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Banegol.feran nr.2 nåede desuærre ikke ud til aLle.
Det skyldes formentlig en feJI hos postvæsenet.
Der er på nuværende tidEpunkt ikke overblik over hvam

der ikke har fået.
Det kan darfor blive noduendigt at få trykt nogen akstra
eksempLarer da jag ikke har aå mange ekstra eksemplarer
I igge nde.

Dam der ikks har fået kan henvende sig til John Seheel
Thomsen eLler avt," ti.L Robert Baldorf .
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Der er et lidt forEinket referat og resultater fra
Oanish 0pen.

Når der afholdes DFlr holdturneringer og stævner bliver
dat mere og more almindeLigt at spillerne kommer om fre-
dagen.

De forskellige arrangdrer burda derfor framover tage

højde for at der @ være nogle der oggå ønskEr at, købe

med om fredagen !

De klubber der afholder stævner bedes sende resultater-
ne til- redaktionen eå er de sikre på at de konmer ned i
førstkornmende nummer af Banegolferen.

Fledlernmerne i de forskellige klubber opfordres endnu

engsng til at komme med indlæg.

Deadline til nr. 4 er dan 5-10-1992.

I dette nummer her skulle der på grund af så få indlæg

igen være plads tiL at alle siderne bliver nummereret '!, ?

Det blav til en billig omqang øL tiL ham dar vandt
senisrrækkan 1992 i GLadsaxe ! ??

Robert Ealdsrf
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Formanden

har ordgt .....

Dette indJ.æg skal. stantes mEd at byde velkomman til en ny
klub j. Dansk Banegolf Union, nemJ.ig Ish0.j Ftinigotf KJ.ub

der er bJ.euet optaget i tjnionen, krubben startede mEd 1.6

medlemmerr m€n har allerEde indeni"or de fønste rnånEder

iførge formanden øget medlemsentallet til ca. 14 medlEmmer.

Ui EJ.æder os maget t,j.I at mOde spi-Llarne fra Ish6j trtini-
golf Klub fremover.

Der arbe.jdeE i Ojeblikkat på flere andre projekter ned
henblik på at atarte f}ere nya kl.ubber rundt om i landel"

Til alra kJ.ubbann Loka-L-unionar ag a!.!.E rnedlemmer, Kan op-
ryees at uni.onen nu her i'ået samr.et et broehuremeteriarE
t'iL bruq når nye interesgsreda, enten seLv hanvender sig
aller man seLv f.i.ndar dern.

Det,te rnateriaLe beetår ai" bnochurer, prisrister og p.Laner
på nye baneanJ.æg, foJ.der om Dansk Banegolf Union med
prakt,lske opJ.ysningen, adresseliste over kLubber samt
brochuren rrstart en forenj.ngtr udgivet af DIF-.
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AIle kan henvendE sig til undertagnede, hv!.s man har in-
taresserede emnsrr fred dette materiale håber vi, at få
kont,akt mad endnu flere der Er interesserst i vores sport.

Der har væfet afholdt en del forekeLlige møder i Densk

Idræta-Foebund, hvor vi har været i.ndbudt; det har ikke
været mullgt at deltagE i dem alle, man nævnae skal at
Claue Clausen deltog i bestyrelsesmøde afholdt i KoLding

sorn et 2 dages m6de.

Claus kunne berette, at det havde været et godt mød6 s€t
mad banagolf øJne, med meget spændende gruppearbejde;

hvor mange forekellige meninger og synspunkter blsv luf-
tet bl.Er oH fremtiden indenfor Dansk ldræts-Forbund.

Oerefter kan nævnes et mdde arrangsret af Team Oanmark

i Idrattene Hus i BrOndby med erNnat r'Sport i madierne og

i fremtidenn med represententer fre Team Oanmarkt TV 2 og

DR. Dette mdde deltog Sohn Schee.l. og undertegnede i .

Her var der naturligvis msgen digkussion om hvilke sports-
begivenheder, der bliver vist i TV og om nogle blj.var vist
for meget i forhoLd til andre og om der ikke kunne etable-
res Et bedre saararbeJde mellem de 2 stationar. l,logen gene-

ral nytænkning var der desværre ikker men ellers var der

mangs fine kommentarer og diskussioner på mødel'
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Nævnes skal også at Dansk Banegolf Union fik mulighed for
at indstille en repræsentant tll et internaLionai.t, seminar
11 Berlj.n i juli dnå., til dette indstill.edes OIe Rasmussen

fra 8gK0 og 01e bi.ev indbudt ti.l. at deJ.tage, så vi gIæder

os meget tii. at høre og Læse hvordan det forLøb.

Få det internationale pJ.an foregår der også ting og sager,
fra trBSU ( International BanegoJ.f Forbund ) er meddelt, at
næste års deltagel.se i [jorld Games er af]yst. Dette begrun-

deC med fLEre årsager bl.a. meddelelse fra det Hollandske
Forbund am man ikke kunne påtage si.g at stå for arrangarnen-

tet samt forvlklinger mad ldorld Games organlsationen.

Dette medfører at der i stedet bliver efholdt VErdena-

mesterskab i Goteborg ( herrer og damer ).

Det,te samt flere andre punkten er på dagsordanen til det
årlige repræeentantekabsmøde i IB9V i august ( under Efll )
i. Grenahen , Schueiz, hvor Peter S0rEnssn ( indvalgt i
Tekni.sk Komitd ) og undartegnede deltagar.

fledens rjet,te skrives er uoros Junior-J.endshold i Tjekko-
sLovakiet og sp5.J"j"en Ettl og om kort tid tager voraa hema-
og seniorlsndehol"d afsted tiL henho-l,dsvis Schureiz og

Østrig for at, spiLle EFls så jeg vil såLrtta det,te i.ndlæE

medl at ønske dem alle godt apil og forhåbentJ.ig gode

pLaceri. nqe r .
Ingen ldalther

formand
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fuhes
Ifuryns

Der indkaldes hermed anøgninger til
Karolines ldrætspris.

Ansøgninæskemaer flls hos
Mejerikontoret,tf. 86 13 26 11

Dans h I dr æts -F orbwtd,, tlf . 42 45 55 55
Karolines Idrætspris gives til unge

under 2L Ar,der har vist et særligt talent
eller på anden måde giort noget

ekstraordinært for ungdomsidrætten.
Karolines ldrætspris gives også

som stØtte til nye initiativer
til fordel for ungdomsidrætten.

Ansggninger indsendes
inden 15. oktober til Mejerikontoref

Frederiks L11622,8000 Århus C,
mr h.' Kar ol inc s I dr æts pris"



DM'4'SoetUtI
0l! for l'lanre A ( åben række ) Oamer og [Iix blev afviklet
i f'lordborg på AIs.
VeJret stLLlede storE krav tll spilJ.erna. 0m LørdågBn var

det meEat vsrmt og om sondagen eftEr regnveJret ( ! ) var

det lidt svætrtsrs at spill.e da tempeneturen var faldet så

meget I forhold til det der var trænet under.

Oameklassen ver meget jævnbyrdig i de første 7 runder.
KiLta Cleusen fønta fra 2. runde med DorthE Fladsen på

anden pladsen" I 8" runde tog Dortha fl|. sig en li.l.le
blunden og så var det DFI afgJort og Kitta C. genvandt

fortJent sil DFl,

I Flerre A førts Claus BOgeJ.und efter de lnørete fira om-

gange, fra 5. omgang kom Peter foran oE han øgede stille
og roJ.igt si.t forspring. Efter 10. omgang kunne Peter 5.
k@rg Oltl hJem på rutinen.
Derj.rnod var der stor spænding om andenpladsen mellsm

CLaus Boge.l.ind og Jan Lyø. Eften en kede.l.ig t'Orst,B omgang

til Jan Lyo ksm han stærkt igan og bl.ev nr. 3 efter at
CLaus 8. haude vundet, omspiJ.tret om 2. pladsen.

Dttl Flix blev suverænt vundat af'Kitta CLausen og 3en Ly6.

Kampen om de næste pladser stod mel.Lem 3 par og bleu

f,orst afg.iont l" si.dste omgerng med en overraskende 2"

pLads ti"l Inger lrJEl.ther og Johrn Hanssn.
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l. Peter Sørensen

2. Claus BOgelund

3. Jan Lyø

I. Kitta Clausen

2. Oorthe lladsen

3. Ann Christiansen

Kitta Clausen

Jan Lyd

Inger ldalther
f,ohn Hansen

Helle Sørensan

Tonni Frederiksen

327 alag

334

539

12 omg.

4I3 slag

430

I omg,

453

KITTA CI-AUsEN BLEV IGEN

I ÅR DOBBELT DANsK

fVIESTER .

l.

2.

3.

EL ITE

'n:u

OåNER

Gladsaxe

Nordals

Gelsted

MIX

Gladsaxe

B9K0

6Iadsaxe

BgK0

8gK0

Gelsted

273 slag
?85

285

12 omg.

BoOo
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HOtD TURNER INGEN :

19 92

l.div., 2. div. og 3.divr BD færdigepillet, og op i
elitedivisionen fra 1993 ksm OfiC L og BBK I .

llvem den rykker ned fna eLitedivision afgøres den 79-9.
På nuværende tidspunkt ser der ikke så godt ud for KB9K

og GllK I .
2. division blev vundet af DBK 2 foran NABC I.
3. division bl.eri vundet al' 0ftlC 3 foran Of,lC 4 .

l. Division Slutstiil.ing :

Kampe Vund. Uafg. Tabt Point Slag: Snit:

OfY|c I
8BK 1

BgKO 3

NBC 2

E9K0 4

Otvlc 2

6wtK 3

EgK0 5

2L 1.7

2t i"6

2t ls
2L l_r.

2t9
21, I
2II
23_ 0

0

0

U

II

n

n

U

n

4

6

Irl
L2

I1

L3

atZL

34 215? 25r68

32 2?48 26176

30 2238 26164

22 2312 2Vr5?

18 2/{00 28 )57

t6 2343 27,89

1.6 23tt7 27,94

I 2657 51,63
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2. Diviaion

DBK 2

NABC I
flc6 2

BBK 2

BgK0 6

Karape Vund.

L2 l0
L?9
L27
L22
12 1

Slutstilling:
Uafg. Tebt Point,

l12r
0318
1415
0104
0lI 2

Slag: Snit:
L3?2 28r58

1334 27 r79

1357 28r48

t5t5 3tr56
I587 33r06

3. Oivision Slutstilling:

Uund. UaPg. Tabt Point Stag: Snitl

t6 0 ? 32 2L79 30126

9 I I t9 ?324 32128

8 L g L7 24L3 33,5L
I 2 l0 4 ?462 34rI9

Elitedivision

Oprc 3

Onc 4

BgK0 7

NAEC 2

Kampe

l8
I8
18

l8

28

28

28

28

?8

28

?8

28

Stillingen r

Kanpe Vund. Uafg. Tcbt Point SLagr Snit,:

8gK0 I
B9K0 2

lvtcc I
D8K ].

GtvlK 2

N8C I
K BgK j.

GIYIK .I.

230
2AI
1.6 1

132
11 0

11 0

8I
/1

5 46 2753 24158

7 4t 2784 24,86

1I 33 2831 25128

t3 28 294A 26125

1"7 22 2957 26 r4O

L7 22 29IB 25,05

"1 9 L7 2922 26, 09

2D .15 2880 25,7L
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EM'H0ITDEIUE
1993

SENIOR

Udvidelae sf landshsLdet til Z herrer og 4 damer sant
den ikke alt for store Lyst til at deltage i 0strigr sr
årsagen til, at jeg her den !.0. .juni har et landshold
klar.
AItså ingen kamp orn pladserne, for der er ingen at kænpe

med, dog gIæder det mig at vi denne gang har sn reserva
med, så ui måske alligauel får lidt kenp om pladsErne.
Landsholdet Eer såLedes ud :

Hans l. Jdrgeneen, Henry Jørgensene Arne Hansen, KaJ
chnistiansen a.Lle Bfllc, Robert Ba.l.dorf, Torben Baldorf
Gladsaxe og Anker NissEn Broagar.
Damer I Kirstan Hansen 0fl1C"

oeLtagerne viL på et senere tidspunkt når t,uren ar enda-
li.gt, fasttegt få beskEd om m6detidspunkt, ca. priseF rtrrn.

Kaj Christiansen
Landstræner
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Harrer I

Bandt BoJe

Claus Foxholm

BJarne Hansen

Atf Jacobgen

Holdledere :

Juniorer 3

Ole Frandsen Nyborg

Anders Gronnegård hlyborg

OIe HansEn BgKO

AIf f,acobsEn BgK0

Gladsaxe

Gelsted

Broager

89K0

Knud lrlalther Gledeaxe

HichEel Regnussen Nyborg

Jan Lyø B9K0

HEnrik Flikkelsen DBK

Ilorten Rasmuseen BgK0

Inge Sand Askim

PetEr Jensen

Steen L. Larsan

Kei 5. Padereen

Nyborg

89K0

BgK0

HoldledEr I Jan Ly6

Carsten Andersen, Landstræner

Der er kommot en bog om rridræt og fysisk Planlægningtr.

Bogen kan k6bes for 80r-kr. incl. tnoma og forsendelsa

ved henvendelse til OIFrs forsendeleEsafdeling tlf.
42455555 lokal 226.

SpOrqsmå] vadr. publikationen bedes rattat til konsulent

lrlilly Resmusgen på tlf . 42455555 l.skal 219.

Redakti.enen har lånt bogen sf unionen og der vil i ne-

ste nr. af, beangoLferen komme en nærmere bsskrivelse

af dan

Robert Baldorf
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trlANISH clPEt\t 19 9e

Præcis kI. 16roo bød turneringslader 0.1.e Rasmussen BEKO

og 1. viceborgmester Edrsind blitved 0denss velkommen tiI
rrDanish Open J-992tr, på danek, angelek og tysk.
I deres taler blev det blandt andet sagt, at det var dem

en stor qlæde at kunne byde velkommen til så mange del-
tagere ved ilDanish 0pen )"992n har i 0dense, nemlig IBI
deJ.tagere som kom f,re fdlgende 6 nationsr I

HoLJ-and, Tyekland, Finland, Svarige, l{orge og Oanmark.

Disse 181 del.tagare var f,ordelt på fOlgende mådec

Eliterækken med 52 spiLlare, Herrerækken med 64 epillare,
Seniorrækken med 2l spillere, Damerækken med 15 spillara,
Juniorrækken med 12 spii.Iere, Seniordamar med 10 spi1J.ere
og lliniJunisrrækken med 7 spillere, tilsammen præsantera-
de alle dlsse spiJ.lere mere end 30 klubber / foreninger.
Til slut blev der i talerne fra turneringsleder Ole Ras-
mussen BgK0 og J." viceborgmester Eduind uitvad 0dense

sagt, at det var deres håb at aIIe deltagErne ved n0Enish

Open l.992rr mått,a få nogla gode dage såmmsn her i Odensa,

og hnsk sån at det kun en den bsdsta i hver rd<ke der kan

vLnde. Godt Spj.l.

HOLD

I. 8gK Odenss 42L slag, 2n 8gK 0dense 435 elag
3" SJOvi.kan I F 46? s.l.ag.
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J. Udo RathJe

2. Carst,en Eriksen
3. ALf Jacobsen

l. Kirsten Hansen

2. Conny Jakobsen

3" Giuliana 0liva

ClauE Foxholm

Uarner 5chaffelhofer

Annabel l{srtmann

Ann Chrietiansen
Eirthe fiUller

Petar Jensen

Anders Grønnegård

fllartin Busse

Kei 5 Federsen

flro Trlsnole

Paei Aho

HERRER

Gelgted

FIGC K6nsebeck

DAITER

Iserbrook
Gelsted

Ieerbrook

M IN IJUN I ORE R

nrolre

5V Lurup

J UNIORER

BgK0

Furg

Turku

5E N IOROAIIER

0denee

Ni.endorf

l.
2.

I.
2.

3.

l.
2.

3.

1.

2n

5'

ELITE

Niendorf

89K0

14tJ slaq
I47 - eoor

L47

":'n

164 sLag

L72

173

L52 slag

I89

193

169 sl.ag

173

i.74

187 slag
I94

1.96

157

165
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a.

"t

KaJ Chri.stiansen

Allan Nuoto

Harry Jorgensen

SENIORHERRER

0danse

Turku

0densE

160 slag
169

L74

Tj.l. slut skaL det næ\rnes at der blev 3 runder 6 l8 slag,
hvoraf Udo RathjerNlendorf, noterede sig for 2 af runder-
na, og lvlogens Nielsen I 0dense, for dEn sidete, af run-
der med 19 slag blev der gået ialt l0r og af runder med

20 sJ.ag bl-ev der ialt gåat 2/r.

Arvid Bruhn

Landshsldstoj nletteretr brugt gennem nogJ.e år i ass.

storrelser sæIges for hojeste bud.

5å ksnder du evtr tsn nf foraning der skal bruge

beqyndertoj er chancen her.

Henvendel,se tj.I Inger UJa.lther

Det er blevet sagt tiJ. mig at Jeg spitler f,antalilOst
flen eå er det jo godt, jag har nog}e f,antasif,ulda bolde

Det er bLevet sagt til mig at jeg spiller fant,asiløst ?

Flen så er det Ja godt jeg har nogla fantasif,ul"de botde

den klarer det for mig ! [t.6.
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GT,AITSAXE
l-3 lg

ELITE

89K0

Asklm

G.X.adsaxe

HERNgR

Gladsaxe

Nordals

BqK0

OAMER

l. Ilartln Sorensen

2. Inge Sand

3. Bendt BoJa

1. Cersten fllsdsen

2. Preben Norskov

5. Gert L. Nielsen

l. Kitta Clausen

2. Lone Haneen

3. Inger Ualther

l. Thomas Oreyer

2. Henning Hansen

3. Christian Andreasen

1." Robart Beldorf
2. Frebsn Dreyer

3. Knud UJalther

Gladaaxe 236 slag I0 omg.

B9K0 27I
Gladsaxe 302

t{INIJ UN I ORER

222 slag J.0 emg.

223

228

265 slag 10 omg.

274 - Bo0o

274

266 eJ.eg 10 omg.

344

389

241 slag 10 omg.

256

262

Gladsaxe

5TN IORER

Gladsaxa
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..SURT

d

PSTØD,'/ SPøRG
kan selv væl

Det har igennem manga ån irriteret migr at Llanset hvor

der har været afholdt stæuner, er der alti.d nogl.e klub-
ber der al.drig ( næsten aldrig) stilLer op i nogle klub-
bers gtævnen seJ-v om de pågæ.ldende kLubber næsten huert

eneste år m6der med spitr.l"ere tiL deres stævnern

Ti.LmeLdingen ti.l dette års 0!l i. Gladsaxe for Herra I,
Juniorer og Seni.orer bekræfter desværre at det åbenbart

ikke kun er stævner der er ramt af, dette forhold !

Hvad er årsagen ?

Huad kan der gøres for at få f'Lere deltagere ?

5kaI turneri.ngsf,orman ændres for afholdeLsen af, Dfi og

stæuner, sider:i det kun er de f'ynske k.l.ubber der har for-
stået, at Eam1a mange spiLlere tiL deras stævner ?

F. eks. Skal dar spiJ.les gruppevis ?

En spj.llegruppe fredag og 2 om }ørdagan og flnaLer om

søndaEen som det ar eet trerhjenmel eller skal dat uære

ssm dst, en de fl.este steden idag ?

Ellen an dEr andre muti.gheder ?

( 0g nræste sp@rgsrnåX ? ) Hvordan kan det være at oven-

nævnte spil""l"eform kun kan Lade sig gore på fyn ?

SM
9e

o
u

o-AL/DEBAT!?
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Jeg har til ovenstående en lllLE abaurd ttIDEn t

Hver gang der afholdeo et stævne eller OFl, skal allc
klubber etille med mindet en S del- på nuværendE tide-
punkt ikka dafineret fr de:.' - af klubbens splllere i de
pågældende klaEaer ( t<un licensEpillera ).
Kan klubben ikka dat, trnån de btale de otartpenge til dan

arrengerende klub for det antal spillere.der mangler, på

den måde sikrar klubbarne sig fornentlig en hdJ deltagel-
se til deree etævner og tllsvarende hOJere præmier.

T/TNK OVER DfT ?

Robert Ealdorf

329 slag
34I

393

290

3L4

321

12 omg.

12 omg.

279 sJ.ag Lz

288

29L

omg o

D ll|t t 5-16 lg
1. Thomas Oreyer

2. Flemming Nyby

3. Henning Hanaen

l. Robert Baldorf
2. Per Koch

3. Torben Baldorf

I. Poul Frederiksen
2. Leif O.l.sen

3, Kjeld Tønnesen

FII N I] UfiI I ORE R

Gladsaxe

Broager

Eladsaxa

SE N I ORER

6ladsaxe

HTRRER B

Gladsaxe

89K0

6ladsaxa
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