bare se på andre sportsgrene ' f - eks . fodbold ,

Danmarksturneringen er ændret, 1. og 2- division
lrar færre hold, l. division er de1t.
Hvis det ikke kan qå i fodbold, hvorfor så banegolf.
SKAL DANI.4ARK ST ILLT OP VED VERDENSMESTTRSKABER ??

Naturligvis skal vi det. Det er et godt argument
overfor DIF, og en sportslig udfordring.
sKAL DBqtJ HAVE ENN SPONSOR, OG I GIVET FALD UNDER
i]VII KI BETINGELSER ?'?

DBql.l skal have en eller flere sponsorer' det
vigtigste er at sponsoratet er så storL at det kan
dække lnvesteringen af, landsholdsdragterne.
Jeg mener ikke vi skal gØre os forhåbninger om mere'
men kan vi få dækket landholdets tur til EM' er det
selvføIgeliqt nummer et.
HVAD MENER DLI MA VÆRT MALET FOR DBgU FREM TIL AR

1990 ??

Jeg mener må1eL må være at blive optaget i DIF' oq
få genskabt den kvindelige holdturnering, idet ieq
mener at det er forkasteligt, at vi ikke engang
lrar en kvindelig holdturnering.
Jrg mener også det er vigtigt, at få den af BGK

0dense foresl åede ungdomsturnerinq op at stå .

Peter 5ørensen
BGK 0DENSE af 1986.
Lic. nr. 9o2.
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Fra formanden i Karup Banegol f Klub, Lei f Bæk ,

har vi- modtageL følgende indlæ9:
Som deltager i Nyborgs 24 t.imers inLernational-e
stævne, skal ieg komme med følgende'
Måske skulle *"Å tænke på at dele stævnet op sådan,
at de del-tagere der Ønsker det, kan tilmelde sig de

første ),2 timer (fralvdelen af stævnet)'
Jeg tænker især på minijunior, senior og andre der
ikke vi1, eller kan fuldføre a1le 24 timer '

For mit eget vedkommende blev det ikke så vansl<e-
1igt. at gennemføre, som ieg havde forestillet- rniq.

Stævnet. var udemærket arrangeret-, borLset fra at.

Kommune Kemi sendte qift ud af skorst-enen, scrndaq
morgen kl" . ca. 7 ,3o, med det result-at' at biler o(-l

tøj skul-1e til vask og rensnlng'
Det kunne arrangørene i hvert fald j-kke gØre

Lei f Bæk, KBqK
( Kommende 1 . div. sPiller )

f'o r

DANSK BANEGOLI-

Formand :

N - formand :

Kasserer:
SekreLær:
M-medlem:
M-medlem:
PR-sekretær:

_UNI0N's_ bestYref se-:-
GERT HANSEN, Billund.
MICHAEL RASMUSSEN, Århus.

tRIK JENSEN, Dronningborg'
M0RTEN KNUDSEN, Arhus.
PER RIIS, Herning.
J0HN SCHEEL TH0MSEN, Alberts'l und

CLAUS CLAUSEN ' Herning.

( vi beklager sættenlsserne

*

I sidste nummer)



DBoU's fremtidolo holit i l.oga.iliu
HVAD SKAL DBqIJ SATSE PA i FRTMT IDFN ,?

''TOPPIN" tLLIR BRIDDEN ? OG HVORDAN ?

Når man som avislæser må konstatere at "toppen" af
l)ansk Banegolf kun placere siq på de sekundærer
pladser ved int.ernationale turneringer, solll f.eks.
rl'1, ja så må der være noget ga1t.

I'ra:ner de ikke nok - ???
Spiller de ikke turnerinqer nok - jo' men hvilke ?

Ft blik på turneringst.erminen antyder at der er
noqet- qalt.
['r'r nær[r ere gennemgang af de privat-e st.ævner
bel<ræfter der endnu mere.

i err s)J,$on sot går fra medio aprrl - ulLimo sep.
( 1 8 - 19 weekends ) , a fvikler DBqU såvel- DM' hold ,

soril i)ll enkef tmands n/k på blot 4-5 weekends.
r)e rest.erne IJ - I4 weekends et/ttliver beslaglaqt
al private stævner som rent sportslig nok er bedre,
irJet spillet afgøres som s1agspil, men så, set. med
neautrale øjne. desværre skæmmes af et usportslig
ant.a1 grØnne flasker, som for tit medføre en endnu
mere usportsllg udeblivelse søndag rnorgen.

Kor'f sagt, stævner hvor nogle spilleres lige-
gyldighed og optræeden gØr ethvert sport.liqt
tiltag umuligt.

VEJEN FREM IR EN UDVIDIT HOLDTURNERING

In holdturnering hvor der trods a1t. er en vis
di sn i nl i n - on ansvarsføelse overfor holdkammerat-
erne
Lykken ville sel,vfø1ge1ig være en alle mod a11e,
hjemme og ude turnering, - men realistisk seL, må
vi indt.il videre udbygge den vi har.



Med 1C hold r 1. oq 2. division, vi"l det grve
9 kampe pr. hold, - cj-isse kampe af vikles over
l+ weekends. Hvorefl-er et slutspil afvikles over
2 weekends.

6 weekenrJs, hvor "topspillerne" ell nød/ presset. til
at vise at de er sande "verdensmestre" i Danmark.
ikke blot over for cleres holcJkammerater, merl oqså
over for LJK-che ftræneren, slom hermed også får et'
lanqt bedre og Inere sportsligt grundlaq at udtage
den top, som skal- repræsentere Danmark ved såvel
NM og El'l som VM, På.

10 hold i '1 . og 2. division vil betyde at 4

"nye" hol-d bliver løftet. frem, - måske 12 talent-
fulde spillere som dermed får chancen for at
"1ege" med hos de store i toPPen.
Toppen som altså får en hårdere og mere sportsliq
konkurrence, og bredden som får en sLørre mulic; lred
for at blande sig med toPPen.

MEN HVAD SIGER ANDRE ???

Landsholdspilleren Peter Sølensen ' mener at det
vil btlve for let for topspifl"erne med de "nye"
breddespj-l1ere. (se 7Øvri-qt hans indlæg)
Sverige - ja de har i flere år haft 10 hold i
divisionerne.
J. divisionsspilleren Preben l"1adsen, Nord-41s.
var ikke h jenrme. Men han har i år b1 ' a - sliiet
Peter Sørensen, BqK 0dense, landsholdsspiller" og
ved flere l-eiliqheder dansk mester.
sidst men il<ke mindst, vil en udvidet- ho tdtu]]ner inrJ
give en evt. sponsor større reklame, og Cermed
sLørre incjLægter til flere sport-slige t-iJt-aq rnden
f or Dansk BanegoJ- f, Union.
VEJEN ER EN UDVIDET HOLDTURNERING.

MALET ER TN DANSK TUROPAMESTTR I BANEGOLF.

DET KAN BLIVE DIG.



Fokus Bå.o.
GLADSAXE M]NIGOLF KLUB

5ti ftet z ?l . august 195I.
Adresse : Ti1 Jernbanen ?o B, 28Bo Bagsværd.
Ttf: OZ 44 ?4 85.

Gladsaxe Minigolf Klub blev stiftet d. 21.o8.1951'
oq klubben havde dengang bopæ1 på Gladsaxe Mølle-
vej , på et hjørne ned Li1 en have lorening.
Banerne var fremsLillet af asfalL oq senere et
pudslag af grus og cement.
Gt"lK flyttede i 1963 til den anden side af Gladsaxe
f.1ø11evej, nu blev banerne fremst.illet af støbt
bet-on og klubben fik nu et. murstenshus der blev
indrettet til klubhus.
I disse omgivelser kom der rigtig gang i klublivet.
i GMK. Medlemsantallet sLeg og GMK var meget
sLr veræne ved de danske mesterskaber, det blev til
virkelig mange i disse år.
I 19Bo flyttede kfubben så igen, denne ganq til
anlægget "Egegården" på Klausdalsbrovej, det vil
siqe, at i ca. 2 år havde klubben 2 anlæg aL
spil.le på , f ør de gamle baner blev nedlagt.
På det nye anl-æq flk klubbe.n meget dårligere
forhold, da men i'kke mere havde et klubhus,
man f ik nogle skurvoqne, der bl-ev indrettet til-
klublokaler, så godt. som deL var muligt.
Selve baneanlægget, der nu var bfevet til eternit-
an1æg, blev meqet fint. anlagt af klubbens
medlåmmer, men desværre - tiden på dette anlæg
skulle blive af kort. variqhed, nemlig til marts
I985.
Here fter fulgte " den sorte periode ", uden baner
fra marts 1985 t.i1 foråret 1985.
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I 198 6 f Iy ttede Gl'1K så ind på det nuværende
anlæq på adressen Til Jernbanen 2O B, 2BB0
Bagsværd.
DeL skete efLer mange forhandlinger med Gladsaxe
kommune, som resulterede i at Gladsaxe kommuna] -
bestyrelse blev enig med GMK, om at GMK kunne få
area.l-et stillet til rådighed til anlæg9eæse af
klubbens eternitbaner.
Banerne havde været opbevaret mange forskellige
steder, b1. a. i nogle medlemmers baghaver.

Nu fik man også stillet et hus til rådi9hed., som
kunne indrettes ti1 klubhus, samt et par andre
bygninger, der kan bruges til flere formå1 "

Da størsteparten af arbejdet skal udføres af
klubbens medlemmer er det klart, at. det tager tid
inden man bliver færdigemed det he1e, men man
syntes sel-v at det. går pænt fremad.

Desværre mistede GMK manqe medlemmer r den sorte
periode, men mange holdt ved, så man i dag har
flere medl"emmer der har været- med i over 25 år.

Man håber at få mange nye medlemmer så man igen
kan stille hold i a1le divisioner, samt noql6r nye
juniorer der kan være med ti1 at køre GLADSAXE
MINIG0LF KLUB videre i årene fremover.

Inger Walther
GMK

( formand )

11

Næste gang:

MINIGOLF CLUBBEN GTLSTED.



BANEGOLF KLUBBTN ODTNSE af 19B6

skriver

Da det er nogen tid siden vi skrev det sidste
indlæg, synes vi lige vi vil føtte alle ajour med

den seneste udvikling i vor klub.

Vi er nu nået så 1angt, at vi skal/hat overtage(t)
vore nye lokaler pr. 1. juni 1981, det har trukket
ud p. g. a. at vi skul-le sØge diverse byqqet'i11ad-
elser, og som a]1e ved tager det lang tid.
Vi håberat- kunne byde a1le klubber velkommen med

en reception midt i .juni
Vi vil. samt.idig foreslå Fyns Banegolf Union, at
de opret.ter en holdturnering for ungdomsspilfere.
Vi foreslår det.te fordi at vi har nogle nye spil-
lere, som ikke har råd ti1 at tage til stævner oq
turneringer, som ligger uden for Fyn.

Samtidig har det den fordel, at vi har en turnering
som ikke er individuel, så1edes at spilferne 1ærer
at- spil1e for hinanden og ikke imod hinanden.
Dette skaber både bedre kammeratskab, og man mister
ikke de spillere' som el-lers taber hver qang.

Vi synes samtidig at de andre lokal unioner burde
gøre det samme.
5or begrundefse mener vi aL det. er utopi at. tro På,
at man i så 1i11e en sportsgren som vores kan op-
retholde en I andsdækkende ungdomsturnering, når
fodbolden først har fået. en indenf,or de sidste
5-lo år.

Man skal kunne kravle før man kan gå

Vi håber at dette bliver
venLer en stor medfemsti
at Lilbyde, hvordan skal
medlemmerne ??

12

en realitet, idet. vi for-
lgang, men vi har rntet
man så holde på



( forsat )

Hvad qØr de i andre idrætsgrene ???

Hvad qØr vi ikke ???

Dett.e er spØrgsmå1 vi mener bør analyseres,
ellers bliver det ikke bedre.
Vi burde være en af de største sportsgrene,
a1le kan dyrke sporten, og alligevef er vi ikke
sl ået igennem.

Lad os få en debat igennem "BANtG0LFERfN", så
vi endelig kan blive optaget i DIF.

BANEGOLF KLUBBEN ODENSE

af 19B6

v/ Peter Sørensen
formand

-r*-

Hvad siger ItU ?
SKAL DBqU HAVt ENIN SP0NS0R, 0G I GIVrT FAtD,
UNDIR HVILKE BETINGELSIR '?????

HVAD GØR DBgU "F0RKERT" IDAG ???'7?

HV0RDAN SKAL DBqU l'lARKEDSFØRE SIG ??'t'?') |

Send DIN mening til "BANEG0LFEREN" - NU

*
nBANtG0LFEREN" ønsker a1le sine 1æsere en

GOD SOMMTRFER IT.



TIL NYE KLUBBER - TIL NYE KLUBBIR - TIL NYE KLUBBER

TIL NYE Kt.UBBER - TIL NYE KLUBBER - TIL NYI KLUB

]IL NYT KI-UBBIR - T1L NYE KLUBBER - TIL NYT

DBqU har udarbejdet 2 tnformationsmapper, hvis
hensiqter, at lett.e oprettelsen af nye klubber'
samt klubbernes optagelse i DANSK BANtG0LF UNI0N

Mapperne indeholder føIgende:

Mappe 1 : a) DBgU's vedtæ9t.er.
b ) Turneringsbestemmelser.
c) Tekniske retni-ngslinler

Mappe

Så har DU
by hvor DU

/t
/t

d ) 0ptagelsesregler.
e) Ansøgningsskema.
f) Fr:reningens vedtæ9Ler.
q) ForeningsJUra.

planer om at oprette en klub i den
bor i, så henvend ier til :

Dansk Banegolf Union
v/ Michael Rasmussen

Banegårdsgade 19, 1 sa1.
Booo Arhus C.

BANE GOLF SPORTEN TOR HILE FAMILIEN.

Dt]UT]DUN

14
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KaleRderen 8?

B - mands DM-hold - Nakskov.
InL. stæven i Hamburg - Tyskland.
InL. stævne i 0dense.

Int. stævne i Gladsaxe.
JUNI0R EM i Eskiltuna - SVtRIGt.
HERRE + DAME EM i Vtjsendorf - Østrig
Int. stævne i Bad 0ldesloe-Tyskland
SINIOR TM i HOLLAND.

3. RUNDE DM-HOLD -
DM ENKELMANDS 14/K

Stævne i Geldsted.

furopa-cup i Steyr
SLUTSPIL DN,I-HOLD

RANDIRS.

- FIYN.

5. Jul i
11 -79..juli
24-26. juli

oI-o2. aug.
o6-oB. aug.

2o -?? . aucS .

2l-23. aug.
28-3o. ua!J.

o5-o6. sep.
I?-I3. sep.
26-21 . sep.

1 Øst.rig. o2-o4. okt.
0DENSE INDTNDØRS lo-11. okt..

DBqU general forsaml inq Køebnhavn. 28. nov

asuouue seJap IT1 speTd JeA Jeq
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