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Unionens Iil1e folder TTBANEGOLFtT Sporten for
alle. skal revideres, d.erfor vll unlonens be-
styrelse gerne have onlyst hvad klubberne
vi-I have stående på bagslden. Bestyrelsen er
også intereseret 1 gode ideer tiI revision
af det øvrige indhold. Oplysningerne bed-es
sendt til unionens postadresse senest den
1. marts 1984,
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Fl|RMAII IIEN HAR lIRIIEI

Bruger vi vore kræfter godt nok - Vi afhol-
der med meget lange mellemrum f .eks. et EM

i 79 og nu NM i 85. Er det et internatlonalt
tllfredsstillende niveau.

Vi har på utallige repræsentantskabsmøder
haft svbrt ved at finde €rr der ville påtage
sig hvervet som pressesekråtærr og når-vi
endelig fik valgt €nr har han næste år i
mange tilfælde måttet stille til k1ø på det
efterfølgende møde på grund af manglende re-
sultater. SpørgsmåIet er vort aktlvitetsni-
veau for 1i11e? Selvfø}gelig v1I mange slge,
vl har klubstævnerne, men det skal vel ikke
afholde unionen fra at udvide aktivlteterne.
Der ligger en ansøgning hos D.I.F. om optag-
else af DBgU. f den forblndelse er det meget
vigtigt, at arbejdet for at skaffe nye klub-
ber samt ho1d.e fast ved de gamle bliver prlo-
riteret meget højt, Derfor er det af aller-
største vlgtighed, at lokalunionerne møder
frem til næste møde mellem klubberne og uni-
onen, idet der vil være behov for en forde-
ling af arbejdsongaverne, hvis der virkelig
skal opnås resultater. Der bliver i dag gjort
noget for: at {reqme oprettelse af klubber ogi særlige tilfælde også med at anlægge ban-
erne, men bruges kræfterne rigtlgt? Kan der
vindes ved at udveksle erfaringer? Skal uni-
onen gå kraftigere ind i områder, hvor en
lokalunion ikke arbejder tilstrækkel1gt for
at udbredå sporten?

Spørgsmålet om placeringen af holdturnerin-
gen led en krank skæbne på repræsentantskabs-
mødet, idet spørgsmålet slet ikke blev taget
op igen under eventuelt. Problemet skal Fr€h-
n-emd.iskuteres og en r<rar ;tiilingtageå-mB'-'
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stoppe de tllbagevendend"e problemer med tur-
neringen.

Ovennævnte emner v1l sammen med forhåbentlig
mange andre forsl"g/emner blive debateret
på klub/unj-onsmød.et i april måned.. Det er
derfor vigtigt, åt så månge som muligt møder
frem. Det er også vigtigt at begge parter
Ieverer emner til dagsordenenr og deget gerne
i så god tid, at disse kan sendes ud til d.e1-
tagerne og der beabejdes inden mød"et.

T11 slut vil jeg gerne ønske a1le banegolfere
et god.t banegolf-år 1984r oB lad" os håbe på
et sportsligt godt år og et år med fremgang
i klubberne og for medlemmerrl€o

Gert Hansen

ilM 85

Det er afgjort, at Gladsaxe Mlnigolf Klub har
fået overdraget NM 85.

Det ligger fast , dt der spilles i pinsen 8! 
'og d.er skulle væ?e sikre deltagere fra Sve-

rige og Finland, men der arbejd.es også på
at få Norge med..

Det er besluttet, at der i forbindelse med
dette NM skal laves et program med annoncer.
Her er det meget vigtigt ai der gøTes en vir-
kelig ind.sats-fra alle, og9å klubberne for
at s[affe annoncer, idet vi her har en mullg-
fred for at få. finaåceret et par ønsker' Det-
te kan dog kun opnås, hvis aIle bakker qro-
jåtiåt opT o" peåge å"T. kommer ind via f 'eks'
åette program åtaf io ikke hentes i klubber-
nes taåsel Derfor ' gøT en ekstra indsats'
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REK t AME - l|PTYS iII IIO-l|M TAIE

trHvad er minigolf"? fr. Med dette spørgsmå1
på læben gfk jeg en fredag en tur på. Strøget.
Min helt eAen forbruEerundersøEelse viste at
gg,9% menei, a.t det 6r en sjov*form for tids-
fordrJ-v, der hovedsalig praktiseres i sommer-
f erien. De O rI% var et par stykker fra Gl/lK
jeg tilfældigt mødte. Dette resultat må siges
at være dybt tragisk. At lngen kender ti1
Minigolfen-banegolfen som en sportsgren, er
det mon ikke et af sportens største proble-

mer? Det er jeg bange for det er.

Problemet, den brede befolkning manglend.e
kend.skab til banegolfen som sportsgren, harjo en ganske slmpel løsning: Reklame, oplys-
ning-og omtale. Når løsningen er så. simpel,
hvorfor er problemet så. så stort? Det find.es
der mange svar på f.eks. økonomiske problemer
en problemstilling jeg ikke vil kornme ind" på
her, mgn der flndes også. andre svar, og del
er nogle af dem jeg vi1 trække frem hei os
sætte spørgsmålstegn rred.

Det første svar €Tr at de aktive ledere ikke
mener, &t d,e har overskud til også at drive
udadrettet oplysnings- og reklanrearbejde.
Dette svar er meget farligt. Hvis banågolfen
skal overleve SKAL der være overskud til det-
te. Ellers vil-ffiegolfen, for at være drama-
tlsk, uddø med os. Der må altså afsættes re-
surcer, både menneskellge og økonimi.ske, til
oplysnlng, omtale, reklame.

Det andet svar er DlF-komplekset. Med det
mener jeg den holdning, der gå.r ud på, at
når vi bllver optaget i DIF går det- nok.
NEJ- Vlrkeligheden er nok snarere omvendt.
Før vi bliver optaget i DIF skal vi have over-
bevist rrden bred.e befolkningn ofrr at banegolf
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F"- gr sportsgren på 11ge for med golf, fod_bold, tennis o.scv. Derfor er denåe fåae-stå-tit holdning, denne DlF-forblændelse
også farlig.
Det tredie svar €T, at måske bruEer vl deresurcer der nu bruges på reklamd forkert.Det kunne man må.ske komme om ved, hvls derblev ned.sat et l-andsdækkende pR-udvalE under
DBgU. Dette udvalg kunne være mel}emlåd forde enkelte klubbers pR-udvalg, komme med ide-gr og kunne f,eks. ordne a1t-pR-arbejdet om-kring DBgU arengementer.

Meningen med dette har på inEen måde været
at kritisere nogle for åeres-lndsats, eller
at dad.le andre f or deres mangel på. samme,
men bare at skabe debat, om et for banegolf-
en meget vigtigt problem. Det er sikkert langt
fra a11er -der er enige med mig i mine betragt-
ni-nger, så jeg håber at andre vi1 følge dette
op med andre indlæg, så vi kan finde en løs-
ning, el1er i det mj-ndste en bedre fremgangs-
metode end den nuværende.

Til sidst: Der find.es måske dem, der vil undre
sig over mit skift fra minigolf til banegolf,
men det skyldes kun at trden brede befolknlngtl
slet ikke kend"er ord.et BANEGOIF.

Med sportsllg hilsen

MGB
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SKU D DAO KUmltEils llA6

Skud.d.agen falder 24. og ikke 29. februar,
som man skulle tro. Det skyldes fortidens
astronomer.

f oldtiden var tidsregningen baseret på Må-
nens faser. Babylonerne inddelte året i 12
måneder, som hver varede fra en nSrmåne til
den næste nymåne. Et sådant må.neår er cår 10
dage kortere end soIåret. Man måtte derfor
en_gang lmellem indskyde en ekstra måned, så
kalenderen kunne holde trit med årstiden"
På Julius Cæsars tid klarede man problemet
ved, at der efter 23. februar blev indskudt
en ekstra måned på 23 d.age, hvorefter manlod februar fortsætte med yderligere fem -seks dage. På grund af den- ind.smate måned.kaldtes året skudår. Man indskød" ikke denekstra måned på basis af astronomiske ber"err-ninger, men e?'ter behov, Jg d.et mearøriJ-å?
kaLenderrlret ofte var forskud.t ned flere
måneder i forhold til solåret.
Cæsar satte sig for at bringe system 1 ting_€ner Et hold skarphjernede matematikere medgrækeren Sosigenes i spldsen bereqnede i år
45 f . Kr. årets-længde- tjJ-31,j+ d.å. Den kvar_te dag blev samlet op ved at lndsEyde eng|<t!"" dag hvert fjeide år. rå gruåd-ri=tr._ditionen med at regulere skudåråt efter 2j.februar, blev man ved at betragte 24. februar
som skuddag.

For kvinderne er der knyttet særIige privi-
legler ti1 skuddagen. Da er det deres turtlI at frl til mændene. I vore dage tager
kvinderne næppe skuddagen alvorligt. Ander-
ledes tidligere"
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I 1288 udsted"tes i Skotl-and en lov, som
fastsatte en bod på 100 pund et betragte-
ligt be1øb dengang - til den ungkarl, som
afslog en kvindes frieri- på skuddagen. I
Frankrlg kendes en lignende lov fra o. 1300,
og et par århundrede senere udstedtes for-
ordninger magen ti1 i Genua og Firenze.

Også herhjemme l-evede skikken, om end ikke
Iovbefalet. På. vore oldeforældres tid kunne
en kvinde, som på skuddagen fik afslag på
sit frierl kræve en silkekjole el1er LZ par
handsker.

I\den det er 1ænge siden handskeforretningerne
har meldt om ekstra travlhed 24. februar.
Odenses halmesterskaber starter i øvrigt d.en
24. februar, så hvem ved måske får handske-
forretningerne travlt for en gang skyldr man
ved aldrif hvad pigerne kan finde På, på så-
dan en dag.

AI|RESSETISTEII 84

Den nye ad.ressellste er på trapperne, vi kan
desværre ikke sige præcis hvornår den vll ud-
komme. Dette skyldes sfunpelhen at nogle få
klubber (3 stk.) itte har reageret på det ud-
send.te brev. Det er komplet umulig at lave
en brugbar adresseliste, hvis ikke klubberne
vil hjåtpe med. Det var meningen at ad-resse-
listen skulle ligge færdig samtidig med det-
te bl-ad. som d.u nu-læser ir sådan skulle det
aå"n*""" ikke være. Derforr er du medlem af
en klub som endnu ikke har sendt de nødven-
åieå-;prysnlnger, bør du tase d9" ?l:larligei nakken oS =6rg" for at oplysningerne bliv-
å" send.t pi. om!åend-e så vi kan få ad'resse-
tisten ua, Det er nu vi skal bruge den.
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MEl|ARBEJIIERE SøOES

Klubberne er blevet bedt om at finde en kon-
taktperson f or bladet, det l-ader ikke til
at alle kl-ubber har forstået meningen med
en så.dag kontakt, derfor skal jeg her for-
søge at gØTe rede for hvad mln mening er.

Da der ikke tidligere er kommet tilstræk-
keligt med indlæg ti-l bladet og jeg. har ik-
ke været klar ove? hvem jeg skulle have fat
i ude i klubberne for at der skete noget.
Med en kontaktperson, ved jeg præcis hvem
jeg kan tillade at dunke på. maven hvis blad-
et mangler stof. Det må også. være mere betryk-
kende for klubbernes medlemmer at vlde hvem
de skal gå ti1, hvis de har nogle gode id.eer
eller indlæg til bl_adet. Jeg har hørt en per-
son udtale sig, rfDer er nok at skrive om for
Flubbernert, Vedkommende person er dog endnu
ikke kommet med et indlæg til bladet, mendet sker jo nok en dag, jeg hå.ber ikke det
varer alt for længe"

Det er fastlagt i DBgUd love at den ansvar-
lige redaktør har ret t1] at vælge de hjæ1-
pe redaktører han har lyst ti1. Det vil- si-ge at.-!eg \an \omne og pege på. en person ogslge rrDu skal hjæ1pe med bladet'' det trorj"S ikke at der kommer noget godt ud af,derfor har jeg valgt at tåde klubberne åelv
vælge den person som de slrfies er bedst til
opgaven. Det er da en demokratlsk 1øsning,
er det ikke?

Find så den Derson
det, ellers åa" detjeres klub.

som skal hjælpe med bla-
ud over formanden for

Per Riis
Chefredaktør
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Hl|TIIIURNERIIIO 84

Holdturneri-ngen i l-9B4 er planlaet til af-vikling på følgende dage: -

1. Hol-d"runde

2. Holdrunde
3. Holdrunde

29 april
'l? mai..^*tJ

27 maj

Spillestederne kan desværre endnu ikke op-lyses d.a tlLneldingen af hold endnu ikke
er afsluttet, den slutter først den 1. april
og det kræves af turneringsudvalget at ti1-
meldingerne er poststemplet senest den 1.
apr11. Alle tilmeldinger sendes ti}:

John Scheel
Kollegiebakken 9
vær. 2915
2800 Lyngby

Det har d"esværre været nødvendigt at lave
en prlsstining af holdgebyret på 25% såIe-
des at priserne nu er 100 kr. for junior-
hold og I25 kr. for øvrLge hold. Holdgebyret
skal lndbetales på. unlonens girokonto, kon-
tonummer 2.32.25.60 senest 1. apri1.

Tilmelder man hold som ikke møder t1l start
er det ind.betalte holdgebyr tabt og man på-
1ægges en bøde på. 100 kr.
Hvis den endelige planlægning af holdturne-
ringen forløber uden de store problemert
regner turnerj-ngsudvalget med at kunne frem-
1ægge den endellge spilleplan på. klubmødet
i Nyborg den 14 april. De klubber som har
ønsker om at afvi-kIe deres evt. interne kam-
pe udenfor den fastsatte spilletermin, bedes
slrarest rette henvendelse til turneringsudvalg-
et
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EM FmrAilll

HotelpriFerne 1 Finland er så urimelige dyreat d.et ikke forventes at de danske EM-deltase-er er interaseret i at bo på. hotel. Unionen-
har derfor reserveret 16 hyttepladser, Derer plads ti1 4 personer i hver hytte og dekoster cao 90FM. Prisen for deltaEel_se I EMer uændret BOSFr for spillere og 50 Spr forledere. Der kan arrangeres busafhentning ved"
båd.en i Finland hvis d.et danske hold ånEor-mer samlet. Der går bybusser fra spilleområdetog til Vaasa by, det er en tur på.2_l hn.

JUilIl|R EM

Ungdoms EM foregår i perioden 28ju1i til 5 .
?ggust L984 i gl:yt og Siernins,"Østri!.
PBgu har tilmeld!^? piser, f aiånge oå-åtedere. Startafslfteå-år 5o snr p;: åEri"g"r,overnatnlngen^sker i 6 sengs værålser på vana_rehjem. prls for overnatnlhg, morgen og aftens_mad er 5 SFr._pr dag_pr. deliagerl-v""E""hjem_met har virkelige goaå forholdl i.t"is-"i-skar_tro hvad de skrivei fra det Øs'frigske Forbund.
Pg" er. også. arrangeret transport Fra vandre_
fl9*gt-oS -til spill-estedernå. A1t iegn;rtil at det bliver et meget vet tilretTeiagt
etrropamesterskab.

SEilIl|R MESTERSKAB
Det første internationale seniormesterskabflnder sted 1 tiden Zj.-23 juni 1984 i Han_nover-Mrihlenberg. Der "pifi"s på--neton--ågeternit for hold og enkått. Hvår ho1d. Ueåtår

Fortsat side 14
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IO ARS JUBITÆRUM

Vi ind.byder herved alle ir,teresserede bane-golfspillere til årets sentationsstævne i
Rand.ers.
Det sidste stævne i Danmark inden vl drager
tit EM i Frankrig. ( Fodbold, hvis i ikke
ved" det )

Tid,spunktet er den 9 og 1O juni 1984, Plnsen.

Der spilles 1 a}le tradltlonelle kategorler
og makkerturnering og en overuaskelse hvis
deltagerantallet berettiger der ti1 med flot-
te jub1læumspræmier samt små overraskende
trøstpræmier.

Stor jubelfest 1ørdag aften. Menykort til-
sendes klubberne sammen med den endeliEe ind-
bydelse 

"

Kombiner jeres ferle med en uges trænings-
ophold i Danmarke livligste by, Randers.
Der er nemlig gratis træning i ugen op til
stævnet. Der v11 også være mulighed for
privat indkvartering, dog ikke for samtlige
4oo d,eltagere. ( Mai. antal deltagere. )

Med sportslig hilsen

Torben Rasmussen

MIG-74
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IIY KtUB

Den 10 september 1983 blev en ny banegolf-
forening holdt over dåben, den stiftende
generalforsamling blev afholdt i Herning
Bowlinghals lokaler og foreni-ngens navn blev

HERillilG BAilE00tF 83.
Der var foruden DBgU6 formand fremmødt 7I deltagere, hylIke! må siges at være megetgodt ti1 en stlftend"e generalforsamling.

Som formand for _Herning ganegolf g3 valgtes
{1""!^Yfl!er, Ydunsvej-46, T4oO Herntugl te1.07. L22953,

Eternltbanerne som foreningen får til huse
I?9 er beliggende. på Fyrrevej 5 1 Herning,ugt var på disse baner at den ene halvdelaf anden runde DM-Hold blev afvlklet, ,

Herning Banegolf.Sl blev optaget i DBgU medvi:rkning fra 1. januar 1994. -

Banegolferen vll_g_e_rne Uydg Hernlng Banegolf83 velkommen 1.pBåU og vi håber pa"et-ååat
samarbejd.e i tiden fremover.

nf DBY0EtSE
Så_ er det lgen tid for i-nternational stævne
i Dronnlngborg. I år b1j_ver stævnet afviklet
den 19-20 maj.

Vi spiller i følgende klasser:
Junior og Senior, der sp1}1es
nationale spilleregler og a1le
ledende runder, 50% går videre

Herrer, Damer
efter de inter-
spiller 4 ind-til 2 melIem-
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rund,er , af dlsse går 50% ti1 Z finalerunder.
Dette kan dog ændres af turnerj_ngsledelsen.
Vi starter 1ørdag kl. 11.oo med 3 indledende
runder, fortsætter søndag k1. lo,oo med densidste indledende runde, søndag ca. kl. 11.3o
lndledes mellemrunderne og søndag ca. kl. 14.starter fina1esp11let. Vi har masser af præ-
mier vl skal- have uddelt, dette vil ske umld-
delbart efter spillets afslutning. Startaf- -

giften er for junior 25 kr. for øvrige 30 kr.
Lørdag aften afhold"er vi vor berømte stævne-
fest. Pris for deLtaEelse incl. sDisnlne er
50 kr.
Tilmelding til såve1 stævne sonn fest bedes
send,t til He1le B. Christensen, Dronnlngborg
Boulevard 76, Bgoo Randers senest den 1. maj,
Vi ser med forventnlng frem t1l 1sær din del-
tagelse.

Dronnlngborg Banegolf Klub

Fortsat fra side lI.
3 spillere + 1 reserve. Der spilles 2x3 run-
der i holdturne::lngen, i enkeltmandsturnerin-
gen spllles der yderligere 3 finalerunder
hvortll 33 I/3 % får adgang. Startpengene
beløber sig t1l SOSFr pr. spiller og 50SFr
for øvrige. Startpengene dækker trænlng, åbning
osvr osv. Som ved tldligere EMer.
Til turneringen kan der maxlmalt deltage 150
spillere og der er medalier ti1 de 3 bedste
i- hver kategorl. Der er fli træning på beg-
ge anlæg frå lørdag den 16 til onsdag-den
2O juni-1984. Det bør også nævnes at der er
mulighed for at man kun deltager på det -bane-
ånlæ[ hvor man føler sig bedst hiemnne, de1-
taeelse i kombinationsmesterskaberne er ikke
tvInEet. Indbydelsen i -sin fuldq gdstræL<qing
t;;'E;;' i*a;t" ivste -roruunasbraa decn 1983.-
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KAtElrlllEREll

Odense lndendørs
Klubmøde, Nyborg
Weinheim
1. runde hold Dl{.
2. runde hold DM.

Dronni-ngborg
3. rund.e hold DM.

Nyborg
MIG-74
Senlormesterskab i Hannover
Klel
FBgU juniorturnering
0d"ense

Junior EM 1 Østrig
Gladsaxe
EM-Vasa, Finland
DM-Enkelt
Nordborg
Gelsted
Klubmøde

Repræsentantskabsmøde på Fyn

24/2

22/ 4

19/ 5

26/ z
14/ 4
23/ 4
29/ 4
73/ 5
20/ 5

27/5
3/6

ro/ 6

24/ 6

24/ 6

r/7
29/7
4/8
5/8

18/ 8
26/ I
9/9

30/9
t3/ro
24/\L

2/6
9/5

L7/5
22/ 6

30/ 5

28/ 7
2/8
4/8

16/8
25/B
8/9

29/ 9
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nmfiuv# er en populær variation aJ golfspillet. Et rigtigt folkespil, der dyrkes
på mere end 3000 anlæg - fordelt ovel 25 lande - af mange tu-
sinde begejstrede tilhængere.

er sat i system - med intelnationale spilleregler - hvor samtlige
spillemuligheder og boldløb er matematisk udregnet på de 18 for-
skelige baner.

t't ffi;;::'*#;ffi:#ix:":',::'ffii,x:
med kreativ underholdning.

a er den ideelle fritidsbeskæftigelse for alle.

^jL /\ fremmer det setskabelige samvær med famitie og venner - og grver

-\ 
t-t ,t I-r rrtulighed for motion og afslapning i sol og frisk luft.,rrrb

er godkendt at Det Internationale Minigolf Forbund til alholdelse af

internationale turnelinger og mesterskaber.

å\

ffi\
\gN5

nmnUn# til hospitaler, rekreationshiem, sanatorier m.m.

Læger og pædagoger anbetaler MINIATUR-GOLF som et fcdrinligt middel til genoptræning - og Ifemhæver sætligt sportens at-

spændende virkninger. Selv passive og ellers uinteresserede patienterrgæster bliver aktive deltagere i MINIATUR-GOLF ens spilleglædet

og kan se lrem til næste gang, deres koncenlration, formåen samt evne igen skal bestå sin prøve. MINIATUR-GOLF er også et glim-

rende optræningsmiddel i bevægelsesterapi, hvori patienterne bevidst prøver at forbedre deres håndicap og via dette spil får mulighed

for bedre samhørighed mellem muskler og neruer. I del sydlige udland findes MINIATUR-GOLF-anlæg ved alle støre kursteder, hel_

sesteder og hospitaler, idet man her har indset, hvor popllært spillet er blandt patienter, og hvor oplivende MINIATUR-GOLF kan

være i det selskabelige samvær.

set holdbarhed og kræver kun minimal mermånederne juni, iuli, august cg sep'
vedligeholdelse. lember.


