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Deadl ine - for indlæg til 1. nr. af
rrBanegolferenrr l-991

bliver fredag d. 15 marts.

Læg jeres hoveder i bfød og find på et indlæg
til bladet. Det kan være hvad som he1st, en
sjov oplevelse, en god historie eller måske
et op1æg til sæsonnen. Husk på, det behøves
ikke nødvendigvis at dreje sig om minigolf.
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Pormanden har ordet .. . .

fnøer Walther - udfører tilsvne--"b-

ladende sit job som formandr..tpå-
klageligt.

S å er Dansk Banegolf Unions årlige repræsentant-
skabsmøde blevet afviklet den 24.L1. 1990 i Glad-
SAXE.
Dct r/ar^ dcil iof al. qr' dci^ Va1. mødt Så mAnop {-namuv r I'qr15

Det var kun få stemmer, der ikke blev benyttet.

For første gang var der talerstol ved et repræ-
sentantskabsmøde. Om det var grunden eller om det
dirigentens ( Robert Baldorf ) skyld, så forføb
hel-e mødet meget f int og kvikt.

En ti no dcn h=r rrndnpf mi o mcoFt dp qi dq1-e 3nurvD Ug Al t

er behandlingen af formandens beretning.
I år havde jeg valgt at lave en skriftlig beret-
ning, som var udsendt på forhånd og som blev
silnnlcnel' meri -,,-^+ri^^ r.^,rmentarer nå mødet.ruv_vaLr v u ilrvu lrlulluuf ags n vrlrruulf uur ur pu

Til dette rrarbejderr kom der
manfanon/ qnønco-31 Iaa lrar-.--3SnlaI. .Jeg Kan
på den måde, at det må være
perfekt men.... kan det al

:-gen i år ingen kom-
selvf6Ieelig tage det
fordi den er helt
li oevel \/æne ri oti ol- a2

Inger Walther
.Formand 1'or DBgU.
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Holdturneringen l99l

Spillesteder samt datoer :

Elitedivisionen + Juniordivisionen.
l-. af deling : BgK Odense

2.

3.
4.

5.

* Her vi1
Sj æ11and

.Ler pa G

Øvris.e divisioner:

l- . af de l ing : Randers
z. : +t€+dat- l0o,Z
3. : Sjælland*

. T'\nnnninahnnn. ur-urrrrrrrguuIg

: Gladsaxe
: Nyborg

: Odense

TrT r^^^-^^ ^+ finder u f ur Dggv a v

r ,.r.r.^^ r ^+ ikke. UJAngD Ug U

ladsaxes baner.

2L. apri
5. maj

26. maj

16. juni
2L. juli

tr

26.

et spillested på

vil der bfive spil-

maJ

ilrdJ

juni

DM - enkeltmands :
l'rrnnan jnaa"Å-'a'l ocf han -åf ullf 9I IIiåDuuVqr6vu yq

ansØgrringer besluttet at a

+^1^ ^-l^ ^+^Å.tØrgenoe sTe0er:

grundlag af de indsendte
fholde DM-enkeltmands
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Herre B, junior og senior spiller
17 - 18 august i

GELSTED

E I i te og d amer spiller
7-8 september i

BROAGER

ANIIONCE.
Ønskes: En Caddie 11O-kuffert i pæn stand.
Haves: En Caddie 1-6O-kuffert næsten ny.
Erdu interesseret i en byttehandel så kontakt
Carsten Eriksen, BgK Odense på ttf :

66-l-59947 (hjem) eller 66-166893 (klubben).
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Landssamling for seniorer L99l

I ligheti ined sidste år har jeg hermed fornøjelsen at

indbyde samtlige danske banegolfspillere født i 1946

eller tidligere ti1 landssanling i Odense i weekenden

den 19, - 20. januar 1991 på BgKO's baner.

Jeg kunne godt tæmke mig, at en de1 af de nye seniorer,

som er kommet i de jyske klubber vil deltage. Jeg vi1

i den forbindelse gerne gØre opfltærksomt på, at det ilcke

er en nødvendighed, at gå rundt med en 1il1e landshol-ds-

spiller i maven for aL kunne deltage i landssamlingen.

Ti1 de spi11ere, som ikke kan deltage i landssamlingen

oo som er interesseret i at blive udtaset til landshold---o- -

et bedes dette meddelt underteenede.

Jeg kan pd.nrrværende tidspunkt oplyse, at der bl1ver

to arrangementer for seniorerne at deltage i i 1991:

i) S-Eli i Solna/Sverige - sidste officj-el1e S-E14.

2) S-IIM i Os1o.

Tilmeldinger ti1 landsholdssamlingen senest den 7. januar

1991 ti1 undertegnede.

Såfremt

rnen til
irar snørqsrnå1 el I cr [roranron | årcr . a t du vel korn-Lryvr 5Jr ruf

kontakte undertegnede.

l4ichael Fasntussen
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Dommersemirrar 1991

Dommerudvalget afholder et dommerseninar lørdag den

16. februar 1991 k1. 1OOO i Nyborg Banegolf Clubs

lokaler,

Dagsordenen vil være:

1) Gennemgeng af diverse regler og vedtægter.

2) Diskusion af fortolkningen af ovenstående.

3) Indberetninger gennem stævneprotokoller.

4) Eventrrelt.

Mødet henvender sig specielt ti1 dommere, der ikke

tidligere har deltaget i et dommerseminar, men alle
interesserede er hjertelige velkomne. Dommerseminaret

bliver kun gennemført såfremt mindst 6 dommere tilmelder
sis.

Tilmelding bedes inden den 28.

undertegnede - både dommere og

tihnelde sig.

januar 1991 givet ti1
andre interesserede bedes

Såfrent du har spørgsmå1 el1er kommentarer, er du ve1-

kommen til at kontakte underteqnede.

Med venlig hilsen

Michael Rasrnussen
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I sine bestræbelser på at blive landets absolut

stærkeste klub indfører Bek Odense nu

-l l.

- Koordrneret træn

Nye rammer inden for klubtræningen.

itrg.

Vi1 Bgk Odense mani-
festere sis SOITr*-b

minigolfens svar På
1'odboldens Brøndby ?

Arnbitionerne f e j 1er
ihvertfald ikke noget

Skal fast engagerede trænere være fremtiden in-

denfor ciansk minigolf ?

Det mener ihvertfald Bgk Odense, der for nylig

ansatte 3 af klubbens medlemmer til at varetage

træningen af klubbens brede spillerskare. Det

sker i det øjemed at kunne fastholde såvel nye

som etablerede medlemmer i klubben og 1ære dem

om sporten ud i alle dens facetter.

:i\X

8



På nuværende tidspunkt har Arvid Bruhn kontak-

tet flere skolekfasser og fået positivt svar fra

mange, der ønsker at komme ud og prØve denne

sportsgren.
Arvid Bruhn har med mere end 25 års erfaring en

god baggrund for at kunne tage imod denne gruppe

af spitlere og fortæl-Ie dem om sporten og den

udvikling, der er sket gennem årene. Arvid træ-

ner sin gruppe af spilfere L-2 aftener om ugen.

Her vil- de så 1ære grundlæggende ting om slag-
teknik, brugen af bo1de, regler samt flere andre

ting.

Carsten Eriksen har fået ansvaret for klubbens
avaåa cni"llona Tlot jnaion ai^ l.å^^ -ni'llenoevuuu D}Jrr!ur€. UYL UrgJVa >Ig UauE vlll DPrrrsrs

med crf :ni no n o q,ni I I cr^c m. r +^ 1 ^-+ dertil-lllsu Ul IaMIå Ug oyrrf,UI U llrgU UAIEIIUt VE;

kommer dem med ambitioner om at blive eli-te-
spiller.

Carstens træninssaftener bliver ikke blot mini-

^nl f Han rri I nra\re zl i nfld ^d-rlri dlr tnæni no -gurf . lrarr v r r yL v v !rruur aE;s PDJ ^rD^ ul ællIrrE; t

og han pusler ligeså med tanken om noget kondi-
*i an^f r-ni na men rrfll-el cn at det bliver fri-UMID UI crlIIIla t uu uqf v! t

rri I I i ol- nm f ni 1- .. j I r^1+^^-. llf)pj: F? in ikkevlf,algu ullr aufK vlr usau45v. uev ut Jv

crrnanal-lafan man doimnd drrofioc minionlfsniI-DUP9r A Ur9 Usr t

lana a1- ioc Skal Udvikle.rtr q v J "å

Som det sidste 1ed i- denne 3-trinsraket kommer Jan

Lyø. Han skal tage sig af den absolutte elite i
klubben. Det vil dre je sig om 8-l-O spillere, som
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iføLge Jan skal blive til- et klubhold med j-nter-

national styrke. Det bliver et hold med store me-

daljechancer når Danmark i 1992 skal være vært ved
tr'rrnana (lrrn lrohrrdan.Tan I.vøt vvvuuvr

Jan Lyø - udpeget tiI at
være Bgk Odenses indpisker
på klubbens march mod
Europa Cup 1992.

Han h:r^ dno i kkc f nn l :not d^ -r_-o _-\^u r vr fqlrE u u4Bf

"Jeg vil først samle mine spil
os Bgk Odenses stævne i marts.
tr'æningskravene også Øges for

ig træning endnu:
lere når vi nærmer
t' Men derefter vil
denne udvalgte flok

'fJan Lyø må efterhånden anses for at være den

spiller herhjemme med størst international rutine
og erfaring, så derfor fal-dt det naturligt, ?t det

blev ham, der fik denne post," fortælIer klubbens
formand Peter Sørensen, der selv vi1 blive ind-
l-emmet i truppen under Jan Lyø.

Han siger videre , åt det er vigtigt at a1 le viser
interesse og samarbej dsvi lj e i dette proj ekt, e1-
lers vil det være spild afbåde tid og energi fra
trænernes side.
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JULTBAGYÆRK
Så nærmer den søde juletid sig endnu en gang og

her på. redaktionen vil vi gerne give vores bidrag

til den kulinariske side af julen og bringer denne

opskrift på pebernødder :

lelefry9der.
20O g smØr
2OO g sukker
ræg
3OO e mel
1 tsk. hjortetaksalt
1- tsk. stødt nelf ike
l- tsk. stødt ingef ær
I% tsk. kanel
2 tsk. kakao

Smør, sukker og æg rØres sammen og derefter
tilsættes de resterende ingredienser og hele
massenr'Øres tit en smidig dei.

Dejen rulles ud i stænger og skæres derefter
rrd i nas,scndc støf relser.+ vq

Pebernødderne bages i ovnen ved 2OOo C i ca.
8-l-O minutter.

God fornøjeIse og velbekommen ! !

Vi vil her på redaktionen ønske alle 1æserne en

rigtig god jul og et ligeså godt og festligt

nytår. Vi kommer forhåbentligt til at se meget

til hinanden igen i den kommende sæson.
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ET S0DT 0nril !

* Så var der manden, der kom ind i
en hatteforretning og sagde:

- Jeg skal bruge en kasket.

- Ja. vi har en her med svederem.

- Det er ikke nødvendigt, jeg er

ansat ved kommunen.

- Min kone stak af med min
bedste ven, og jeg fik ikke
engang tid til at takke ham

- Vær nu iftke dum, Hansen, den compu.
ter kan ikke have fyret os...hvem skulle
trykke på knappen?
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m:1f -1r j -^ ^. tuationerf, f af dtutBg Dr r

anden karakter, hvis de

^n mpri 1i 11 f I ekst tiIvy

Her er et eksempel:

kan ofte få en helt
bliver livet lidt

.sr'-: 
*

fLnrmf - sådan nqget mqg !

Det var qgsa ham l{artil der

"i". , ', , ,, ,: -,. " .

Aw - det var
didr h\ to

\. 6wvt rrvq

"\l

\,-'

il

tttiil
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- Er det dig, Ludvig?

To malere på Frederikshavn Skibsværft står og
snakker sammen og de ene nævner, at der netop
er blevet ansat en ny mand på værftet, en neger:
t'Du, har du set ham den fly€, de har ansat her
på værftet, ved du hvor han er fra ?tl
rrT j a, de siger han kommer f ra Senegal , men
hvor det er henne , det ved j eg ikke. I'

"Ja - det kan ihvertfald ikke være så lanst
\t^1/ f ^h h^6 l.nmman nå nrrL:a l l.'r'an Å-d llv@n t rut rl4rI nvrrrrrrvr }Jq vJr\uI lrvsr uaB.
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HER SKULLE HAVE VÆRET ET

INDLÆG

MEN KÆRE LÆSER DET ER

IKKE NEMT AT TILFREDS-

ST]LLE ET KRÆSENT PUB-

LrKUM rriÅn MAN EJ rÅn

MATER]ALE AT ARBEJDE MED.

GRIB PENNEN OG SKRIV TIL

VORES ALLE SAMMENS BLAD.

DET ER Jo oesÅ DET vr HAR

DET TrL, rKK' !!!!!!!r!!!

SKRI
LÆSERBREV
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Levering at baner og spilletilbehør


