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Vinder af Elitedivisionen - Bgk Odense 1.
Fra venstre Martin Sørensen, Jan Lyø, John Hansen
og Peter Sørensen. Mere om dern inde i bladet.
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Formanden har ordet.....

Så har vi deltaget i Nordiske Mesterskaber
i Norge/0s1o.
Desværre viste det sig, at starten igen blev
dår1ig med det samme problem som for 2 år siden
i Sverige - nemlig hotelværelserne. Denne gang
havde vi godt nok fået dobbeltvære1ser, men
slet ikke i den standard, som vi havde fået
1ovet. Derefter viste det sig, at forholdene
i ttcafeteriaettt også var noget af en oplevelse:
Hovedkødretten var udsolgt. Det skal bemærkes,
at der var bestilt mad ti1 en bestemt tid ti1
a11e.
Ligeledes var der pladsproblem, da der ikke
var dækket op ti1 os. Disse ting medfØrte selv-
fø1ge1ig en kraftig diskussion me11em hotellet
og undertegnede. Det gav kun det resultat,
at man meddelte, at sådan var det bestilt fra
det norske forbund.

Dagen efter blev der afholdt møde med de nordis-
ke landes repræsentanter. Her startede jeg
med at klage over hote11et. Det blev støttet
af Sverige og Finland, der var nøjagtig lige
så utilfreds med forholdene som os.
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Per Hinda11, Norge, beklagede meget og sagde,
at der var sket en fejl i bestillingen ti1
l,iordiske i'iesterskaber i f orbindelse med besti 1-
lingen af værelser ti1 Os1o, 0pen ugen før.

Det var ikke muligt at reLte ti1 andre være1ser,
da hele hotellet var optaget. Dette var der
meget stor utilfredshed med. Det blev lovet,
at der blev dækket op ti1 os I ttcafeteriaetrt,
hvi-1ket også blev gjort samme aften.
Jeg krævede 1O0% garanti for, at vi fik de
rigtige værelser ti1 VM, e11ers vi11e vi ikke
bo der. Samtidig sku11e der stilles mødelokaler
ti1 rådighed, så der var mulighed for at holde
møde med sp111erne. Dette har jeg modtaget
en skriftlig bekræftigelse på, så jeg håber,
at der ikke b11ver grund ti1 ophidselse ti1
VM på grund af hote11et.

Inger l,r/alther
Fo rman d

ElebatelrrnG!:

Hvordan gØr man "Banegolferentt billigere?

Modtageren kan jo betale f. eks. 20 kr. om
året for at få bladet tilsendt.
Man kunne også gØre det, at man ttf oræredett
hver klub en opslagstavle ti1 indlæg fra "Bane-
golferen" og kun ti1 dette formå1.

Med venlig hilsen
Tonni Frederiksen
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Kommentar:
Kommentar ti1 kritikken af private (par)turne-
ringer.

1. Stof ti1 bladet:

la) Robert Baldorf - du skriver, at du ikke
har haft mulighed for at komme med et indlæg
før. Du har altid mulighed for at levere stof
ti1 bladet.

1b) Du skriver, aL det er ttBanegolf erentt og
Unionen fuldstændigt uvedkommende.
HVORFOR? Det har da med banegolf at gøre.

1c) Jeg har efterhånden leveret en del STOF
ti1 bladet. Dette både for at sætte en evt.
debat i gang, men også for at orientere m.v.
Både du og a1le andre burde jævnligt levere
stof, så redaktionen har noget at arbejde med.

2. Parturnering:

2a) Parturneringsspillet er godt, oB du vi1
have, at det skal ligge i klubregi. HVORFOR?
Til orientering kan jeg fortæl1e dig, at FBgU
i flere år har lavet parturneringer.

2b) Vi (Jan og Tonni) fik ideen fra Tyskland
og syntes, at det kunne være sjovt at prøve
også i Danmark. Hvorfor sku1le danske spillere
ikke have chancen for at prøve denne turnerings-
form?

3. Private turneringer:

3a) Der findes masser
i andre sportsgrene
i bane golf?

private turneringer
HVORFOR ikke også

af
SA
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3b) Desuden lavede vi turneringen for at s€,
om der var interesse for en anderledes måde
at spi11e på. DetLe, mener vi, har vist sig
ved 77 par (34 personer) første år og 23 par
(46 personer) andet år.
Vi har endvidere tilbudt støtteforeningen alt
vores materiale, for at den kunne arrangere
stævnet. Vi har imidlerLid aldrig fået svar
fra denne.

4. 53 oe 54:

4a) Citat S3: Unionens formå1 er at virke for
banegolfsportens trivsel og udbredelse i Danmark
ved:

At samle og centralisere danske banegolforga-
nisationer og f oreni-nger.

At repræsentere dansk banegolf i a1le interna-
tionale anliggender.

At varetage
interesser.

At arrangere

og fremme spillernes og spillets

og eventuelle 1

de år1ige Danmarksmesterskaber
andskamoe.

Tonni Frederiksen ser ikke noget
^^'l + i ^+ ^-*^ ^*i,"^+^ ^^-åaru r av aL larrBsrY Pr av4uc IJdr-
1-rrnnani naon



4b) Citat 54:
a) Amatørdefinition
fritid dyrker idræt
for betaling.

: Amatør er den, der i sin
og ikke udøver sin idræt

b) Fortabelse af amatørrettigheder: AmatØrret-
tigheder fortabes af den, der

bryder amaLørdefinitionens bestemmelser.

deltager i opvi-sninger e11er konkurrencer
med nogle, som han/hun ved ikke er amatører,
med mindre DBgU-s samLykke foreligger.

c) Generhvervelse af tabte amatørrettigheder:
Amatørrettigheder kan generhverves, når særlige
forhold taler herfor. Anmodning herom indsendes
til DBgU-s bestyrelse og forelægges repræsentan-
tskabet ti1 endelig afgørelse.

4c) Efter aL have nær1æst SS3+4 kan jee ikke
so, hvor vi er i strid med disse.

4d) Vi er måske endda med ti1 at varetage og
fremme spillernes og spillets interesser.

4e) Man betaler for at spi11e med. Man får
ikke betaling for at udøve sin idræt.
At præmierne er penge det sker også i Unionens
regi. Dette er he11er ikke forkert. I mange
sportsgrene modtager man penge i præmie (fod-
bold , cykling m. v. )

5. Afslutning:

Jeg ser alt i a1t ikke de store problemer.
Selvfø1ge1ig skal klubberne have mulighed for
at lave stævner. Derfor har vi også først lavet
stævnet efter aL have set turneringskalenderen,
så vi ikke kolliderede med andre stævner m.v.

Med sportsliC hilsen
Tonni Frederiksen
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Som de fleste sikkert har hørt er vi- i DBK
ved at flytte vort an1æg.
Dronningborg-egnen er efterhånden ved at have
karakter af eL ttsølvbryllupskvartertf , og vi
havde derfor alvorlige problemer med at få
nye medlemmer i klubben. Vi havde derfor efter-
hånden indset, at der måtte ske noget drastiskt,
såfremt vi sku11e overleve som k1ub.

f foråret '91 fik vi så en henvendelse fra
Randers Firma Sport, som vi har arbejdet sammen
med i et par år, om at flytte vores baner ud
ti1 deres nyopførte idrætsan1æg i Hornbæk,
der ligesom Dronningborg er en forstad ti1
Randers. De kunne tilbyde klubhus med cafeteria,
omklædningsrum, mødelokaler og sidst men ikke
mi-ndst, at vi altid kan regne med en hjælpende
hånd fra deres side ved arrangementer osv.

Efter et møde i klubben var a1le enige ofrr
at det tilbud kunne blive den saltvandsind-
sprøjtni-ng, som vi neLop havde efterlyst, og
efter endnu et par møder med Randers Firma
Sport blev vi enige om at gå i gang med flyt-
ningen hurtigst muligt.

Arbe j det er nu så langt f remme, aL vi ttkuntt
mangler at tå maleL forhindringer, spartlet
baner og få lagt de sidste sten og fliser om-
kring banerne I og vi kan allerede nu 1ove,
at vi vi1 afvikle vort år1ige stævne i bededage-
ne 1992.
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Et glimt ud over banearealet i Hornbæk.



Noget af det sidste ornkring flytningen bliver
at vi skal have ændret klubbens navn, idet
det jo ikke vi1 være sær1igt indlysende, dt
Dronni-ngborg Banegolf Klub ligger i Hornbæk.

Jeg vi1 på klubbens vegne slutte af med at
ønske a1le klubber og spillere velkommen på
vort nye anlæg i Bededagsferien 7992.

Med sportsliC hilsen
Carsten Nielsen, formand

ET EOI}T CNIil I
a

* Præsten var vildt forarget over en
af byens prostituerede.

- Vil du tro, sagde han til en kol-
lega, hun sendte mig et brev og for-
talte, hvad hun kunne tænke sig at
gøre for mig i parken overfor kir-
ken! ! !

- Nåja, og hvad så? svarede den
anden præst.

- Hvad så, siger du bare!! Der sad
jeg og ventede i fire timer, og så kom
hun ikke!

o - Lægen har forbudt mig at gå i
seng i spirituspåvirket tilstand!

- Føj for den, hvordan klarer du
dig så

- Jeg sover på sofaen i stuen .. .

- Der var optaget på dametoilettet!
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Abne Fynsmesterskaber

De Åbne Fynsmesterskaber blev afviklet d.6.-7. juli på 0dense Minigolf Clubs baner.

På trods af de meget høje temperarurer gik detgodt for de fleste af spillerne r og med 3g del-tagere kunne Fynsunionen g1æde sig over en fintilslutning ti1 arrangementet. Det var især eng1æde at fem spillere fra Broager deltog i mes-terskabet når det nu blev afholdt som "i åbent
mesterskab.
Resultaterne for de bedstplacerede kan ses her:
Fynsserien: Nr. 1 " Heino Nielsen

2 John Hansen

3 Tonni- Frederiksen

snit 22,92
23,25
23 ,50

Serie 1:

Seri e 2:

Arvid Bruhn
Claus trørgensen
01e Hansen

A11an Frost
Bj arne Sørensen
Conny Jakobsen

1

a
L

e

1

2

J

25 ,67
25,83
25,92

26 ,67
29,42
29,O0
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B 0 K o.,ENsE DANsiK rvrE=irEFr

Men modstanden var svær at finde.

Vinder af Elitedivisionen og dermed dansk mester
I99I blev BgK Odenses 1. hold, som i de 30
kampe nøjedes med at afgive sølle 3 point.
Et flot og overbevisende resultat, som ikke
blot understreger holdets styrke men også for-
tæl1er lidt om den manglende modsLand i Elitedi-
visionen. Med en sejr til BgK Odense 2 og uaf-
gjort ti1 Gladsaxe 2 var de to hold ene om
at score points med mesterholdet, der for tredje
år i træk hjemførLe danmarksnesterskabet for
hold ti1 den unge Odense-k1ub.

De fire spillere John Hansen, Peter Sørensen,
Martin Sørensen og spillende træner Jan Lyø
er a1le enige or, at titlen ikke kun blev vundet
på rutinen. Den faste træning, son er indført
i BgK Odense har gavnet og styrket både klubben
og spillerne.
"Træningen øger sammenholdet, og man 1ærer
hinanden at kende som ho1dspi11ere," siger
træner Jan Lyø.

Den øgede træningsindsats blandt klubbens bedste
spillere kan ikke kun må1es i et dansk mesrer-
skab. Klubbens 2.ho1d, Morten Rasmussen, Claus
Bøgelund, Heino NIelsen og 01e Rasmussen besatte
2.pladsen i Elitedivisionen, og a1le B spillere
er enige om, at der er sket en fremgang i deres
spilttSikkerheden er større, og motivatlonen er
på plads når det går 7øs i kampene, " konkluderer
Jan Lyø, der også er sikker på en solid holdind-
sats når det gæ1der Europa Cup i oktober i
Schweiz.
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"Europa Cup-en spilles på betonbaner i år,så holdet kan kun overraske i positiv retning,tt
fortæ1ler Jan Lyø, der har sat kvalifikaLions-
krav ti1 spillerne for at finde frem ti1 de7, der skal med på Europa Cup-holdet for BgK
0dense. En stor opgave for spillerne, men samti-dig en snagsprØve på europæisk minigolf på
topplan.

01e Rasmussen

DIII'IIOHI Resul tater

Kanrpe uar9. Tabt

f lited ivision
Hold

I B9KO 1

2 BgKO 2
3 NBCI
4 Gl'L( I
5 CiK2
6 DBKI
7 C[,lC 1

1. division
Hold

i MCGl
2 BgKO 3
3 iGeK 1

4 GMK3
5 BeKo 4
6 ]v,c 2
7 GMK4
^ ^hr, ^t Ubf\ Z

30
30
30
30
30
30
30

I
0
0
0
I
0
0

I
7

15
IB
t9
2t
23

2B

t5
L2
l0

9
l

Point Slag

57 279I
lrb z.y 34
30 3L46
^A 

11FFz.t Jrff
ZL JLlz
18 3277
1A a^--L'T JZOJ

tl
al
tl
z1
z\
^4al
al
a1C\

Vund.

20
t)
lq
IJ

7

5
4

3

uar 5.

0
1

0
2

1

0
0

Tabt Polnt

'r 40
531
728
ot6

1^ 4/\/ th

15 11

17 B

1B 6
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2.divi
Hold

1 BBKl
2 BgKO 5
3 MCG2
4 BBK2
5 NABC ,1

6 BgKO 6
7 RBgK 1

o l'.,. olv
Hold

1 MCG3
2 BgKO 7
3 BsKo B

4 BgKo 9

s ion
Krmna

1B
1B
1B
1B
1B
1B
1B

on
Kampe

1B
18
1B
18

Vund. uar6. Tabt Point

1

3
7
t

9
1'1

r)

Vund. Uafg. Tabt Point

1

1

1

1

0
0
0

to
14
1n

B

7
3
3

0
0
0
0

ll

tl
lq

h

6

lSI

t)
ll

1

3
6

10
17

30
24
to
a

17 /8-18/8
22/8-24/B
29/B-31/B
3r/8- r/e

September

7 /e- 8/9
14/e-Ls/e

0ktober

3/ra-s/rc
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Broager(storn)
(storm)

Terminskalend er 1,991

DM for herre B, junior og senior Gelsted
YH for herrer og damer Oslo
EM seniormesterskaber Solna, Sverige
Broager B.K.-s turnering

IDI for herrer A og daner
M.C. Gelsteds turnering

Europacup Schneiz



DM I GELSTED
Så er vi ved at være klar Li1 at modtage jer
ti1 årets Danske MesLerskaber.
Banerne står nymalede, spartlet og opstreget
og øvrige medhjælpere vil være klar Lil at
betjene jer på bedste vis i klubhuset.
Angående overnatning og bespisning bedes f
henvende jer i jeres egen klub og tilmelde
j er på den 1ist.e vi har udsendt.

Vi synes se1v, at vi har gjort et pænt stykke
arbejde med årets DM, og sponsorerne har taget
pænt imod os, så vi udgiver selvfø1ge1ig et
program ti1 dette arrangement. Men for at få
navnene med i programmet beder vi klubberne
om at sende navnene på deltagerne samtidig
med, at I sender dem ti1 Lurneringsudvalget.

Vi håber på stort fremmøde, så vores kræfter
lkke har været helt spildt.

VT SES I GELSTED
17.-18. AUGUST

MTNIGOLF CLUBBEN GELSTED

DM-arrangør savner flag !

Et DM vi sjældent kan
med 12 baner det lige
Dannebrog ti1 tops vi
Men Unionsflag det

få
kan gå
vil sende

kan vi roligt glemme.

Minigolf Clubben GelsLed
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DMI BROAGER
Broager Banegolf Klub har fået ansvaret for
at afvikle DM-enkeltmands I99I.
DeL er landets dame- og elitespillere, der
skal dyste om den eftertragtede Litel på klub-
bens baner ved Ringriddervej i Broager.

Klubben har sørget for aL leje et te1t, hvor
de ca. 45 forventede deltagere kan opholde
sig under spil1et. Klubben regner med at kunne
traktere ringridderpøIser, frikadeller og kar-
toffelsalat samt smurt brød ti1 spillerne både
1ørdag og søndag.

Man forventer desuden pressedækning fra et
af områdets dagblade. Jydske Tidende bragte
fornylig en artikel i forbindelse med Bjarne
Hansens deltagelse ved VM i 0s1o senere på
måneden. Bjarne Hansen vi1 naturligvis også
sti1le op Li1 DM d. 7.-8. september, hvor der
foruden pokaler og medaljer til de 3 bedste
i hver række også er fornuftige pengepræmier
at spi11e om.
Som optakt ti1 de danske mesterskaber afholder
Broager BK sit eget stævne i- weekenden op ti1
DM. Det vi1 være en god chance for at pudse
formen af forud for den efterføLgende weekend.

01e Rasmussen
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VM i Oslo
Norge får æren af at sku11e være vært ved det
første verdensmesterskab i banegolf, som afvik-
1es i 0s1o fra d. 22.-24. august. Der skal
spilles på de samme baner, som NM blev afviklet
på.

Danmark er naturligvis også repræsenteret ved
VM med et herrelandshold, men holdet er desværre
også denne gang afbudsramt.
Følgende spillere er udtaget ti1 holdet: Morten
Rasmussen, Harry Lorenzen, Bendt Boje, CarsLen
Eriksen, Michael Andersen, peter Nielsen, Klaus
Jensen, Robert Baldorf og Bjarne Hansen.

For Danmark gæ1der det om at rette op på den
kedelige 10. p1ads, som holdet endte på ved
EM '90 i Luxemborg.
Landstræner Knud Walther mener dog, at holdet
har så megen styrke, dt en placering omkring
8.-9. pladsen ikke er urealistisk.

Fra redaktionen ønsker vi godt slag og god
tur ti1 hele holdet.

Redaktionen

NM i Oslo
Vi vi11e gerne have bragt et referat
i 0s1o i dette nummer af bladet, men
kedes desværre. Vi_ vil dog servere et
tater for 1æserne:

Martin Sørensen var bedste dansker i

fra NM
der mislyk-
par resul-

herrerækken
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på en 7 . plads 16 slag efter vinderen Karl
Erik Skaret fra Norge, der brugte 223 slag
for de 10 runder.

f juniorrækken blev Peter Jensen bedste dansker
på en 5. p1ads. Her var vinderen Mattias 0berg
fra Sverige.

Harry Jørgensen fik en 6. plads i seniorrækken
17 slag efter den sejrende svensker Bertill
GertzeII, mens Rikke Sørensen blev nr. 3 i
sin række, der blev vundet af Åsa petterson
fra Sverige.

Ti1 sidst skal det
sen stillede op i
som nr. 6.

lige nævnes, at
seni o r damerækken

01e Rasmussen

Hanne Jørgen-
og endte

Den samlede danske trup ved dette
skaber i Oslo.Flere af spillerne
gælder VM 22.-24. august.

tc

års Nordiske Mester-
er med igen, når det



Junior-EM lgg1-
Junioreuropamesterskaberne spilles i Odensei år på BgK Odenses baner og på filrbaner i
Odense fdrætshal. Der deltager ca. 90 spillerefra 11 nationer, men selv om Danmark hai hjemrne_bane er deL nok a11igeve1 Sverige og Tysklånd,der er favoritrer både for hold og inAividuelr.
For Danmark spiller peter Jensen, Anders Grønne_gård, 01e Frandsen, 01e. Hansen, Heino Nielsen,A1f Jakobsen, Kei pedersen, Rikke Sørensenog Carofine Hansen.

Rammerne omkring arrangementet er planlagr
i god tid. Mandag aften er der diskoaften medlevende musik, og tirsdag skal alle spillere
og ledere på åfart ned ad Odense Å. Onsdagforegår indmarchen gennem 0dense by og enderpå 0dense Rådhus.

Vi
EM

håber at kunne bringe et referat fra Junior-i næste nummer af bladeL.

Vi ønsker godt spil ti1 de danske spi11ere,
som selv har 1ovet, at de nok skal give denhele armen for at forsvare de danske farver.

Redaktionen
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