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t EDAKTtclNEtVSi }{JE FltVE

tsO[E[} IDR,{.T OG FYSISK PLÅNLÆf,NING FRA DIF"

rCIHilÅt r

if nrnrål et med denna publikat,isn er at give idrætsledere,
r:rc;arrisat j.erner nq cf fenti:.ge myndiqheder mu", sorn erbe j-
der sammen rned idnætleno er-"1 h_jæJ.O tiln trvordan den vig-
i ige sarnnrenhærrg neLiem idræt, oq flys j.sk planlægning på

IekalLn kcmmunalt oq regionalt gliveau hånrdtares.
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Red. har kun læst lidt i bogen, rnen der er skrevst meget'

om de forskellige problemstilli.nger.
Eogen handlar om hvor i.drætsanlæg skal ligger og der er

skrevet eksempler på hvordan det fungerer i praksis i
flere kommuner.

Redaktionen har ikke modtaget noEet referat o9 resultater

fra jun-ior og herre E$ ???

Under herre EFI i Schrrniz, blev det aftalt at de næste

nordiske mestarskaber forst afholdes i 1994.

Robert Ealdorf

KCIl'ITAKTANNBNCE .

Jeg s6ger nin ejermand som har efterladt mig i Eroager

ved holdturnaringen.
flin vægt, ferve, numm€r og alder vil jeg ikke skrive om

men hvis du savner mig, så kontekt Bjarne Hansan,Eroager,

tlf,74441973 som har t.aget mig i god og kærlig pleje,
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Sorn

end

Form and e n

har ordet,,.

noqet nyt irar Oansk BanegoJ.f, Union afl-roldt, en lreek-
kontrerence i Sdensa,Jen i?-18 ektcber 1992"

Der var indbudt 2 rsFræsentanter f,ra hver kiub, ud-
valqsnedlsrnrnarr iandstrrstare samt DB9U!s bestyral.Ee.

Ti.lslutninqen uar fin, 3? persansr modte np, et par af
irore gamla klubber h0rte eLler så vi desværra ikke no-
qlet t,i.1, rnen 2 af, vore nye klubben nemlig IshOJ og

Frederikshavn nrddte op rned henhoLdsvis 2 oq 3 personer,

Frogrammet sf-arledp i BgK0? s lokaler J,OrOag tl. -12,0C

nq slutr,ede sandag kI. 15r00 på BoIbræ skol.e"

L lpnat. alF dsnrre t id rraude deJ.Lagerns værat j.gennem

Følqende emnsr: krav tiL banea;-rlæg, Li.lrnerings).edeJ,se,

dornrnerraqJ,er, spi.l,leraEJ.arn Dfvl-turneringar, st,ævner,

Ickal-r,.rn.roner ! sp^i1J.edraqt, banegoJ.faren og stsrmester-
lurne ri neenr 

"
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Der var et oplæg til hvert Btnner hvoref,ler der ver fri
diskussion rnallem alle del.tagarnao

Al1e fremmodte gav udtryk for det havde været en god

b,eek-amd aom havde givet mul5.ghad f,or en god anak med

både nye og gamle klubvenner,

Det lremgik tydeligtt at denne form for konfErence

skal gentages næste år,

Jeg håberr der bliver stort fremmode tiI O89l'.lrs rBpriF

santantskabsmdde den 21 november 1992 kl. 9r00 i
Nord-als Banegolf CLubs lokaler, på gensyn"

Inger t/althar

EFTERLYSNING:

Ptastikpose indeholdene et par grå shorts og en
hvid. t-shirt med rødt tryk Verdensmesterskab i
Oslo og t håndklæde - bortkommet i BgKO-s lokale
til afslutningen af holdturneringen.

henvendelse til Knud Walther - tlf. 42. 48 21 88.
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EURl|PA-GUP
8 - 10 oktober i Odense

BGS Handanbarg

BGK Sdense

lvlC Fleuendcrf

i.IERRER 3

1.L45 slag

Lt59

11,72

9 . ootg.

9. omg.

1.

2.

3.

I. f,lGC Flainz

BGC tdien

FIC Grenchan

0AFIER 3

625 sJ.ag

632

634

EgKO?s f'ro.Ld der beaatle andenpfadeen hos herrerne

beetfid af fo.Lgende 7 spj..lLere.

lahn Hansen, A1f Jakobsenr Flonten tlasmn'lssent

Feter SOrensano farsten Eri.ksen, Jan Lyø og

llan b i.n 5ønensen
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HOLD TURNER INGEN :

19 92

E litedivisian

Kampe Vund. Uafg. Tabt Foint SLag: Snill

39t4 23r29

3983 23,70

4029 23r98

4265 25r38

4237 25122

425A 25129

4184 24r90

4257 25r55

5lutst,il.ling:

8gK0 1

B9K0 2

ffcG I
OBK 1

NBC ].

GMK 2

GTYIK I
K BgK J.

350
31 2

27L
t?2
160
t5 0

l? I
^J 

*

I02

?70
964

L4 55

a.1. nA
LJ JV

25 3?

27 38

28 27

30 22

42

42

42

42

42

42

d2

4?

llart, in 5øreneen kom sent

med i spi]let ved

furopa-cutrpen j.

0derqee !
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UDPLUK FRA DOMMERSEMINAR.

AFBRYDELSER: Ved afbrydelser i forbindelser med regnveir, SIGL
banen ikke spilles færdig. Vælges der at stoppe uden at færdigspille
banen, skal der markeres hvor bolden lå, da spillet blev stoppet.

1-MINUTS-REGEL: Bruges der mere end 1 min. til at udføre første slag,
betyder det at man sinker spillet unødigt. Dette er ikke tilladt. Ved
regnvejr skaltiden dog først "startes" når banen er svarbret. Det samme
gælder når banen skalfejes.

KASTEN MED BOLDE: Det er fortsat ikke tilladt at kaste med bolde.
Følgende er blevet vedtaget med overvejende flertal på dommerse-
minaret:

Straffen for at kaste med bolde ved 6t og samme stævne:

1. gang

2. gang

3. gang

Trillen med bolde, samt det at
omfattet af ovennævnte straffe.

Henstilling

Advarsel + 2 (to) strafslag

Diskvalifikation

lade bolde falde ned i tasken er ikke

TILBAGELØB OVER GRÆNSELINIEN: Ved tilbageløb over grænseli-
nien (f.eks. 3 pinde eller "nyren") må der ikke længere spilles videre
derfra hvor bolden bliver liggende. Der skal spilles videre tra
udlægningspunktet efter gældende regler.

VENT VED BANEN: Husk at hele spillegruppen skal vente ved den
færdigspillede bane, indtil den næste er fri.
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VINDAFSI(ÆRMNING: Det er nu tilladt at bevæge sig iforhold tilvinden.
Bruges der kufferter eller medspillere som læskærm skal de placeres

min. 30 cm fra banden.

TURNERINGSPROTOKOL: Kan fåes ved Harry Lorenzen
ili.74 45 49 10

Udfyldte protokoler sendes/afleveres til

HARRY LORENZEN
TJØRNEVÆNGET 1O

6430 NORDBORG

Som nye dommere bestod i år: Peter Sørensen, BgKO
Claus Foxholm, MCG

DOMMERSEMINAR 1993:
HVORDAN SKAL VI UDDANNE NYE DOMMERE?

HVORDAN FÅR VI FLERE DOMMERE
ER DOMMERSEMINAR YT?

HVAD SKAL VI SÅ?

Har du nogle ideer eller forslag til at forændreforbedre dommersemi-

naret?
Så kontakt en fra dommerudvalget:

Morten Knudsen
Michael Rasmussen BO 1B 45 39

Harrv Lorenzen 74 45 49 1 0
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SEIIION. E M
27 - 29./A i Ho r br.a n z rØstr-ig

L@rdeg den 22 august kørt,e vi. i. 2 biler mod ostrig.
Den ene bil. var et lajet folkevognsrr,rgbrød med plads til
I personeri men dem der havde lejet den før os havde j.kke

været Eode til at finde vej, fon båda i 0densa og da vi
havde forladt færgen i Gelfi.nq kørte den forkert, men ef,-
ter ui havde talt godt, ned dcn, eå lykkedes det et få
den til at køre den korteste vej ti1 0strig !

Hotel-Let, i CIst,rig l.å 5 kn Fra. spi.J.lestadat, og i ?3G me-

Lers højde rned god udsi.g! trd over Bodansoen, og mad en
rrherliqn kirke 50 metar fra frotel.trat og hvis klokker bare
ringede hvert, kvarter dognet nundt.
Det van.i.kka aiLE der var 1i.9e gJ.ade for lidt bjergkor-
sel, eelv om det til sidst J.ykkedee For Tcrben at kora
uden mrn kant,stenene !

SpiLlet i

Landetræner Kaj Chrj.etj.aneen havde ikke nogen god lod-
trækning tj.L os, f'ct der van ingorr der kom mad i fina-
lenn Den enestE der riqtig havda chancen var harry
Jsrgensan, man han mieseda fæl,t i sj.s-l sj.dste omqang eg

b.l.ev ku.+n næsthedstE dansker..
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Herreheldet: Der bLev

Haneon fra 0flC blev syg

Hol.det blav nr. I uci af

5.ngen kamp orn pLadserne da Arne

og desværre ikke kom t,i} start.
I, meci et snit på ?5148.

t" KjetL Fredriksson

2. Friedrich Lanoe

3, Karl Lekos

39" Torben Baldorf
/tl. Harry JOrgensen

43. Kaj Christiansen
54. Hans J Jørgensen

55. Robert Ealdorf
58. Anker l,jissen

l. flerlhe Sturm

2. Verena Damerour

3. Helga Strotzka
24. Ki-rsten Hansen

I"IT RRTR

5 verige
Tyskiand

CIstr ig
Danmark

DAMTR

0str ig
T yskiand

0stri9
Danmark

254 slag
?55

?56

196

L97

198

206

208

?t8

?63 sJ,ag

26'i

273

?3rl

orl9, 21rI7

- ?.1., 25

- 21133

- 24150

- 2/1163

- 24 r75

- 25r ?5

- 26189

- 27 r25

omg, 2.1 r 92

- 22r?"3

- 22175

- 29o ?5

L1

'l ?

I holdturneringen vendt Tyskiand
på 23r04, og 0strig herrekLaEsen

dameklassen ngad et snit,
med et snif på 22123"

Robert 8a.l.rjsrf,
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European Youth Sports CamP

23 , juli til 2. august L992,

Med et opsiEtsvækkende ne3 trl l'Iaastrichrt-af talen,
et dugfrisk fodbold-EM i haglamnen og Dannebrog r
rygsækken er det spænderrde oq f arnøJel j-gt at
clrage uden for landets grænser og blive tii-
sniriet, tii jubiet og beæret nted titlerr "europame-
strene". Det var ihvertfal-d, hrvåd 11 unge d-anskere
opleved-e i forirind-eise meo den første europæiske
ungoonislejr i Tysktand.
Ind.stillet af vores specialforbund og udtaget af
Dansk Idræts Forbunds Børne- og Ungdomsudvalg
repræsentere<ie vi roning, gynnastik, boksning,
hånclbotd,, cricket, fodbold, trampolin og banegolf .

På forhrånd vidste vi ikke meget orn turen andet end
hvacl cter stccl i det tilserrdte progråm, så under
irrtrod-r-rktiorren i Idrættens Hus torsdag opfordrede
vores lecler, Lars Hilberg, til at vi skulle vise
rnitia.tiv og engagement i de planlagte aktivite-
ter, så vi ihrvertfald kunne !Øte vores til at få
en oplevelsesrig og spænoende tur.

Vi ankorn freclag nlorgen tii Berlin og hrlev hentet
i brrs og kørt trl err iille by, Blossirr, i Branden-
burg trI Wasserspcrtzentrum Bl-cssin, som skulle
være vcres opholcl-sstecl" c1e rræste l-0 dage ' Irrdtil
introdi-rktlorren oin aftenen kui-rne vi slappe og se os
lid-t orrrkr-irrg. Der var rige muligheder for aktrv:--
teter på stectet, ,J.er bøci på lystbådehavn, s€ jlads
09 r:oning på sØen og boidsprl på land' Udfordret
iag.Je v1 hårdt uo nied en volleyball-kamp ntod
nnralrlsa+--r,a hvilket, de fortrød_ efter kort tj-d da!J\Jf at|.J!E!rrE I l!

cle kedede s:-g bra.''t mod en ycl-myg clarrsk f lok turis-
ter . F ornierit lrg savnede de l rdt dansk dyrramit I
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Sport på tværs

Vores forventninger ti1 turen var sportslig set
ret hØJe, men de sportslige indslag værterne havde
Iagt , bød mere på alternativ sport fremfor konkur-
rencesport men samtidig var det sport på tværs.
Sport på tværs af landegrænser. på tværs af kØn,
tekniske og fysiske evner og - skulle det vise sig
- sport på tværs af sport. Der var arrangeret en
mini-Camp Olympiade med mixede hold på tværs af
nationerne. Alle øvelserne krævede en holdpræsta-
tion, og svigtede den mundtlige kcmmunikation/ som
fortrinsvis var på engelsk, så talte jordens
ældste sprog, kropssproget, sit eget tycielige
sprog.
De 7 discipliner i olympiaden var ukendte og meget
utraditionelle / nlen indehol-dt alIigeveI elementer
af kendte ting. Der skulle bindes tØJ sammen (alle
smed næsten alt tøjet: ) , roes ogf svømmes med
jo1Ie, spilles volleyball, cykles sIalom på en
grammel, rød og forbandet tung damecykel a1t imens
man dunkede en bold ned i en mini-basketballkurv
og der skulle balanceres på rullebrætter og
endelig leges gæt og grimasser. Sjovt var det og
samtidigr bragte det lejrens deltagere tættere
sanirnerr. Man havde noget at være fæ1les om.

Da vores sportslige forventnlnger nu ikke blev
tilfred-sstillet, m.åtte vr selv gøre noget ved det.
Det skete, då vi efter den officielle åbning
ind.tog d-et Olympiske Stadion. Med Dannel:rog i
hånden fuldførte vi i fornemmeste sejrsstil en
400 m inklusive vores indstudered.e danske bø1ge
til stor jubel for de øvrLge besøgende på stadion.
Jo - populære var d,e skam de gæve rrikinger efter
EM-sejren over Tyskland!

13



Ellaellqs-,EsÅqsa

De tyske værter, Sportjugencl Berlin, havde trl
arrångenentet fået økonomisk stØtte fra EF og
skulle derfor afievere en rapport fra lejren.
Vr skulie derfor i grupper igen på tværs af
nationerne C.iski:tere forskellige europæiske og
globale ernrrer og problemer og derved. fremstille de
urr.ges opf attelse af verden og clens problemer.
Dertil skulle d-er i konklusionen forsøges at give
en løsning tii de opstillecle problemformuleringer.
Emnerne var forlrrerri-ng, Europa - en vision eller
realitet og ungdommen og dens muligheder i Europa.
Til forurerringsspør9små1et blev bl.a. foreslået
strammere lo.rgivning og hårdere straf f e til-
lovovertræd-ere og d-esuderr blev begrebet "personal
comm:-tment" (dvs. erls egen aktive begrænsning af
f orurerrirrgen som f . eks at køre økonomisk i- sin
biI, begrænse sin tobaksrygning o.a.) frembævet
som et vigtigt punkt.
Et fæl1es Europa var et meget gennemgående tema
for Iejrerr, hvrlket også igen blev bekræftet, da
Ungdomsmagasinet EIf 99 skurl-e lave et TV-inclslag
fta iejren. Hver natronsrepræserrtant skulle
indlecle med ordene: "Vi er her i Ie jren f or at
irjæipe ti1 n-red. at bygge det europæiske hus" for
clerefter at biive konfronteret med drverse spørgs-
niåI orrrkrirrg d-et ind-re marked. og for mrt vedkommen-
de clet danske nej til Maastricht-af talen. Det var
her rrød.verrdigt at sIå fast, at Danmark med sit nej
ikke - soin aange tyskere tror - hrar rneldt sig ud
^E rrdL lir.

Sp_p_s! qg &r e-a-L1Y,i-t€!e g--.På pr9-9r44!mel

Sport bl-ev også elrskuteret r ie;ren, da clen anden
arirel{:isgLrjppe ffr€tl r-er,.raer sport i:lev præsenteret.
rr{*-.rf -nFn nn e Var OL et af emnerne. Der i:IevI'IeYc L 4t!L'l uluLrD
cn,rr-ni,-n. '.i \zår- 6in scorl-S- ellef medfeifegiVenhed>ytl!YL 1-ltl v! Y.-t! url ryv!:u

og LLrrerr:r CL va-T- t r I gavfi f or . S'.raret kurrrre man
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aflerede ud fra spørgsmålet
der skulle naturligvis også
punkterne.

ræsonnere s1g E. 1I/ men
argumenteres for syns-

En kreativ workshop var der også blevet plads til
1 programmet endnu under Europas tunge vinger.
Muligheder for at udfolde sine kreative evner var
rige" Der var tilbud om street-clance, sang og
rnusik, akrobatik, teater, kunstmaling, ffiiLJøet,
spil uden grænser og bygning af rnarionetdukker.
Vi havde 6-7 timers forberedelse efterfulgt af
opvisning ogleller udstilling af de meget kreative
kunstværker, som afsl-ørede skjulte talenter hos
flere af deltagerne.

Ikke al tiden blev tilbragt i lejren. Vi var på
virksomhedsbesøg, fer vores vedkommende på et
rensningsanlæg, på sigirtseeing i Berlin rned
strøgtur op og ned ad Kurfiirstenclamm og vi var på
besøg i en olyrrrpisk sportsklub i Potsdam, hvor
adskillige rekorder er hlevet sat, og derefter var
indslaget af kulturel karakter med et besØg på et
gammelt flot slot, Sanssoucci, bygget af en fransk
konge.
Vi tilbragte heldigvis også en del tid på egen
hånd i Berlin, som blev anvendt ti1 shopping,
sightseeirrg, afslapning, biografture og lignende
improviserede indfa-ld.

Festliqe indslaq

Til afslutningfesten 1 lejren skuIIe hver nation
komme rned- et indslag enten af kulturel og urrder-
holdningsmæssig karakter blot det havde strøg af
Landet kultur eller skikke.
Ungarn, Polen og Israel bød op til folkedans, hrvor
alle øvrLge efter Iid-t opvisning krlnne bland.e sig
i dansen. Vi ville have fortalt eventyrel om Klods
Hans o rT!€rr da ingen kurrrre huske handL ii-rgen , tøg
vores eventyr og dertii pianiagte skuespil i
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vaskerr, og vi valgte derfor at syrrge fodboldsangen
"Den tille grimme æI]-ing" fra VM i '86 og derefter
danse "Boogie-Woogie" sammen med hele lejren.
Til slut var der udveksling af gaver samt afskeds-
hilserrer- imellen deltagerne uden at der dog blev
fældet nogen tårer.

Forhåbentligf vil en anderr ung banegolfspilLer
kunne få chancen for at komme nred DIF på ungdoms-
lejr, d-a det var en sjov, spændende og kammeratlig
tur. Det er også spændende at være sammen ned
andre mennesker og opleve deres kulturer og deres
syn på verden.

Ole Rasnussen

Mak k er tur nerin g 1992

Turneringen var igen i år an succes eynes jeg"

Den hyggel som er over alle spillere i de indledendE

runder er virkeliq dejJ.ig"

Der var i år 21. par med mod I7 I 90 og 23 i 91. Jeg tror
ui i løbet af et par år vil, blj.ve 30-/10 par.

fiCG var også spillestedet i år" Dette skyLdes ikke

mj.ndst det stcre arbejde kiubbens madlemmer ggr for et

al.t er i orden. [br kan nevnas forp]e.jningr overnatning

rnove r ikke at forg.trernme maden i hytten lørdaE aftsn.
Tak til^ dem sotn laver det både bitlnqt og godt"
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i de indledendE rundEr van der indlagt [special,[ rur-]dan",

Der ar altid en hård kamp om at vj-nde disse runrjetr.

At Lave en 4tar bliver sJældent belonnetr så derfor f.i.k

de f6ps1,s 15 sorn lavede 4 på sløjfer rørreJ.trer musafa-Lde

I 6tr. Det var en god id6, Carsben åndersen qav mig sid-
ste år. Hvj.s der er andrel som hår gode ideer ti.L næsLe

år, ar de velkornne til at f,ortælle nig dem,

K.On-turneringen var i år også ændret såLedes, at der var

opsamling, efterhånden som mars tabte i hovedturneningen.

Eanerne blev apillet modsat, altså fra 15 - I,
K.0.-tB,rnerlngen tog lj.dt længere t,id snd forvenLetr men

den er utroligt spændencie, og der sker altid ovenraskei-

ser. Ålle I'ik mindet 2 kampe j. K.0.-turneringanr hvi.lkat
er godt, men jeg t,ror / Løver der vil bliua en IilLe ænd-

ri.ng li.J. næste år,
Jeg håber at alLe synes det har været sjovt at deltage.

Har du været tilfrads sig det til andrer har du uærst

urtilfreds / ønsker ændri.nger siq de! tii undertegnede.

TiI sidst vil jeg g€rne sige lak til alle deltagere og

hjæioerel ingen nævnt ingen gJ.emtr så vi.J- jag til gengætrd

.l.sve at der vil. blive noget der hedoer 4. |vIAKKE8TURNERING"

Datoen vi.l. komme ud tidligere næste gang :

fled spcrtslig hilsen

Tonni Frederiksen
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Ce stedI
7

Jr:hn i"lansen

Tonni Frederi.ksen

lxlogene NieLsen

Ieddy Nielsen

Erling Jensen

Svend E, Jensen

Sonja Hensen

Claudia Hdnignann

Lone i-fansen

Flarry J ørgensan

Christian Rasmussen

Åge Jensen

rLITt

F9K0

mnf-

0Flc

HERRER ts

lvtcG

0tqc

fVICG

DAIYIER

BgK0

OFIC

8gK0

5[NIORER

0frc

NBC

0mc

.9

139 sJ.ag 7 omg.

140

143

150 slag 7 ong.

1.5? Bror

].52

.186 s.l.ag 7 omg.

t89
Ltz

.1.5/r slag ? omg.

157

i.6r

t.

I

a

I

2

l.
2.
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5T N ISRDAflIE R

l. Conny Jakobsen 0fvlC 153 sLag ? omg.

2. Gratha Knop BgKO 1,79

3. Tove Jensen 0ltlC L82 B.o.
4" Hanne Jorgansen 0lYlC t8z

]UN IORER

I, Jakob Patersen fiCG 150 sJ.ag ? omg.

2n Anders Gronnegård NBC I6L

3. Turgay 8il.ai. 0lYlC ?04

TVIIFIIJUNIORER

^1 . Bjarke Raamusgan NBC l7? slag ? omq.

2. Steen !-arsen 8qK0 L78

3. Flenming Nyby BBK ?gL

PRIVATC TURNERINGER 3

I f0tge bestyrelsesreferat Ef 25-?-199? står der at
deJ.tagelse i prj.vate turneringer ska"L være godkendt

af forbundet ifølge DIF's Lovs.

Da detta punkt sål-edes er alklaret fsr mit vedkommende,

kunne det være at jeg sku]le ovaruaje at, sLille op til
næste års private parturneri.ng, hvis jeg ellere kan
finde en makkar der kan spiJ-le ttrøretrt, så"k.i.arer" jeg
ragten l' ?? Rsbert gaLdorf
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Alt i minigolf, onlceg, boner og udslyr
DANOMAT & ID.FOTO ÆS . Sydvestuej 125 . DK-2600 Glostrup

Telefon odmin.: 42 45 47 OO. Telefox; 43 43 3,1 43

Y
d
F

I


