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Den Nodiske Mester Inge Sand

i sin triumfs øieblik
Inge Sand viste virkelig sin sande styrke, da
han på sin "danske hjemmebane" blev Nordisk
Mester 1995.
Også de @vnge danskere viste det spil, vi i
mange år har sukket efter internationalt.
Læs mere i NM-reportagerne inde i bladet.

Inde i bladet finder du også den forelØbige stilling i
holdturneringen samt andet nyt og spændende fra den
danske banegolfverden.
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Hvem bestemmer markedet -
Af Ole Rasmussen, Banegolftren

Nye bolde kommerpå marke-
det hver uge? Nye produkter
skal friste en køber på et marked,
der burde være mættet. men som
kuglemagerne på forunderlig vis
får gjort umætteligt med nye
serier, ny lak på kuglerne, nye
navne og sågar endda nye farver.

For den nystartede spiller, der
skal etablere sig, er det ganske
fortrinligt og nemt tilgængeligt
med boldserier fra den enkelte
fabrikant. Han/hun kan på den
måde trinvist udbygge sit sorti-
ment uden at gå helt galt i byen på
den måde sorgløstknyre sig til
den samme fabrikant og henlægge
de fleste af sine investeringer
der.

Men som den lidt mere erfarne
køber føler man sig bombarderet
medmateriale, man synes atkende
fra tidligere, blothar de nye påhit
en anden lak, andre farver og
fået navneforandring. Det virker
for en som noget "nyt gammelt",
som man måske allerede har
liggende i sinkufferti en af de

bagerste gemmer, hvor kun nuller-
mændene kommer forbi. Men
man køber alligevel, fordi man
regner med at noget nyt også er
noget bedre.

Men det sker da også, at man
står over for et fuldstændigt ny-
udviklet produkt, der kan frem-
vise en kvalitet, man ikke har set
magen trlfør, og som selv den
erfarne spiller ikke kan modstå
uanset om prisen ligger lunt
omkring l<r. 90-110. "Skal det
være small, medium ell er large?",
spørger den ivrige kuglesælger.
Man skulle næsten tro at man

stod for at købe sig en ny beklæ-
dningsgenstand til garderoben,
men det er blot hvad 3D-kuglerne
fra firmaet Fun-Sports tilbyder
kunderne ud over at kunne til-
byde en lak af høj kvalitet, bolde
kun påf6rt en farve, et nummer-
system, der gØr det muligt at
skalere sit valg efter behag:
"Skal det være en2'er,3'er eller
måske en 4' et?",kvidrer kugle-
sælgeren igen. Man har her
virkelig muligheden for at
udbygge sit sortiment gradvist
og derved undgå de store fejlkøb
hvis bare man kunne beslutte sig!
For2O-25 år siden var situationen
en lidt anden, for da var valget
ikke så svært, da der kun fandtes
ganske få kugler på markedet.
Omvendt har man i dag alle
muligheder, men istedet falder
valget ofte svært.

For de som kender mig som
spiller på eliteplan forekommer
det nok forkert. endda dobbelt-
moralsk at fremstille en kritik
her i spalterne af banegolf som
materialesport i og med, at de

mange fremragende materialer

Efi detnemmere at nå den
ultimative 18'er, som især eliten
altid begærer og jagter, og af og
til hører man også andre betegne
elitespillere som dem, der har
penge til at købe sig til sportslig
succes.

Den floskel skal nu med det
samme afkræftes, da der ligger
en stor træningsindsats bag, men
det bringer nogle idealistiske
tanker frem om, at banegolf
kunne skifte spor, således at alle
spillede med den samme kugle pr.
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køberen eller producente n?

bane, alle havde samme udgangs-
punkt for at deltage og ville fra
start ikke være sat af i ræset på
grund af ringere materiale.

Nemmere var det at stille krav
om, at hver deltager i en turnering
kun måtte medbringe et vist
antal kugler, således at man her
var inde på en slags kvoteordning.
Men igen - dette ville kunne
omgås ved at låne af holdkam-
meraten, og den idealistiske
tanke ville med det samme være
gårcttabt. Og hvad skulle man
gØrei den daglige træning?

Spørgsmålene kommer til at
hvile ved, om vores sport er ved
atblive en lidt forkommerciel
forrefiring for kuglefabrikanterne,
og om der overhovedet findes
grænser for, hvad der kan
produceres.

Skal det være nye regler,
moralsk begrundet resignation
eller aftagende afsætning på

markedet, der skal bremse
udviklingen?

Eller er det os selv der til
stadighed Ønsker at udvide vores
sortiment med bedre materialer.

Eller drejer det sig blot om at
forny indholdet afvores kugle-
taske som vi fornyer indholdet af
vores garderobe og derefter skille
sig af med det gamle. Selv har
jeg skilt mig af med gamle kugler,
der kun samlede stØv - og tit
fortrudt dette, for de kan sjældent
genanskaffes. Og nyindkØb? Jo,
dem foretagerjeg også på niveau
med alle andre.

Et er i sidste ende helt sikkert:
Som købere bestemmer vi i hvert
fald selv - og markedet, det er jo
stadisvæk vores !

NYT. NYT - NYT

Minigolf Clubben
Gelsted har fået telefon i
klubhuset, her træffes de

bedst mandag eller
torsdag mellem 18.30 og

21.30

Ttf. 64 49 28 28

Kan vi nØjes med det lille kugleudvalg? Mange vil sikken geme fylde kufferten
helt op.

N æ ste numm €r,,&f .B flne gofuren

Banegolferen nur-nmer 41199'5 udkorylner medio august Deadline for annonCei og indlæg

:.......'ti1bladetskalværeredaktionenihændeienestden7.augus{.
:',i,.'::..i::':.,:,

lndlæg iil nanegotf"r"o åoatug"s g"*" på airt"ttå; n"nt i MS-Word format i
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Nordiske Mesterskaber og World Cup
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

På en kold og blæsende
torsdag bød Dansk Banegolf
Unions formand, Inger Walther,
velkommen til de 8. Nordiske
Mesterskaber hos Gladsaxe
Minigolf Klub.

Formanden var glad for, at

arangementet var overdraget til
en klub, der var så gammel i
gårde som Gladsaxe Minigolf
Klub. Hun håbede videre på, at
Danmark på hjemmebane kunne
give især Sverige modstand og
fravriste dem titlerne.

Også formanden for Forenede
Idrætsklubber i Gladsaxe, Leif
Hansen. var stolt over at have et
NM i kommunen, som her i pinsen
også kunne huse kano- og kajak-
roernes World Cup og Olympic
Games på Bagsværd Sø. Også
han håbede på en dansk vinder for
fgrste gang i NM's historie. Han
roste desuden banegolfsporten i
Danmark for den standhaftighed
igennem mere end 40 år uden en
officiel anerkendelse fra DIF,
som først har optaget Dansk

Banegolf Union sidste år.

Uden indmarch men med
nationernes opstilling foran deres

respekilive faner foregik åbningen
hurtigt og smertefrit, men lidt
musikalsk akkompagnement ved
en garde kun man godt have
forestillet sig.

Efter talerne og åbningen af
de Nordiske Mesterskaber i
Danmark blev der budt på steaks

og kartoffelsalat, inden at regnen
overtog anlægget og afsluttede
ffæningen for spillerne.

Danmarks NM-spillere var oppe imod de sejersvante Svenskere - og roernes World Cup på Bagsværd sQ.

Fakta om NM
Dertagere: 68 fra4 

ffi' 

out"' 

r*'"'" 

t*Tmed 18' "'"Tt r8 og''t-orge med 12'

Norge I
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Første NM-guld nogensinde til Danmark
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

Et herrehold med kun et enkelt
afbud fra Martin Sørensen var
tæt på noget af det stærkeste,

Danmark har stillet i nyere tid.
Landstræner Peter Sørensen

lagde heller ikke skjul på, at han

regnede med guld til både holdet
samt til en dansker individuelt.
Og mon ikke at spillerne levede
op til trænerens forventninger!
Allerede efterlgrdagens 4 runder
førtre danskerne med 14 slag til et

rådvildt svenskhold, mens Fin-
land og Norge allerede varhensat
til at spille om tredjepladsen.
Søndag var det dog ved at briste
allerede i første runde, da mangl-
ende koncentration og for stor
sikkerhed hos danskerne pludselig
gav svenskerne nyt håb og kun
to slag op, menheldigvis vågnede

de danske spillere op til dåd og

bragte med holdets næstbedste

runde guldet i hus fem slag foran
Sverige og et snit på2I,92 slag.
Hermed var det første Nordiske
Mesterskab til et dansk herrehold
nogensinde trjemme.

At Sverige havde sendt to så

stærke spille som Mats Hultberg
og Michael Poduskin til Nations
Cup i Hard, Østigog samtidig
var uden EM-bronzevinderen
Hans Olufsson, havde nok ikke
været nok til at ændre ved
resultatet, men det viser i hvert
fald lidt om svenskernes bredde i
toppen.

Finland endte på tredjepladsen
16 slag foran Norge men hele 58

slag efter Sverige. Ingen af de to
sidste hold stillede med slag-

kraftiee mandskaber.

Damehold i svøb
Det danske damehold bestod

af hele 3 debutanter. Kun Kitta
Clausen har fff spillet med inter-
nationalt blandt damerne, mens

Rikke Sørensen var med i junior-
årene. Forventningerne til en

topplacering var heller ikke de
samme hos landstræneren, og
holdet havde derfor mulighed for
at spille mere frigjort, hvilket
måske også var grunden til, at
det efter 3 run-der fulgte godt
med de svenske
favoritter kun
bagud med 4
slag og helt lige
medFinland.
Lidt mere spred-

ning kom der
dog efter 4 run-
der og svensker-

ne kunne i sidste

runde snøre

sækken til og
hente en sejr
hjem 18 slag
foran de danske
damer, der selv
havde sprget for
at lægge en

betryggende
afstandpå 11

slag ned til
finnerne.
Imponerende
spil viste især

Kitta Clausen,
som på holdet
spillede med et
snit på 22,33.

Også den nye og forholdsvist
uerfarne spiller fra Aalborg BK,
Maibrit Fogh, viste glimrende
takær, og hun bliver forhåbentligt
et aktiv i landsholds-
sammenhæng fremover. Hos
Sverige fandt man rutinerede
kræfter på et hold, der aldrig har
tabt et NM, og holdet kunne da i
sidste ende også trække en del
på rutinen, da sejren skulle i hus.

John Hansenvar en affrontfigurerne på det vindende danske
henehold.

...fortsættes næste side
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Første NM-guld nogensinde til Danmark Toptrimmet
...fortsat fra forrige side

For stor mundfuld for
seniorerne

Seniorherrerne var med kun 3
spillere på holdet lidt handicappet
fra starten. Ikke desto mindre
viste de gå-på-mod og kom
glimrende fra start . De var efter
Iprdagens 4 runder 2 slag foran

erkende, atIøbet var kørt. De
var dog godt tilfredse med sølvet,
men kunne godt ærgre sig over
ikke at have muligheden for at
strege en runde ligesom de @wige
hold ved at have den tilladte
damesenior på holdet.
Svenskerne havde på deres hold

ogsa en pronu-
nent herre i
form af Kjell
Frederiksson.
der tidligere har
været Nordisk
Mester. bl. a.

sidste år, og
ligeså har erob-
ret medaljer ved
europamester-
skaber.

Flot fight af
juniorerne
De danske
juniorspillere
måtte slås med
sarnme problem
og kom da også
fra start af bagud
til et svenskhold
medbl. a. junior-
europamesteren,
Anders Olsson.
på holdet og var
efær de 4 runder
I6dagbagud
med 8 slag, som
tegnede håbløse

at indhente. Sgndag så vi
heldigvis et dansk hold, der ikke
havde tabt troen på en sejr, og
mod et lidt passivt og usikkert
svensk hold lykkedes det

Danmarks bedste spiller i
nyere tid, måske overhovedet,
Inge Sand, slog en sand triumf
fast, da han på sin "hjemmebane
nt.2" blev en suveræn Nordisk
Mester hos herrerne. Hele 8 slag
skilte ham og nr. 2 i turneringen,
Sveriges Martin Lundell, da han
på de baner, han aldrig endnu
har tabt på, i sin sidste omgang
fejrede sin titel med en runde 18

og dermed et samlet snit på
20,25! for de 8 runder.

Han forbedrede dermed sin
placering fra NM sidste år i
Vasa, Finland, hvor han sluttede
som nr. 3.

Tidligere har Inge Sand vundet
et dansk mesterskab på banerne i
Gladsaxe samt vundet klubbens
stævne to gange, men dette var
uden tvivl hans st@rste personlige

danskerne at spille 9 slag bedre
og dermed sikre sig Danmarks
første NM-titel ved disse mester-
skaber og demed bane vejen for
herreholdet. Det finske j uniorhold
var på intet tidspunkt en trussel
for de to pvrige hold og endte
hele 19 slag efter de danske
vindere. Også finnerne måtte
kæmpe med kun tre spillere på
holdet.

Alf Jakobsen tog en lille revanche fra Junior-EM sidste år
mod sin holdkammerat Peter Jensen.

deres svenske brødre og hele 14

slag foran finnerne. Men spndag
tog svenskerne fat og stormede i
første runde foran danskerne
med 8 slag, som hermed måtte

6
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lnge Sand itriumf

succes, og det var da også en
meget jublende og lykkelig Inge
Sand, der slog sidste slag ved de

Nordiske Mesterskaber 1995 og
dermed satte et flot punktum for
en turnering med stor sportslig
succes for Danmark. Også Tim
Christiansen sPrgede for dansk
succes. da han med en afsluttende
runde 20 sikrede sig omspil mod
Sveriges Stefan Bjtirk om bronze-
medaljen, som allerede på bane 1

måtte "kaste håndklædet i
ringen".

Det blev i det hele taget et
Nordisk Mesterskab fyldt med
spænding i alle rækker. Allerede
i holdmatcherne var der tætkamp
om de ædle metaller, og den
spænding bevaredes i de indivi-
duelle rækker, som alle skulle
afgøres ved "sudden death".

Størst spænding om udfaldet var
der nok hos juniorerne, hvor
guldet skulle afgØres mellem hele
3 spillere. Alf Jakobsen og Peter
Jensen, Danmark, måtte i kamp
modFinlands Timo Kuusela, der
dog blev sat af i kampen allerede
på fprste bane, hvorefter Alf
Jakobsen på bane 3 kunne erklære
sig Nordisk Mester.

Lige så stor spænding omresul-
tatet var der også hos damerne,
hvor 4 spillere aspirerede til en

sejr. St6rste aspirant var danske
Kitta Clausen, der søndag fik
gang i sit spil og med 39 slag på
dagens to første runder fik sat en

kraftig slutspurt ind og overhalet
den finske dame Teija Salonen
og Sveriges Åsa Pettersson.
Kitta Clausen stod desværre ikke
for presset på de sidste og meget

afgØrende baner, og hun måtte
tilmed i omspilmed Norges Nora
Fausa, som med 21 i sidste runde
fik spillet sig til et omspil om
s@lvet mod den danske dame og
Nora Fausa kunne 3 baner senere

lettet se sig som sØlvvinder.
Kitta Clausen var dog langt

fra utilfreds med sin tredjeplads,
da hendes gennemsnitplZ3 rent
er hendes bedste turnerings-
resultat nogensinde på banerne.

Hos seniorerne var det som
hos herrerne en nænnest urBrlig
Kjell Frederiksson, der som i
1987,1989 og 1994 kunne tage
guldet med hjem til Sverige.
Andenpladsen skulle her også
afgøres ved omspil mellem danske

Torben Baldorf og Sveriges
B ertil G ertzell, hvor sidstnævnte
afgjorde sagen på bane 3. Nr. 4 i

rækken blev Danmarks Kaj
Christiansen. der i sidste runde
måtte se sig overhalet af de to
førnævnte.

I alt var Danmark
repræsenteret med hele 15

spillere i finalerne, hvilket
udtrykker god dansk
dominans på hjemmebane. Det
giver samtidig håb til næste år
EM for herrer og damer i
Odense.

|'.-ry l''i'
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Eliten på skolebænken.
Af Martin Sørensen, Banegolf Klubben Odense

I weekenden d.26. - 28. maj
var junior-, dame- og herrelands-
holdet samlet i Idrættens hus i
Brgndby, hvor idrætspsykolog
Jens Grundahl og Europas mest
succesrige minigolftræner,
tyskeren dr. Gerd Zimmermann,
var hyret til at give holdene nye
impulsertil deres daglige mini-
golftæning.

Samlingen startede fredag afæn
med et foredrag af Dr. Zimmer-
mann, som introducerede mini-
golfmosaikken. Et begreb, som
kom til at præge resten af sam-
lingen. Det blev hurtigt klart, at
Dr.Zimmefinann er en meget
grundig herre, som med tysk
orden havde lavet en liste af ting,
som alle havde indflydelse på
minigolfresultaterne. Listen om-
handlede alt fra lægecheck over
fysisktræning og massage til
varianttræning og psykologiske
evner. Der er vist ingen tvivl om,
at hvis man skulle fBlge alle de
punkter, som vrtr på listen, ville
der ikke være tid til andet end
minigolf i ens hverdag.

G er d Zimmennann var og s å

godt selv klar over dette, og han
lagde derfor også vægtpå, at man
skulle n@jes med at koncentrere
sig om 6t eller to punkter ad
gangen, dels på grund af den tid,
som det vil tag at koncentrere sig
om flere ting, og dels fordi hjernen
ikke kan kapere for mange ting
på en gang.

I-grdagblev vi så splittet op, så-

ledes atjuniorerne og damerne var
sarnmen med Jens Grundahl og
herrerne med Gerd Zimmernann.

Han forklarede herrerne en

8

masse om daghg træning og
tekniki dethele taget. resultatet
på det blev, at vi med skam måtte
konstatere, at vores træning i det
daglige er stort setnyttelps. Vi fik
introduceret et nyt begreb, Niki
Lauda-runder, hvilket vil sige
runder spillet med samme hastig-
heder som en Formel l-runde på
Niirnberg-ringen.

Jeg tror, at de fleste kan nikke
genkendende til disse runder. Dr.
Zimmemann forklarede os hvor-
dan, man skulle omlægge sin
træning, således at det ikke var
Niki Lauda, som prægede vores
træning. Det skulle for det første
gøres ved at lave mere variant-
træning, dvs. træning på alle
mulige og umulige varianterpå
hjemmebanen.

Om eftermiddagen skulle vi så

prøve at omsætte teorien til prak-
sis. Vi kørte ud på Gladsaxe
Minigolf Klubs baner, hvor vi på
seks specielt udvalgte baner skulle
finde 3 forskellige måder at spille
hver bane på. Inddelt i grupper
blev hver gruppe bedt om at lave
en prioriteringsliste over spille-
måderne på de seks baner, hvor-
efter vi spillede en miniholdturne-
ring,. men det var ikke helt almin-
delige minirunder, vi spillede, for
hele holdet skulle spille med 2.
prioriteringen på hver bane af de

seks. For at være sikker på., at
det seriøse momentikke forsvandt
fra træningen, fik vi at vide at
runderne talte med i udtagelsen
til de Nordiske Mesterskaber.
Personligt opdagedejeg, at det
var utroligt frustrerende at skulle
spille med en bold og på en måde,

om hvilken man vidste, langt fra
var optimal. Dagens sidste punkt
var en diskussion af dagens input
samt nærmere planlægning om-
kring NM.

Søndag byttede vi instruktør, så

vi (herrerne) nu skulle til psyko-
log. For mange af spillerne var
psykisk træning en forholdsvist
uudforsket st@rrelse, og de fleste
vidste da heller ikke. hvad de
skulle forvente af Jens Grundahl,
og omvendt vidste han heller ikke,
hvad vi hver især havde brug for.

Derfor introducerede vi først
os selv og fremstillede de vanske-
ligheder, vi oplevede på minigolf-
banen, mens Jens Grundahl
undervejs kom med gode råd"
Samtalen gled efterhånden over
på emnet, hvorfor vi gentagne
gange har svigtet ved EM, og
konklusionen blev, at vi aldrig
træner EM-lignende situationer
herhjemme og derfor står uvante
og uforberedte over for dem, når
vi konfronteres med dem. Grun-
dahl foreslog en bedre struktur
med et klart fokus i vores daglige
træning. SPndagen blev afrundet
med fri træning på Gladsaxes
baner.

Determin opfattelse, at samlin-
gen var utroligt udbytterig, og at
de to instruktører supplerede hin-
anden særdeles godt. Alle, som
jeg snakkede med efter samlingen,
havde fået meget ud af samlingen,
og alle havde fået ny inspiration
og nyt gå-på-mod. Jeg er over-
bevist om. at det vil være
Danmarks landshold til eavn i år.
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EM i Europas største sø
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Når juniorerne i år skal afvikle
deres euopamesterskab bliver det
uden chance for at løbe væk, for
mesterskaberne er lagt ud i en af
Europas stØrste søer, Vånern, på

Øen Hammerd i Sverige.
Det er Skoghalls BGK, der læg-

ger filt- og eternitbaner til de ca.

100 unge mennesker, som skal
konkurrere i tiden 10. - 12. august

om titlerne for hold og individuelt
for både juniordrenge og junior-
piger.

Den næsten 20 år gamle klub
med over 400 medlemmer melder

om et helt nyt filtanlæg fra sidste
år, der selvfplgelig er i god stand
og et 10 år ældre eternitanlæg,
som har været vidne til fe svenske

mesterskaber. B anerne skulle være

relativt nernme. Alene sidste år
blev der 6 gange spillet 18 på

banerne.
Det danske landstræner, Mortren

Rasmussen, er glad ved i år at
kunne mønstre fuldt hold hos
juniordrengene. Heriblandt er to
debutanter, Kåre Thomsen,
Aalborg BKog Uffe Gangelhof
fra Nyborg BC, som skal spille

safilmen med de mere rutinerede
Peter Jensen og Anders Grønne-
gård, Nyborg, Alf Jakobsen, MC
Gelsted, Steen Larsen, BgK
Odense og Flemming Nyby,
Nord-Als BC.

Landstræneren håber på at nye
kræfter dukker op i lgbet af året
til at træde ind på holdet næste

år, hvor 3 af hans spillere rykker
op i herreklassen.

WANTED
Habile,,minijuniore- og juniorspilleie, drenge og piger med rnod nå lidt
mere,b6ges til spændende udfordringer og oplevelser ud ovei dea , ;

sædvanli*", nU det danske juniorlandshold

i 
"if 

fU"" iiu*"t ind på landsholdet gennem en bruttotrup, sorn samles et
par gange i løbet af ået, Der vil ligeledes blive stillet trånings- og ,

turneringskrav til jer som til,de nuværende landsholdsspillere.

trt å"|#;*ttse 
så kentakt juniorlandstræneren Morten Råsmussen på

9
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Spadestik til en halv million
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

Det var et lettelsens suk, der

blev drageti Odense Minigolf
Club, da tilladelsenblev endeligt
givet til anlægge 18 betonbaner i
parken ved siden afklubbens nu-

værende eternitbaner. Planerne har
været mange år undervejs, men

især de sidste 2 århar der været

skub i sagen især med henblik på

at få byggeriet færdigt til afvik-
lingen af Europamesterskaberne
i 1996 for herrer og damer. Også

i Dansk Banegolf Union har man

med lidt nervøs spænding ventet
på, at byggeriet skulle starte for
ikke at skulle melde pas over for
World Minigolf Federation med
værtsskabet for EM.

Og den 7. juni blev det første
spadestik taget- eller rettere den

første mundfuld blev taget af det

eng agerede entreprenørfirmas
gummiged. Vi har snakket med
Odense Minigolf Clubs formand
Kaj Lykke om arbejdet med
projektet:

OR: Hvor stort et areal skal

der til sådan et betonanlæg?
KL: Vi har fået tildelt et regu-

lært udformet areal på75*4}nf .

OR: Hvordan er det område
placeret i forhold i forhold til
j ere s nuv ærende eternitbaner ?

KL: Det nye areal ligger i sam-

menhæng med det nuværende, så-

ledes at de to baneanlæg udgØr

et samlet hele.
OR: Hvordan vil du beskrive

terrænet, og hvordan har I
udnyttet det ?

KL: Det nye areal er jævnt

kuperet med en hgjdeforskel på

3-4 metet Det tilstræber, at bane-
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anlægget falder naturligt ind i det

eksisterende terræn. Dette gælder

også ny beplantning mv. Anlæg-
get vil blive omgivet af et tråd-
hegn på ca. 1,60 m samt levende
hegn.

OR Skrider detfremad plan-
mæssigt, og hvordan er arbejds-
planen for by g geriet e gentligt ?

KL: Arbej det går planmæssigt.
I skrivende stund er der gravet

ud til5 baner (8, red.), og de

første 2 er stØbt. Desuden er der
gravet huller til hegnspæle og
etableret vand og el på det nye
anlæg.

tilskud fra Odense Kommune på

160.000. Desuden har vi modtaget

tilskud fra Danmarks Idræts-
Forbund på 50.000 kr. samt

diverse tilskud fra SIKO (Sam-

virkende Idræts-Klubber i
Odense), fonde mv. Den samlede

omkostring andrager ca. 500.000

kr. inkl. værdien af eget arbejde.
OR: Hvor meget ligger der i

eget arbejde?
KL: Udgravning, stgbning af

baner samt montering af rustfri
stålbander foretages af profes-

sionelle håndværkere. Alle Øwige
opgaver foretages som frivilligt

Groft sagt er planlægningen, at

der stØbes 6 baner om måneden i
juni, juli og august. Vi sigter imod
at stØbe forhindringer i samme

periode, men det vil ikke kunne
lade sig gøremed alle banerne.

FærdiggØrelse af hegn, fliselæg-
ning mv. vil blive fordelt over hele

byggeperioden, som vil vare frem
til foråret '96.

OR: Hvordan tackles bygnin'
gen af anlægget rent Øl<onomisk?

KL: Anlægget financieres med

egenkapital på 100.000 kr. samt

arbejde af vores klubs og BgK
Odense s medlemmer. Afviklingen
af Nations Cup og EM-arrange-
mentet vil også blive foreta get af
de to klubber i forening.

OR: Mange vil sikkert gerne

vide: Bliver anlæggetfærdigt til
EM næste år og hvornår bliver
det i det hele taget spilleklart?

KL: Anlægget bliver færdigt i
god tid til EM, og vi forventer
det spilleklart allerede medio maj
'96, altså også inden Nations
Cup i pinsen.
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Aalborg på iuniortur Ligestilling

I
I'

Af Claus Henriksen, formand Aalborg Banegolf Klub Af Ole Rasmussen, Banegolferen

På Danmarks Idræts-Forbunds
repræsentantskabsmøde var lige-
stilling iDIF og forbundets special-
forbund til debat. Og konklu-
sionen var skuffende den, at der
ikke er sket nok på området, selv
om der ellers var formuleret mål-
sæbringer til at fremme kvindernes
indflydelse i sportens verden.

Det tager år at skabe lige-
stilling og det er min opfattelse
starten skal først og fremmest ske

i specialforbundene. Det bringer
mig tilbage til sidste ar, hvor jeg
i en leder efterlyste et kvindeud-
valg til at varetage kvinders inter-
esser og have dem repræsenteret
i vores organsiation. De kan lige-
som de unge ikke rigtigt komme
til, og giver det indtryk, at der i
sportens verden foregår en ligeså
hård konkunence på ledemiveau,
som på det sportslige plan.

Udspillet skal komme fra
Dansk B anegolf Union men klub-
berne skal også være aktive og
konstuktive, hvis de vil have til-
gang på kvindesiden, som bedst
kan ske ved at have kvinder
repræsenteret i ledelsen.

Også rent sportsligt mangler
vi dem i billedet. Der blev på
DB gU's repræsentantskabsmøde
nedsat et udvalg til at faste sætte
rammer for holdturneringen,
forhåbentligt indgår også over-
vejelser omkring damehold.

I den første snært afforårets
komme pakkede vi i Aalborg 4
biler med juniorer samt nogle
enkelæ voksne og drog en "smut-
fur" til Odense. Vi startede tidligt
lgrdag morgen, så vi kunne være
i Odense ved ellevetiden. Vores
juniorer, som vi træner hver man-
dag på vores træbaner, var meget
spændt på at se oEprøve de "rig-
tige " baner. Oprindeligt skulle
det have mundet i en sammen-
blanding af BgK Odenses og
Aalborg BK's juniorer, evt. afslut-
tet med en lille turnering. Imidle-
rtid var der opstået en kommuni-
kationsbrist mellem Leif Olsen,
ungdomslederen i BgK O, og
undertegnede, så der kom ikke
rigtigt nogle unge repræsentanter
fra BgK O. Alligevel gik dagen
helt perfekt, og vores juniorer
var begejstret for at spille på de
store baner. I starten var der godt
nok nogle, som havde svært ved
at vænne sig til, at der slås noget
hårdere i forhold til på træbanerne.

Efter nogle timer indendørs
blev vi enige om at kgre ned på
Odense Minigolf Clubs anlæg for
at spille lidt der. Så efter en hurtig
frokost gik vi udendørs. Her drop-
pede vi undervisningen og lod de

unge gøre deres egne erfaringer.
De fandt ret hurtigt ved selvsyn
ud af. at selv ombanerne umiddel-
bart lignerhinanden, skal de spilles
på en ganske anden måde.

Herude i fri dressur fik vi yder-
ligere nogle timer tilat gå, inden
vi atterpakkede bilerne og ræsede

mod Aalborg med 9 trætte unger.

Jeg vil godt hermed benytte
lejligheden til at takke både BgK
O og OMC for den gæstfrihed,
som de altid har udvist, når vi
har været på besØg fra det nord-
lige.

Turen til Odense tændte gnisten
hos de fleste og har allerede resul-
teret i, at vores 2. hold i første
runde af holdturneringen stillede
med 2 juniorer (+1 gammel
junior). Johnny og Morten
udviste en yderst flot repræsen-
tation af Aalborgs juniorafdeling
og fik ros fra flere spillere for både

spil og disciplin på anlægget.

Gensidig interesse!
Angående j uniortræning kan

jeg kun anbefale det, selvom det
kræver både tid og tålmodighed,
og jeg fristes til at sige: Prøv det!
Tag jer af de unge, både nye og
gamle, når de kommer og viser
interesse.

Efter at vi startede træningen
op,.har vores juniorer vist endnu
stØrre interesse for spillet. Det er
vigtigt, at vi yder denne indsats,
for det er trods alt dem, som
sporten skal bygge videre på og
overleve med.

Til sidst skal allerede nu lyde
en opfordring til alle landets
juniorer: I modsætning til sidste
år bliver der ved Aalborgs BK's
nationale stævne i år helt sikkert
oprettet en juniorrække. Så gå i
skarp træning og kom herop og
få årets helt store udfordrins!
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Alt klar til DM-enkelt og mix
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

I et ar, hvor Randers Kommune Klubben melder alt klar til DM Man forventer mange deltagere
fylder 25 ar, harRanders Banegolf og deltagerne vil møde baner, og deltagelse i alle rækker, og de
Klub af 1952 fårct overdraget der er tip{op istandsat, og dertil skal igennem 6 indledende runder
ansvaret for banegolf-DM for arbejdes der på vindafskærmning om lgrdagen, hvor der startes kl.
enkeltspillere samt for mixpar. omkring anlægget, som nok er 8.30 og s@ndag spilles der yder-

På sportssiden kender vi vel berygtet for at ligge vindomsust ligere 2 indledende runder, inden
mest Randers for håndbold og ud mod de tilstødende boldbaner. at finalerne påbegyndes. Der
boksning i Randers-hallen samt Er vejret med deltagerne kan man bliver til finalerne skilt 5OVo af
for kano- og kajakroernes Tour de regne med godt spil på banerne deltagerne fra i hver række.
Gudenåen, som afsluttes netop i og et vindersnit på omkring22, Tilmeldinger skal senest være
Randers. men bliver det ligeså blæsende poststemplet sgndag den 25. juni

Men den 1 . og 2. juli handler som til klubbens stævne i maj , vil og indbydelse er sendt ud til
det om DM i banegolf. Randers nok kun få synge med på Erik klubberne. Hvis ikke kan man
BK, som deler faciliteter med Grips ,,Jeg synes bedst om åbne henvende sig til Dansk Banegolf
Randers Firmasport, har arbejdet landskaber". Unions turneringsudvalg og
målrettet siden efteråret på at Arrangøren lover hurtig resul- rekvirere en indbydelse der.
skabe de perfekte rarnmer for et tatfging via computer samt en
DM-arrangement. manuel overskuelig resultattavle.

Regler efter konduite
Af Leif Olsen, Banegolf Klubben Odense

Efter at have spillet med i DM- den implicerede klubs hold. bedre til at forudse og derved
holdturneringen i en å:række, Udfaldet blev, at BK Randers undgå denne form for tvivls-
hvor de største problemer om- mobiliserede en reserve til det tilfælde, som de denne gang fik
kring reglerne har været påklæd- afbudsramte hold, og holdets lgst på en fornuftig måde.
ningen, var vi i holdturneringens kampe blev afviklet på vanlig vis.
3. afdeling i Randers udsat for en Problematikken i situationen
noget usædvanlig situation. Efter er dog ikke, hvorvidt der blev
at have afviklet 2kampeLgrdag, indsat en reserve eller ej, men at
stod et hold søndag morgen med der i regelsættetvedrØrende
et sygdomsafbud fra en spiller. I holdturneringen overhovedet
dette tilfælde viste det sig, at ikke er nævnt, hvorvidt reserver
regleme omkring holdturneringen tillades eller ej

ikke indeholdt nogen klare Det sidste ord i denne form
retningslinier for indsættelse af for situationer er formenttgt
reserver på et hold. Situationen ikke sagt endnu, men dommere
blev dog løst efter rådslagning og turneringsledelse burde lære
mellem turneringsledelsen og af denne oplevelse og blive lidt
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Giv redøktionen
en hånd!

Klubbeme og deres
bestyrelser opfordres
herved til øt være lidt
bedre til at indsende

informationer orn stæv ner
og andre aktiviteter i

klubb e rn e til r e daktio n e n.

PA FORHAND TAK!
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Aalborg på det internationale kort
Af Klaus Henriksen, formand Aalborg Banegolf Klub

Så skete det - mindre end to år

efter stiftelsen af Aalborg Bane-
golf Klub og efter athave passeret

medlem nr. 60.
Vi har netop afsluttet en aftale

med en forlystelsespark, Fårup
sommerland, om at kØbe det ene

af deres to 18-huls internationale
baneanlæg.

Denne klub må absolut være
beviset på, at man kan, hvad man
vil. hvis ellers entusiasmen er i
orden. Takket være en velfunger-
ende bestyrelse samt en del fro-
faste medlemmer er vi nu kommet
så langt.
Prisen på omtalte anlæg endte på

kr. 50.000 + moms, og banerne

er i forholdsvis god stand men
mangler dog galvaniseringen.
Alle forhindringer er stort set som
nye, og det eneste, der faktisk
kræves for at få banerne shinet op,

er en flok frivillige og arbejds-
ivrige medlemmer, men dem er
jeg overbevist om, at vi har.

Umiddelbart lyder det måske
dyrt for et ældre anlæg, men
alærnativet ville være, at vi i løbet

af de næste tre år lægger samme
beløb hos Y's Men's Club, hvor
vi lejer os ind om sommeren i
Øjeblikket. Derfor besluttede vi,
at disse penge ville vi hellere
lægge i klubbens egne interesser.

Jeg har, inden vi slog til, haft
kontakt til en del andre steder
med hensyn til brugte baner. Jeg

har kontaktet campingpladser,
kaserner osv., men ingen af disse

var interesseret i at sælge.

Hvad angår det rent Økonomi-
ske. er vi blevet tilbudt at afvikle

betalingen over tre år til Farup
Sommerland. Samtidig har vi fået
den geniale id6 at tilbyde vores

medlemme r at købe indskuds -

beviser i klubben. Vi har i fPrste

omgang fremstillet 1 (D indskuds-

beviser 6,1<r.250, hvilket giver
os en god startkapital. Der vil i
fivigtogså være mulighed for
andre interesserede at købe disse

beviser, f. eks. har Peter Sørensen,

BgK Odense, allerede lagt billet
på de første 4 stk. Vi vil gfte det
sådan, at vi 4 gange om året

tækker et indskudsbevisnufilmer.
hvor indehaveren dermed kan få
sine penge igen. På hver fjerde
trækning vil der desuden blive
udbetalt en bonus.

Søgt tilskud
ABK er pr. maj måned blevet

optaget som medlem i den lokale
idrætsorganisation SIFA (S am-
virkende Idrætsforeninger i
Aalborg), som ligeledes nu har
modtaget en ans/gning fra os

angående et tilskud til hjælp til
projektet. DIF har hgeledes mod-
taget en ans@gning om økono-
miskhjæIp tilbanerne.
Selvfplgelig vil vi ud over disse
muligheder også benytte lejlig-
heden til at få sponsorer over-
bevist om, at de skal yde bidrag
til vores projekt.

Det eneste, vi endnu ikke har
helt fod på, og det er desvæne
ikke helt uvæsentligt, er en grund
at placere anlægget på. Vi har
søgt kommunen om ca. l2o}mz,
og de har lovet atprøve at finde
noget til os.

Det bliver skpnt, især nu da
klubben repræsenteret en

kvindelig landsholdsspillea at få
nogle ordentlige træningsforhold.
Vi kan ihverttilfælde tydeligt
mærke, når højsæsonen kommer
heroppe. I disse ca.2 måneder er
det simpelthen umuligt at opret-
holde en tilfredsstillende træning,
når der render 70 turister rundt
på anlægget.

ABK satser og håber på, at vi
i løbet af L-2 år er i stand til at
aftrolde vores nationale (inter-
nationale!) stævne på egne baner.

Det eneste negative, man måske
kan sige om alt dette: Når man
er så ivrig som os, kan det ind-
imellem kræve så meget af ens

tid, at det kan knibe med at passe

sit arbejde også. Men enden på

historien må være, at når vi har
afsluttet projekt har nået vores
oprindelige mål her i klubben og
kan så slappe af. Eller hvad?
hvad med et indendørs anlæg her
oppe i Nordjylland - eller et
betonanlæg?....
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Tætte placeringer overalt
Af OIe Rasmussen, Banegolferen

Efter tre afdelinger af holdtur-
neringen er udviklingen i Elite-
divisionen ved at tage form, som

vi kender den fra de foregående år.

I toppen liggerBanegolf Klub-
ben Odense I, men de har i år

været lidt længere om at bevæge

sig derop og nåede først i 3. af-

deling i Randers forbi Gladsaxe
MK, der satte en trepoints føing
over styr og kom yderligere 6

point bagud. Rækkens nufilmer
to er et godt spillende mandskab

fra MC Gelsted. Holdet har i snit
høstet 10 point og ligger med

rækkens næstbedste holdsnit På
24,23. To point efær ligger Glad-

saxe MK, som godt kan risikere
at få det svært mod de omkring-
liggende fynske hold, da resten

af divisionens kampe afvikles
netop på Fyn.

For to og tre point efter ligger
yderligere to hold, Nyborg BC I
og BgK Odense II, der begge blot
skal koncentrere sig om at stikke
en kæp i hjulet på de foranlig-
gende hold. De har nemlig et

spring på hele 12 og 13 points ned

tilholdet lige over nedryknings-
stregen, BK Randers, og det for-
spring sættes næppe over styr.

Netop Randers udnyttede sin

hj emmebanefordel grundigt ved

at score 10 points og marcherede

derved fra en sidsæplads op i fore-

lgbig sikkerhed for nedrykning 3

points foran Odense MC og 4

points foran Nyborg BC tr. Sidst-

nævnte fik dog to lune Points, da

det gik ud over BgK Odense II,
der meget skuffende måtte nPjes

med 6 points denne weekend.
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Knivskarpt opløb
I førstedivision skete også en

del, der førænl et meget tætløb
om fprstepladsen. Nord-Als BC
scorede nemlig fuldt hus, 14 points,

og rykkede derved 6 points nær-

mere Gladsaxe MK tr og 4 points

nænnere BgK Odense III, så nu

er situationen den, at Gladsaxe-

holdet fgrer pilbedre holdsnit
foran BgK Odense, begge med

31 points mens Nord-Als BC har
30 points. Deres holdsnit er på

26,20 og nr. I og2 har et snit på

henholdsvi s 26,06 og 26,24.

Klar nedrykker er BgK Odense

IY der ingen point fik med hjem
og med 8 points er holdet fem,

syv og otte points efter de nær-

meste hold fra Gladsaxe, Gelsted

og Randers. Her ligner Gelsteds

hold en favorit til at undgå

Resultatliste DM-holdturnering 1994

ELITEDIVISION
Hold
Banegolf Klubben Odense 1

Minigolf Club Gelsted l

Gladsaxe Minigolf Klub 1

Nyborg Banegolf Club 1

Banegolf Klubben Odense 2

Banegolf Klubben Randers I
Odense Minigolf Club I

Nyborg Banegolf Club 2

Hold
Gladsaxe Minigolf Klub 2

Banegolf Klubben Odense 3

Nord-Als Banegolf Club 1

Broager Banegolf Klub 1

Banegolf Klubben Randers 2

Minigolf Club Gelsted 2

Gladsaxe Minigolf Klub 3
Banesolf Klubben Odense 4

Point
JJ

30
27
25

24
I2
9

8

Point
3I
31

30
24
16

15

IJ
8

Point

^.,
30
29
28
/r.7

.A

L9

I7
0

Slag Snit
2000 23,8r
2035 24,23

zlrt 25,13

2t22 25,26

2087 24,85

2222 26,45
22'.10 27,02
2290 2"7,26

Slag Snit
2789 26,06
2204 26,24
2201 26,20
2362 28,12
2372 28,24
24t4 28,74
23s6 28,0s
2657 3r,63

Slag Snit
2615 27,24
2882 30,02
2816 29,33
2869 29,89
2842 29,60
2891 30,11
2992 3r,17
30'12 32,00
3887 40,49

Plac.
1

2
3
A

)
6
7

8

1. DIVISION

z
J

4
5

6
,7

8

2. DIVISION

Plac.
I

Plac.
1

2
3

+
5

6
,7

Hold
Aalborg Banegolf Klub 1

Banegolf Klubben Odense 6

Karup Banegolf Klub 1

Minigolf Club Gelsted 3

Aalborg Banegolf Klub 2
Banegolf Klubben Odense 5

Odense Minigolf Club 2

Broager Banegolf Klub 2

Baneeolf Klubben Odense 7
8
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nedrykningen, da afdelingens
sidste kampe afvikles i Gelsted.

Suveræne Aalborg
Et næsten uimodståeligt skridt

mod 1. divisionharAalborg BK's
førstehold taget, idet det kan ngjes
med at vinde 6n kamp i Karup.
Holdet har kun mistet 6 points.
Og det er sikkert, at de stærke
Aalborg-spillere ikke lader opryk-
ningen ryge i vasken i de sidste
kampe. Noget mere oveffaskende
finder vi BgK Odenses sjettehold
på andenpladsen i rækken.
Holdet består af lutter debutanter i
holdturnering s s ammenhæng og
ret nye og uerfarne spillere i det
hele taget, men de har formået at
markere sig i rækken og kan
meget vel sikre sig en plads i
oprykningsræset. Karup Bane-
golf Klub er også et hold, der

Ønsker at komme i fornemmere
selskab og med hjemmebane i de

sidste kampe bliver det en hård
nØdatknække for de Øvrige hoid.
Sidste aspirant er Aalborg BK II,
der ligger lidt som en outsider i
kapløbet. Men det er helt sikkert,
at der bliver spændende kampe
at f6lge idivisionen, når afgørels-
erne skal på plads.

Nyborg Banegolf Clubs stævne

10. - 11. juli rgqS

'.,',,':', Iørdag kli lziffi! 4.indlgAgfi$: naer
Søndag spittes 3 mellemrunaer ot: nnuf"*næ..

Sørtgebyr:
Eliæ: Kr. 100
Minijuniorer: Kr.50
Øvige: Kr.75

li.ptæffrie ef i

t;præmir;tmrrei
Kt, ICICI0;

,,.I{r' E00.

,. . 
,I Øvrige kategoriei efter deltagerantal,, , :,

Ungdommen far gavekort ti L banegolfud styr.

Seneste tilmelding d. 3. juli 1995.

Broager Banegolf Klubs nationale stævne
Broager Ringrider plads den 15. - 16. juli 1995

Søndag 3 mellemrunder og 2 finalerunder.
startgebyr 

;;å::*;t

Ov*r iåtningr . $øndeiboi$.Vånmeihlem, t:lf ,74+:231,12

Gammelmark Camping, tlf .7M4I742
Tilmelding senest den 8/7-95 til

Mie Matthies, Tværvej 14,63 i0 Broigei.

Internationalt stævne Odense Minigolf Club 27. - 29. juli 1995

"*f ilålTff:ffi å':5ff ?;ffiå#:5Hilm**
startgebYr' 3lå"* fi. l3t

Øvnge Kr. 80

Seneste tilmelding d. 16. juli 1995.



RESULTATSERVICE
\4 har på redaktionen besluttet atfØre en fast

side med resultaformidling fra private

stævner.

Vi håber hermed at udfflde et hul i bladet, da flere

læsere har spurgt, om vi ikke kunne fglge op på

stævnerne på den måde. Vi ønsker selvfplgelig at

efterkomme så mange henvendelser som muligt og for
at ingen skal være glemt bringer resultaterne fra
Danish Open 1995 med i den første udgave

RESULIAI SERVICE i B anegolferen.

Danish Open 10. - 12. marts

Række Plac.Navn Slag
Eliæn

1. John Hansen, BgK Odense 79

2. Carsten Eriksen, MC Gelsted 81

3. MortenRasmussen, BgKOdense 82

Herrer
1. VincentHuus, BgKOdense 83

2. DirkJanv/dlaak,Windmills 86

3. DieterJiirs.MGCKiel 87

Damer
1. RikkeSørensen,BgKOdense 94

2. AngelikaWiltafslcy, NiendorferMC 95

3. I-one Hansen. MC Gelsted 99

Seniorer
1. PeterWichmann,NiendorferMC 86

2. KajChristiansen,OdenseMC 90

3. GuiseppeOliva,NiendorferMC 99

Seniordamer
1. Gun Jdnsson, SjcivikenlF
2. Grethe Knop, BgK Odense

3. IlseMaas.BGSVHarrislee

93

704
LO7

Juniorer
1. MartinBusse,Vfll,ohbriigge 83

2. Sven Håinke, TSV Hohenhorst 95

3. KayvonBeuningen, TSVHohenh. 96

Juniordamer
1. CarinaKryhlmann,BgKOdense 123

2. MichetlaAndersen,BgKOdense 186

Minijuniorer
1. Sæenlarsen;BgKOdense 90

2. MichaelSchaarup,BgKOdense 105

3. DennisHansen,Nord-AlsBC lI3
Hold

1. BgKOdense 1

2. MC Gelsted 1

3. BgKOdense 3

Række Plac.Navn
Super Cup

1. Udo Rathje, NiendorferMC
2. Martin SPrensen, BgK Odense

3. PeterWichmann. NiendorferMC

Ungdoms Cup
1. Martin Busse, Vfu Lohbriigge
2. SæenLarsen, BgKOdense
3. Kay vonBeuningen, TSV Hohenhorst

Randers Banegolf Klubs stævne 20, - 2l.mai

Række Plac.Navn

Elite
1. TimChristiansen,BgKOdense 202

2. JanLyØ,BgKOdense 204

3. HenrikKnudsen.RandersBK 213

Herrer
BjarneHansen, AalborgBK 2Il
CarstenNielsen.BKRanders 214

SørenNielsen,AalborgBK 217

I-one Hansen, MC Gelsted 224

MaibritFogh, Aalborg BK 248

ConnyJakobsen, MC Gelsted 254

Karsten Bruun. Randers BK 219

HarryJørgensen,OdenseMC 240
Kaj Knop, BgK Odense 24I

Slas

1.

2.

3.

Damer
1.

2.

3.

Seniorer
1.

2.

3.

Hold
1. McGelsted
2. BKRanders
3. BgKOdense

318
327
331

334
346
359

Glæd dig til næste

nummer af Banegolftren
- få den fpr dine
klubkammerater!


