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$ucces mcd iuniortræf
Sportsminigolfklubben Putter Team Odense var uurangØr ved
årets juniortræf, og både deltagermæssigt og indholdsmæssigt
var det en stor succes.

Det var i hvert fald29 glade og lidt trætte unge mennesker fra
hele landet, som sflndag eftermiddag kunne sige farvel og tak
til en weekend rig på oplevelser og masser af godt kamme-
ratskab. Aalborg har fået værtskabet for det næste træf, som

aftroldes til foraret.
Læs side 4-5

Minigolf på forslagslisten
Når der den27. november er repræsentantskabsmøde i Odense,

kommer et af de lidt hede emner med på forslagslisten. Skal vi i en tid
med stagnation skifte navn til det gamle Dansk Minigolf Union eller
fortsat håbe på, at vinden en dag vender vores vej med banegolf som navn

Samtidig skal der diskuteres målsætninger og strategier på mødet: Det
er altså to ting, der slægter hinanden meget på og har afgørende
betYdning fremtiden' 

Læs side 3

De var mctnge og de var semmen i hold ved træffet. Det husker de længe.
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Mere økonomisk styring
Af Ole Rasmussen Banegolferen

I den seneste udgave af DIF-
dokument (nr. 17), som klubber-
ne formentligt også modtager,
står banegolffor en gangs skyld
nævnt.

Men det er ikke i en særlig ro-
senrød sammenhæng. Der står
nemlig, at vi sammen med
tennis- og badmintonforbundet
går ned i tilskud med mellem syv
og otte procent. Det drejer sig om
blok-tilskudet fra DIF, men det
n@jagtrge tal er ikke nævnt.

Men det er årsagen derimod.
Tilbagegangen skyldes faldende
medlemstal. Der er nok kommet
nye klubber til, men hvad har de

af medlemmer, og hvor forsvin-
der andre medlemmer hen. siden
at det kan gå tilbage for os på den
måde. For et forbund som vores
er det hårdt at miste penge, fordi
vi ikke har særligt mange at gøre
godt med. Vi har kun interne ind-
tægter, det vi1 sige fra vores klub-
ber, fra licenser og fra DBgU"s
alTangementer. Det kræver en

stærk styring at få det til at hænge
sammen.

Netop den styring er med
blandt lovforslagene til DBgU's
repræsentantskabsmød e den 27 .

november i Odense.
Det er unionens klare mål at

stramme så meget op omkring
forbruget i både bestyrelse og
udvalg, at der skal indleveres et
budget for alle aktiviteter - og det
skal naturligvis godkendes.

Unionens nuværende revisor,
Morten Knudsen, har tilbudt at
klare al regnskabsfgring for 1000
kr. om måneden. Han får intet

med udbetalinger at gøre.Det
ansvar vil stadig ligge hos kas-

sereren.

Forhåbentligt kan det medføre,
hvis forslaget går igennem, at

man undgår de perioder med al-
vorlige likviditetsproblemer, som
har været tilfældet i de sidste 2 år.

For at løse op på nogle af de

problemer stiller bestyrelsen et
andet forslag, nemlig at DBgU
optager et lån hos DIF med med
en årlig rente på 4%a.Litnetsfak-
tiske stØrrelse er ikke fastlagt,
men det kan blive helt op til
100.000 k.

Men at låne penge er ikke evigt
saliggørende. Derfor er det nød-
vendigt at øge indtægterne.

Der ligger således også et for-
slag, der udspringer fra næste

sommers alTangement i Odense,
Danish Invitational Cup.

Her er affan8øren privat. men

affangementet foregar på en for-
enings baner. Det er unionens
tanke at opkræve affangøren25qa
af overskuddet. De penge skal

@remærkes til ungdomsarbejde i
unionen.

For at sikre en jævn rytme i
regnskabsåret har DBgU også

tænkt sig at omlægge regnskabs-

året, så det fglger DIF's, som
løber fra den 1/1-31/72.Forhhb-
entligt undgår vi så en skæv-
vridning i forholdet mellem ud-
gifter og tilskud i løbet af ået.

Områder, der også kan sikre
flere tilskudskroner, er flere
breddearrangementer, fl ere

klubber og ikke mindste flere
medlemmer.
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Navncskift $ammon med årtusindskiftP
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Det er næsten som om, at år-

tusindskiftet er udråbt som eks-
ponent for ændringer.

Og vi kunne meget nemt hoppe
med på vognen.

Det mange gange så diskutere-
de navneskift kommer endelig
med på Dansk Banegolf Unions
repræsentantskabsmød e den 21 .

november i Odense:
Men skal vi skifte navn? Og

hvad skal det efterhånden voksne
barn så hedde?

DBgU's bestyrelse foreslår
Dansk Minigolf Union, altså det
oprindelige navn, som unionen
blev dannet under i 1954. Men
der findes også andre kombina-
tioner som for eksempel Dansk
Sportsminigolf Union, Dansk

Sportsforbund for Minigolf,
Dansk Minigolf Sportsforbund
og så videre, ja de står jo næsten i
kø, de mange muligheder. Der
skal i hvert fald nok blive en

debat.

Målsætninger til diskussion
Lgrdag den 18. september i

Aalborg var knap 100 mennesker
samlet til en debat om målsæt-

ninger og strategier for Dansk
Banegolf Union. Der kom rigtigt
mange forslag på bordet, og
bestyrelse har valgt at plukke 4
gennemgående temaer ud, som

også skal diskuteres på mBdet.

De temaer er blevet sendt eller
bliver sendt til klubberne i disse

dage, så lige her kan vi desværre

ikke løfte slØret for dem.

Rammer for DM
Oven på lidt turbolens omkring

afvikiingen af holdturneringen
1999 -2OOO sætter bestyrelsen
også et forslag frem, som sætter

retningslinier for hvilke banetyper,

der kan spilles på i unionens ar-

rangementer.
Således lyder forslaget til be-

stemmelserne for DM-holdturne-
ringen, at den kan afvikles på

godkendte eternit-, beton- og

filtanlæg, mens det for DM indi-
viduelt og mix gælder, at det kun
kan afvikles på godkendte eter-
nitanlæg.

Af Inger Neye, SportsminigolJklubben Putter Team Odense

Konference i Bosiin

Det første, der dukker op i mit
hoved, nårr man taler om begrebet
konference, er et billede af nogle
"støvede" foredragsholdere, der
fortæller en masse til en flok
halvt sovende mennesker.

MEN weekenden i Boscin var
alt andet en det. Vi - en lille flok
på 3 personer - startede fredag
aften flyvende fra Billund og blev
godt modtaget i Stockholm af det
svenske minigolfforbund.

Selve konferencen var bygget
op omkring forskellige work
shops, hvor Peter Gyllhag, svensk

landsholdstræner, og Gerd Zim-
merrnann, dansk landsholdstræ-
ner, var ansvarlige for de områ-
der, som vi havde valgt at hgre
noget om.

Viden fik vi masser af:

. Hvordan gør du træning for
nybegyndere sjov?

. Bedst mulig stress/
præcisionstræning !

. Bedste opbevaring/
behandling af bolde!

De var bare nogle af de spørgs-

måI, som vi fik svar på.

Så udover social hygge med
deltagerne fra de andre lande, fik
vi en masse ideer og gode råd
samt inspiration med hjem.

Alt i alt en fantaksitsk week-
end, der varmt kan anbefales til
andre. hvis tilbuddet kommer
igen.
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Juniortræf '99 i Odense
Af Vincent Huus, SportsminigolJklubben Putter Team Odense

Når man ligger helt udkørt ef-

ter en weekend, så tYder det da På,

at der har været gang i den, ikk'?
Det må vi sige, at der var 23. -

24. oktober, hvor der var Junior-

træf '99 i Putter Team Odenses

lokaler.
De klubber som var repræsen-

teret var Aaiborg, Silkeborg,
Nord-Als, Gladsaxe, Odense og

Putter Team. I alt var der 29 iu'
niorer fra 8-18 år og 6 ledere. Så

det var en spændt flok, som troP-

pede op her den formiddag.
Det var nemlig sådan, at det

ikke fremgik i indbYdelsen, hvad

vi skulle lave. men kun hvornår!

Det eneste som stod fast var, at

der i løbet af weekenden ville
være indlagt 2 overraskelser!

Alle deltagerne var blevet bedt

om at tage soveudstYr, hØjt humØr

og varmt tØj med - det varme t@j

forblev en hemmelighed indtil
s@ndag morgen.

Blandede hold i kamP
Efter velkomsten skulle alle ju-

niorerne ud og træne På anlægget.

Vi havde på forhånd delt alle oP i
hold, så vi fik blandet dem alle-

sammen, for til sådan et træf er

det vigtigste at få dannet et sam-

menhold de unge imellem.
Det stod hurtigt klart at for at

få de nye spillere med i trænin-

gen, så krævede det, at alle vi
voksne hjalp til, med at finde bol-

de og spillemetoder På de for-
skellige baner. Nogle af juniorer-

ne havde også taget en ven med

og det var dejligt at se at de også
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De var ishockeystierner for en dag.

Som lidt ekstra krydderi var

træneren for juniorlandsholdet

Martin Sørensen kommet for at

se, hvordan det gik, og lur mig
om han ikke også brugte tiden til
at se, om der var nogle nye spæn-

dende emner til landsholdet.

Boldspil i sovesalen
Sidst på dagen skulle vi ind-

logeres på Vestre Skole. Der blev

kørt lidt privat taxakørsel for at få

alle med.

På skolen havde vi fået lov til
at låne begge gymnastiksale. så

der blev hurligt pakket ud og så

var det tid til at lege!

Martin stod for
underholdningen som var en

fodboldturnering og en leg, som

kun Martin kendte, men efter en

regelgennemgang gik det fint!
Der blev svedt og kæmPet På

livet løs, men altid i en god tone,

hvor undertegnede var den uret-

færdiee dommer!

rt

HQjt hum@r på isen, selv om det var svært.

gik på med krum hals, godt hjul-
pet af de forskellige ledere.

Første overraskelse
Traditionen tro skulle vi alle

bowle. Vi havde lejet 10 baner i
Citybowling i 1 time og alle hYg-

gede sig derovre. Da vi kom til-
bage til klubben, blev der serve-

ret is til alle. Der var et Par stYk-

ker som havde meget ømme
muskler efter i 1 time at have

kastet med en kugle som ca. vejer

10 kg, men den is gjorde under-

værker.
Efter isen gik vi så i gang med

det spil, hvor kuglerne er meget

lettere, men hvor der er mange

flere at vælge imellem. SPillet

hedder såmænd minigolf!
De skulle spille en almindelig

runde efterfuldt af 6 specialbaner.

Spillet var lavet således, at alle

skulle kæmpe for deres hold og

det hold som så havde brugt
færrest slag vandt den afdeling af
turneringen. Anden halvdel 1å

s@ndag.
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KL.22.30 blev lyset slukket og

i skæret af en lommelampe læste

Martin go'nathistorie.
Bagefter havde lederne mØde

om fremtiden, og vi fik besluttet,
at næste juniortræf skal ligge i
Aalborg til foraret.

Sgndag morgen blev vi 'bus-
set' tilbage til Putter Team af
Erik fra klubben.

Anden overraskelse
Midt under morgenmaden ud-

lgste jeg så endelig spændingen

om hvad denZ. overraskelse var!
ISHOCKEY!

Vi skulle ud til Odense Issta-
dion og prøve at spille ishockey,
men først skulle minigolfkampen
lige overstås.

Lag-på-lag-på-lag
Jeg skal love for, at der er man-

ge ting man skal have på, før man
er klar til at betræde isen.

Vi havde lejet den ene hal og
havde det hele for os selv.

Juniorerne blev delt
op, så de små spillede
i den ene ende og de

større i den anden.
Jeg skal love for, at

der blev gået til
vaflerne. Jeg havde
på forhånd frygtet, at

nogen skulle komme
til skade, men heldig-
vis slap vi for de store
uheld. Der var et par

ømme bagdele og en

enkelt (Mads Nørre-
gaard), som fik en

hård puk lige under
knæet. men efter lidt
tid på "bænken" så

var han fit for fight
igen! I det hele taget
havde alle det kanon-
sjovt og den time der
var afsat blev hurtigt
brugt. Vi sluttede af
med et fællesbillede
og fik afleveret alt
udstyret og kgrte så

tilbase til klubben til

afslutning, hvor der blev gjort
lidt reklame for det næste træf i
Aalborg, hvor vi håber, at endnu
flere unge fra endnu flere klubber
tropper op til Juniortræf 2000!

Lige på falderebet vil jeg gerne

have lov til at takke alle de unge
som tog med til træffet, Dansk
Banegolf Union for den store stØt-

te Økonomisk, Sportsminigolf-
klubben Putter Team Odense for
lån af lokalerne, de ledere som
var kommet med deres juniorer
og ikke mindst 1000 tak til alle
køkkenfolkene for deres store
stykke arbejde hele weekenden.
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Mor - jeg skal hjælpes!

HeIe flokken af ungdom og deres ledere samlet i Putter Team til fællesbillede.
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Vill i Papendal
Af Leif Meitilberg, SportsminigolJklubben Putter Team Odense

Beretningen fra verdensmes-

terskaberne i minigolf er skrevet
som en dagbog. Redaktionen har
måttet skære kraftigt i dagbogen

for at få plads, men vi håber, at

læserne får et godt indblik af de

mange dage i Holland.

Lørdag2ll8
I dag eternittræning med for-

målet at finde holdbolde. Efter
denne korte træning gik vi igang
med2 runder og sluttede kl. 13.

Da vi havde spist ti1 aften var
vi alle enige om at træne lidt ek-
stra. Efter landstrænerens me-
ning er det et kvarters indspil og

så 2 runder beton. Når sådan en

dag slutter er man godt brugt

Søndag den22l8
Denne morgen passede vi os

selv. Der blev handlet lidt bolde
og andre småting hos den lokale

Singapore var med som en af de nye

nationer i WME

6

boldforhandler. Da klokken blev
13 var det vores tur til at træne.

Da Gerd, Peter Sørensen og Pre-
ben alle skulle til møder hele da-
gen stod dagens program på dob-
beltrunder. Hermed menes en be-

ton og en eternit. Vi nåede 2 af
dem inden træningspasset var slut.

Men som om det ikke var nok.
mente vi alle. at vores "fritid" li-
geså godt kunne bruges på træ-
ning som på at spille kort. Som
sagt så gjort. ...endnu en dobbelt-
runde.Vi sluttde dagen kl. 21 og
alle var temmeligt trætte. Sådan 8

timers intensiv træning kan altså
tage pusten fra selv den bedste.

Tirsdag - dagen før dagen
Holdledernes roller blev også

gennemgået. Peter Sørensen skul-
le tage sig af eternitten, Peter
Miiller tog de første 7 betonbaner
og Gerd de sidste 11. Endelig skul-
le Preben s@rge for alt det uden-
oms, det vil sige sgrge for, at der
var brØd, frugt og vand til spil-
lerne og ellers gå lidt til hånde.

Eftermiddagen var fri indtil
åbningsceremonien.

Blandet åbning
Åbningen var behagelig med

en kort indmarch, kedelig med 4
taler på 3 sprog, underholdende
med en ret dygtig tryllekunster,
og mættende med, ja - mad!

VM markerede sig på en
positiv måde: 21 deltagende
nationer og 175 spillere var
absolut det stØrste nogensinde.
Hertil kommer så alle holdledere

og andre officials. Herudover er
der sket en kraftig udskiftning i
WMF, som nu satser på et mere

samlet forbund. WMF tæller i
dag25 medlemslande og har
yderligere 2påvej.

Onsdag 2518 - så går det løs!
Hele truppen stod klar til mor-

gentræning kl. 6.45 og efter 1 ti-
mes træning var der morgenmad.
Kåre skulle i ilden kl. 8.18 så alle
var nede på anlægget og sætte

ham igang. Kort fortalt bød da-

gen på 1 beton-, 1 eternit- og 1

betonrunde, som vi skulle spille
sammen med de tyske og @strig-
ske spillere, dog kom Heino ud
sammen med en italiener og en

belgier, som blev en sproglig Ør-

kenvandring for Heino. Den ene-

ste der spillede nogelunde godt
var Stefan med 83 slag for dagen.

Resten af spillerne leverede nogle
middelmådige runder som ikke
rigtigt er noget at skrive om. Kl.
20.00 blev spillet indstillet pga.

mØrke. Anlæggene ligger under
nogle temmeligt store træer, og
da var Jan netop blevet færdig på

bane 14 Heino skulle til at spille
bane 12. Så blev der hurtigt ind-
taget et aftensmåltid og dagens

begivenheder blev gennemgået,

inden alle trætte gik til ro.

Torsdag den2618
Dagen bød på en udskiftning,

Heino kom ind i stedet for Bjar-
ne, og lykken vendte for holdet.
Da dagen var omme 1å alle dan-
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ske spillere indenfor 8 slag efter
3 eternit og 3 betonrunder.
Desværre måtte vi overnatte på
en 10. plads sammen med fransk-
mændene. Finnerne - vores evige
rivaler og Øl- sparringspartnere
var 7l slag foran. Det så svært ud.

Fredag - de sidste anstrengelser
Dagens spii startede meget

positivt og der kom nogle gode
betonrunder ind til at starte med.

Men efterhånden som dagen
skred frem var det som om spillet
faldt tilbage på det leje hvor det
havde ligget de sidste par dage.

Resultatet var, at vi spillede li-
ge med franskmændene, som fik
10. pladsen og vi lige efter på en
kedelig 11. plads.

Så det var en lidt slukøret trup
der måtte konstatere. at Kåre med
215 slag og Heino med 218 slag
var de eneste danskere der skulle
op lgrdag for at spille finale.
Ellers kan man sige at de danske
spil var meget jævnbyrdigt. Kåre
var bedste mand efter de 8 hold-
runder med215, Heino 2l8,Leif
220, Stefan 22O, Yincent 222, J an
225 ogBjarne 22J, sh det var ikke
mere end 12 slag der skilte top og
bund i truppen (til sammenliging
var det i 1998 11 slag).

Vinderne af dette års VM blev
hos herrene Tyskland efterfulgt af
Østng og Sverige.

Hos damerne vandt Tyskland
efter omspil med Holland, der
passerede både Østrig og Sverige
i den sidste runde på betonen.
Nummer 3 blev Sveriee.

Lørdag - finaledag
Kåre og Heino startede begge

på nogle af de sidste baner på
eternitten i finalens massestart.
Begge kom de fornuftigt fra start
på deres dobbeltrunde og endte
med at gå henholdsvis 52 og 59 i
deres runder.

Årets superfinale blev en tysk
parade hos herrerne. Hele det
tyske hoid var med ud af de 11 i
alt - det er vist aldrig tidligere
sket.

P eter Zimmefinann, Tyskl and,
blev en særdeles velfortjent vin-
der efterfulgt af Tim Clasen, Tysk-
land, der slog Bernd Schaller, Øs-
trig, i omspil om andenpladsen.

Hos damerne havde tyskerne
"kun" 2 spillere ud af 6 med.

Resultatet her blev at Bianca
Zodrow, Tyskland, blev suveræn

verdensmester efterfulgt af sidste
års europamester Karin Wiklund,
Sverige, samt Claudia Wiesen-
bauer, Østng, der vandt omspillet
om 3. pladsen over Anke Sza-
blikowski, Tyskland.

Festaftenen perfekt
Det hele sluttede med en per-

fekt festaften, hvor vi fik en vel-
forsynet buffet som sagtens kun-
ne mætte alle. Til maden kom et
50 mand/kvinde stort kor og
underholdt med deres versioner
af diverse mere moderne slagere.
Festivitassen fortsatte tll en 2-
tiden, og hvornår folk holdt op
med at feste, må I selv finde ud
af, jeg ved det ikke.

Natasja Klarenbeek var en af de hollandske damer, som der blev forventet meget af.
Hun klarede lige præcis ikke cuttet til Superfinalen, men endte dog som nx 7.

7



Bar'recolreneru 4/1999

Junior-Eil i Kosice
Af Dennis Prip Hansen, Nord-Als Banegolf Club

Turen til Kosice var lang og
ikke mindst varm. Men selvom
sveden haglede af os var humØret
hpjt, og vi blev da også rystet
godt sammen på den meget lange
tur, hvilket ikke mindst skyldtes
de miserable psttyske motorveje.

Efter en lang og anstrengende
tur med bl.a. flere timers ventetid
ved den polsk-slovakiske grænse
nåede vi frem til anlægget i Ko-
sice. Det var et meget fint eternit/
beton anlæg. Til vores store over-
raskelse var betonbanerne blevet
slebet med sandpapir rundt om
hulierne, hvilket gjorde at der på
hver eneste bane var træk til hul-
let. Det gjorde det dog ikke nem-
mere, fordi der skulle meget lave
omgange til for ikke at sætte slag
til på betonrunderne, hvor vi el-
lers havde forventet at hente nog-
le slag med en god runde.

Debutanter til oplæring
Med tre debutanter på dette års

juniorlandshold var der på for-
hånd lagt op til at målet ved dette
EM var at lære og derved få no-
get erfaring og rutine. Men på
trods af det, blev der virkelig gået

til stålet under træningen, der de
første tre dage foregik i op til 30
graders vaffne.

Noget for øjet og for maven
Efter en lang, hård og varm

dags træning gik turen så ned i
den virkelig flotte by, hvor vi
spiste på en del forskellige fine
restauranter, hvor det overrask-
ende var den utrolig mængde og
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velsmagende mad man kunne
spise for næsten ingen penge.

Overraskende var også de slo-
vakiske kvinder, der så fantas-
tisk godt ud og som gjorde, at fle-
re af os var ved at kronisk hold i
nakken.

Vær beredt på alle fronter
Et meget kraftigt tordenvejr

satte en stopper for det meget
varme vejr kort fpr turnerings-
start, hvilket betØd at vi skulle
omstiile os fuldstændig med bold-
valg og spillemåde på kun få dage.

Udarbej delse af putteplaner
skete således også først i sidste

Øjeblik, og blev derfor heller ikke
lavet så omhyggelige som de bur-
de. Et par stykker af os, deri-
blandt undertegnede, måtte under
turneringen erkende at puttepla-
ner er utroligt vigtige, da mang-
len på samme nemt kunne give
fem eller syv slag, hvis man ikke
kender trækket i kredsen på

vandgraven. Bittert! Men med
hjæip fra to formidable holdle-
dere slap vi for yderligere skram-
mer. Dog kunne de ikke gøre no-
get ved vulkanen, hvor vi også
satte en hel del slag til.

Alle tændte
På trods af det pludselige vejr-

skift var vi alle virkelig tændte da
turneringen endelig gik i gang.

Selv om det var debutanternes
fBrste EM, gik de virkelig ufor-
trødent tii sagen, efter devisen
'alt at vinde intet at tabe'! Selv
opstiilede kameraer rundt på an-
lægget til tv-dækning kunne ikke
gØre dem nervøse. Vi havde på
forhånd sat os et holdmæssigt
måI, der gik ud på at holde hol-
lænderne og finnerne bag os. Det
var en meget lige kamp, der først
blev afgjort på sidste runde, hvor
vi desværre trak det korteste strå.

Men vi formåede via vores

Dennis Prip her i aktion ved sidste år EM. Næste år spiller han på herreholdet.
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målsætning hele tiden at holde
gejsten oppe og derved få det
maksimale ud af hver runde.

Holdlederne kæmpede for os

Holdlederne var formidable
under hele turneringen. De f6r
virkelig rundt på de to anlæg
uafbrudt, for at hjælpe os. Stor
ros til dem!!

Foruden det holdmæssige mål
havde vi også et måUønske om at
få nogle spillere videre til fina-
len. Af seksoghalvfjerds delta-
gere gik halvdelen videre.

En dansker i frnalen
Selvom hele hoidet ydede en

god indsats var det desværre kun
mig der gik videre, men på trods
af det, var opbakningen fra kam-
meraterne kanon! Og igen gjorde
holdlederne et formidabelt styk-
ke arbejde. Personligt viljeg ger-

ne takke Martin Nevers. der un-
der de fire finalerunder virkelig
var en stor stØtte via sin store
erfaring og rutine som gammel
landsholdsspiller. Kanon ! Jeg

håber virkelig for næste års hold
at de får Martin med til EM.

Selv om jeg i de fgrste tre fin-
alerunder spillede godt, skulle
der kun 6n enkelt dårlig runde til
at @delægge et ellers fint resultat.

Jegrggmed en runde 34 i sid-
ste runde på beton fra en plads
blandt de 25 bedste ned på en 33.
plads. Og ser man på den bedste
betonrunde, der var ph22 gået af
en tjekke, siger detjo en hel del
om hvor konstant lave betonrun-
der man blev nødt til at gå.

Ny tradition på holdet
Dette ars juniorlandshold star-

tede en EM-tradition. som vi for-
venter vil blive fulgt op de kom-
mende åu.

Den gik ud på, at vi hver valgte
en pige fra et af de andre lande.
Vi skrev deres navne ned på små
sedler og trak lod om, hvilken
pige vi skulle vinde over. Vandt vi
ikke vores indbyrdes kamp over
pigen, skulle vi på festaften give
hende en sodavand (pinligt), og
forklare hende hvorfor hun skulle
have denne sodavand. Der var i år
tre der skulle give vand! Efter tre
meget krævende dage, glædede vi
os alle sarnmen til festaften.

Og vi blev ikke skuffet! Der var
et kæmpestort tag-selv-bord med
noget for enhver smag. Og senere

på aftenen var der diskotek i ho-
tellets kælder.

Røde sodavand og røde hoveder
Men så var der jo lige nogle

sodavand der skulle deles ud, og
det blev virkelig en griner. Det
var sjovt at se nogle af de ellers
kroppede gutter stå og have bløde
knæ og knaldrøde hoveder, da de

skulle af med sodavanden. Det
skal lige siges at præmien for at
vinde over sin pige, var at man
slap for at give hende en soda-
vand! Da den vel nok bedste fest-
aften til dato var overstået, gik
turen næste morgen hjem til Dan-
mark igen. Med os hjem havde vi
en masse erfaring og en ny tradi-
tion, som vi helt sikkert får brug
for når vi igen står over for en stor
opgave!

Lykkelig vinder
Det var en meget lykkelig

vinder, der fik overrakt en rejse
for 2 personer til Harzen.

Marie Louise Elkjær fra Aal-
borg var nemlig den heldige af 6
damespillere, som var med i lod-
trækningen om en rejse i det pro-
jekt, der blev sat i gang i forårret,

hvor det drejede sig om at få da-
mespilllere med ud til stævnerne.

Projektet har da også båret
frugt, i det der var damerækker
ved de 3 udvalgte stævner, og det
skulle i iængden geme smitte af
på andre stævner og lige så gerne
få endnu flere med ud.

Top Danmark
I det nordjyske har de lavet en

lille vinterturnering for at skabe
spil og samvær i den kolde tid på

tværs af klubberne.
Det er på initiativ af Aalborg

Banegolf Klub, og turneringen
skal alle gange spilles i Aalborg
på klubbens indendørs filtbaner.

Der bliver 3 afdelinger og 2 ud
af de 3 tæller i hele sammenhæn-
gen. Klubberne som deltager er
foruden Aalborg Slettestrand,
Karup, Silkeborg og Randers.

Næste nummer
Banegolferen nr. I år 2000

udkommer medio februar.

Deadline,for indlæg til
bladet er senest l. februar.

I
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Resultater
Perioden 25. august - 17 . oktober (dog med Junior-EM fra 12. - 14. august)

Junior-EM,12. - 1.4. august Ko-
sice, Slovakiet (beton+eternit)

Juniorherrer - individuelt (12 rd.)
l. Frederick Miessner, Tyskland 287

2. Herbert Pircher, @strig 292
3. Miroslav Stoparic, Tyskland 294
33. Dennis Prip Hansen 318

(8 rd.)
49. Stefan Østergaard 225

50. Jess Hernvig 225

54.JohnnyAndersen 229

57. Brian Lausten 231

60.Lars JPrgensen 239

74. Mikkel Wiile 281

Juniorherrer - hold, 6 spillere
1. Tyskland
2. Sverige
3. Tjekkiet

(8 rd.)
12I2
r228
1250

Juniordamer - individuelt (12 rd.)
1. Alexandra Schrimmel, Østrig 298
2. Elisabeth Gruber, Østrig 3Oz

3. Elisabeth Rella, Østrig 310

Juniordamer - hold, 3 spillere (8 rd.)
l. Østng 611

2. Tyskland 631

3. Tjekkiet 357

VM for herrer og damerr 26. -

29. august, Papendal, Holland
(beton + eternit)

Herrer - individuelt
l. PeterZimmennann, Tyskland 288

2. Tim Clasen, Tyskland
3. Bernd Schaller, Østrig

52.Kåtre Thomsen
62. Heino Nielsen

65. Leif Meitilberg
67. Stefan Østergaard
74. Vincent Huus
79. JanLyØ
82. Bjarne Hansen

Herrer - hold, 6 spillere
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Damer - individuelt (12 rd.)

l. BiancaZodrow, Tyskland 295
2. Karin Wiklund, Sverige 303

3. Claudia Wiesenbauer, Østrtg 305

l. Tyskland
2. Østrtg
3. Sverige
11. Danmark

Damer-hold,3spillere
l. Tyskland
2. Holland
3. Sverige

Herre A
1. Claus Foxholm, Gelsted
2. Jakob Petersen, Gelsted
3. Kåre Thomsen, Aalborg

Herre B
1. Trym Scharff, Broager
2. Steen Handberg, Odense

3. Lars Handberg, Silkeborg

Damer
l. Inger Neye, Putter Team

2. Conny Jakobsen, Gelsted
3. Sonja Christensen, Odense

Seniorherrer
1. Teddy Nielsen, Gelsted
2. Leif Jørgensen, Odense
3. Lars Jakobsen, Gelsted

Putter Team Odense 155 p
Broager Banegolf Klub 155 p
3. Nord-Als Banegolf Club 133 p

Juniorer
1. Nord-Als Banegolf Club 62 p
2. Aalborg Banegolf Klub 38 p
3. Putter Team Odense 1 34 p

Åb.te Fynsmesterskaber, 16. -

17. oktober. Putter Team
Odense
Juniorer (10 rd.)
1. Stefan Østergaard, Putter Team 235
2. LarsNPrregaard, Putter Team 243

3. Lars Jprgensen, Odense 287

Fynsserie (10 rd.)
(9 rd.) 1. Jan LyØ, Putter Team 2I9

215 2. Larc Rosenquist, Putter Team 226

215 3. Leif Meitilberg, Putter Team 226

2t9
Serie 1 (10 rd.)

(9 rd.) 1. Trym Scharff, Broager 241
241 2. Leif Jgrgensen, Odense 264
283 3. Kaj Knop, Putter Team 265
288

Serie 2 (10 rd.)
(9 rd ) 1. Inger Neye, Putter Team 282

254 2. Kaj Christensen, Odense 288

219 3. SonjaChristensen, Odense 293

283

(9 rd.)
230
241
259

1191

1225
r233
1330

(8 rd.)
624
624
626

Nationalt stæYne, Minigolf Club-
ben Gelsted, LL. - 1.2. september

(12 rd.)

292
ZgZ Juniorer - gruppe 1 (9 rd.)

(10 rd.) 1. Lars Jgrgensen, Odense 245

26; 2. Lars N6rregaard, Putter Team 254

21j 3. Stephan Jensen, Silkeborg 309

(8 rd.)
ZZ() Juniorer - gruppe 2 (9 rd.)

220 1. Sidsel Nielsen, Putter Team 281

Z2Z 2. Kim Ngrregaard, Putter Team 305

225 3. Mads N6rregaard, Putter Team 321

221
Tele Cup 1999

(8 rd.) Seniorer
Delt 1. plads:

Den skal være rund,og have
en lak uden et hak.

En S/agner 37 er min drøm
og prisen - kan blive din, ,,,

(kan også opfuldes efter jul)

Leif Meitilbefg
, 66 15:90 15
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Sporten i nettet r nettet i sporten
Af Gert Andreasen, Gladsaxe Minigolf Klub

fnternettet er kendt af de

lfleste, nogen elsker det og

andre kan (endnu) ikke se visi-
onen. Vores sport er også kendt af
de fleste, nogen elsker den og . . .

ja, hvad med visionen??
Sætter man sporten og nettet

sammen, får man en oplagt mu-
lighed for at komme ud til en

meget stor gruppe af mennesker
med vort eget budskab om at

sportsminigolf er sporten for alle
- ligesom for Bvrigt at internettet
er for alle - og for nogle også en

slags sport.

Kom så på nettet!
Men bruger vi så internettet til

noget fornuftigt og visionært, som

kan stØtte udbredelsen af sporten?

På den berømte skala (1-10)

ligger vi vel til noget, der tange-
rer gennemsnittet på vulkanen, 1-

2....Yi er med, javel, men det er
ikke noget at skrive hjem om.....

Opfordringen i dette indlæg til
alle i klubberne og unionen er
derfor: -Alle klubber på nettet, og
det skal være nu!!!

Mange muligheder
Lad mig blot nævne nogle

glimrende og gratis muligheder,
som aile klubber kan benytte sig

af - uden at man skal være i be-

siddelse af den forkromede @-

eksamen:
www.infosport.dk er DIF's of-

ficielle website for alle special-
forbund og tilhgrende klubber.
Alle foreninger kan uden omkost-
ninger og meget let lave en slags

hjemmeside med forenings-

oplysninger, arrangementer, og
tilbyde deres respektive medlem-
mer et login-id med password, der
giver flere muligheder for debat

og diskussioner - en fænomenal
god lpsning. Kun GMK er p.t.
oprettet - hvorfor??

www.kondi.dk er Faxe's gratis
website for alle idrætsforeninger.
Her er også gode muligheder for
at fortælle, hvad vi står for, og
hvornår vi aftrolder forskellige
affangementer. Her er ABK og
GMK med - hvad med resten ??

wwwbanegolf.dk DBgU's offi-
cielle website - ok, vi er med, men
det kan vi altså gØre bedre. Leif
Meitilberg gør et godt stykke ar-
bejde, men savner stØtte fra besty-
relsen. Se på svenskerne på
www.bangolf.se - det er mycket
bra......

www.groupcare.dk er en ny
website, hvor man gratis kan op-
rette grupper af e-mail adresser, så

man f.eks. kan udsende invitatio-
ner, referater til f.eks. foreningens
medlemmer med e-mail adresser

Man rammer måske ikke alle
medlemmerne, men resten kom-
mer hurtigt med viser alle
målinger.

P.t. har 6OVo af alle familier en

PC og 337o er på Internettet - og
det går rasende stærkt nu...

Nogle ideer til at komme i gang
Her er derfor en række gode

ideer til at bruge internettet i
sportens og klubbernes tjeneste:

1. Opret klubben på alle web-
sites, hvor det er muligt - og

sPrg for at vedligeholde datoer,
navne etc.

2. Brug flittigt internet adressen

overalt i PR materiale etc. - den

signalerer fremsyn og at vores

sport er med på A-holdet

3. Lav en e-mail adresse til
klubben. sådan at interesserede

altid kan kontakte loreningen -
og så skal Postkassen selvfPlge-
lig t@mmes.

4. Opret e-mail grupper med de

medlemmer, der er i besiddelse

af en e-mail adresse, og begynd
at udsende materiale ad denne

vej - så skal de sidste medlem-
mer nok komme med.

5. Meld dig også ind i unionens
egen e-mail gruppe - og benyt
den flittigt til nyheder etc. Det
er en glimrende mulighed for at

kommunikere på tværs indenfor
vor egen lille sportsgren.
Mulighederne er der - brug dem
nu.......

Gert Andreasen

e-mail:
gert_andreasen @ hotmail. com
Gladsaxe Minigolf Klub
gladsaxe_minigolf @ hotmail. com
http : //w ww. info sport. dk/klub/
O2/IO4O2.nsf
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shaftconnection
putterhead
rubber-unit

screw M5 x 16

screw M4 x 16

$ filling-weights each 14g (variable baiance + total weight)

(variable angle in steps of3grade)
(with chambers of filling-weights)
(system of 9 different rubbers)

(speciai tool is included)
(special tool is included)

{d1
I'gg

putterhead you cån choose from two materials:
- light model 3059 (with weights up to 375 g)

- heary model 38Og (with weights up to 450 g)

clubrubber witll special-developed shape at the bottom
rubber is integrated into the rubber- unit
rubber-unit can be changed very easy

shaft lenght and flexibility we deliver individual
- steel (hard)
- graphite, black (middle)
- graphite / glassfibern grey ( soft)3 putter


