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Udenfor sæsonen'in' igen?
To stævner i den absolut dødeste måned, januar, har vendt
lidt op og ned på terminskalenderen og kan måske gØre det
mere'in'at spille hele året.

Læs mere om de to stævner side 10 os 15

En plads i periferien
Vi har bespgt en klub i et yderområde, som de færreste af
kender ret meget til. Fynshav Banegolf Klub ligger på Als'
@stkyst og har trods et opland med Fynshav, Augustenborg
og Guderup svært ved at kapre nye medlemmer.
Læs mere side 12

o

Abent Hus-succes
Grunden var lagt for et velbes@gt Åbent Hus-arrangement i
Aalborg Banegolf Klub. Efter en lang dag var resultatet da

også 7 nye medlemmer, som blev lune på banegolfspillet.
Læs mere side 8
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Hold fast!
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

Stopuret er sat, og det tikker
uden stop mod 1 998. Danmarks

Idræts-Fortund har sat denne frist,

forhvert 3. årtages op alle qpeciai-

fo6und til revision. ldsn for denne

frist skal vi na at opfylde medlems-

kravet, hvis vi ønsker atbevare
vores medlemsskab og dermed

den blåstempling, der giver almen

anerkendelse ogdel ikagen, når

der deles midlerud.
Kravet er mindst 2000 medlem-

mer fordelt på 25 foreninger i
mindst 9 amter ellermindst 3000

medlemneri mindst 6 amter

Og hvordan gør vrså det bedst?

Unionens organisationsstruktur er

gearet om til atblive mere effektiv
og til bedre at kunne række ud
over det adminisfi ative arbej de.

Især det nye breddeudvalg har et

stort ansvar i arbej det mod fl ere

aktiviteter og fl ere medlemmer.

Begge dele erogsåmedtil at grve

points og dermed flere midler fra
DIF at arbejde med. Ligså har
lokaiunioneme med støffe fia DBgU
grønt lys til at lave opsøgande

arbejde og stævne- ogbredde-
arrangementer i deres respektive
lokalområder"

Men der skal afgjort arbejdes

stærkt og målrettet, for ved et blik
på landkortet fi nder man store bare

pletter uden klubber, og der er
klubbermed alt forlave medlemstal,

sombængertil alvorlig en saltvands-

indsprøJtrri"g, inden de mister den

sidste gnist.

Sammenlignet med de store

idrætter er der inden forbanegolf
mange udøvere, der må tilbage-
lægge store afstande foratkomme

til fæning i denklub, de har et

tilhørsforhold til. Så det drejer sig

både om at skabe flere klubber og
øge medlanstilgangen i de for-
håndenværende klubber.

Til det sidste kræves der især en

indsats fira den lokale kiub selv.

For eksempel en artikel eller en

annonce i denlokale avis eller

lokalbla4 løbesedler deles rundt til
beboerne og ettilbudom spilpå
baneme, men Dansk Banegolf
Unionmå også supplere indsatsen

via informationsmatsreiale for at

bekendtgøre sin eksistens og
fremhæve banegolf som en sport.

Men som sagt er det også op til
klubbeme selv atspytte inæveme

og tage fat! Jeg kan nærme Aalborg

BanegolfKlub, som efter en start

med megen bistand selv har

formået at udrette meget for at

skabe en klub, et klubmiljø og for
at hverve nye medlemmer. Og det

kanog skal ske imange andre

klubberogså.
Det gælder altså om at holde

fast i de enkelt€ klubber og arbej de

på medlemsrekruttering og bredde-

arangemsnterder.

Økonomienenhindring
For atkomme tilbage til "de

bare pletter" ser indsatsen noget

anderledes ud. Man kan ihvertfald
starte med kontakt til baneejere,

for det er en dyr og langsommelig
proces at starte en klub helt på bar
bund

Det sidste kræver en arbejds-
gn ppe afinæresserede, planlægning

af etableringsforløbet, et utal af
kontakter til forskellige instanser -
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og herunder lang ekspeditionstid"

man skal have en grund og man har

behov for kapital og en financierings-

Løsning. Alene at anskaffe baner og
etablere et anlæg løber hurtigt op i
flere hundrede tusinde. Indkøb af
et 18 stk. etemitanlæg, someren
billig banetlpe koster ca. 2 10.000

kr. (De mindste filtanlæg er lidt
biiligæ). Dertil kommer anskaffelse

af fliser til at lægge rundt om
baneme, ca. 9m t g*rg" 18 baner
bliver til ca. 162 m 2 fliser, men det
løberipraksis nemtop til noget
mere. Fliserafdenbillige flpe i
størrelsen 50x50 cm 2 koster i
handelen 1 00 la. m 2, så herharman
alene en udskrivning på I 6.200 kr.
plus det løse, så inkl. støttepiller,
grus ogjordarbejde og ekstafliser
runder man uden problemer de

20.000kr. Nu stårman såmedet
færdigt anlæg, men mangler så et

sted at opholde sig. Et læskur kan
opbygges, en skuruogn kan opstilles,

men man bliver i længden tæt af
sådanne forhold, når vej ret bliver
dårligt eller de kølige aftener sniger

sig frem. Og hvad angår indtægter,

så har man maksimalt 5 måneder

årligt at fiene penge hjem på.

At skulle hive så mange penge

op aflommenbare til en starter
måske en af de alvorlige grunde til,
hvorforvi ser så ffiklubber skyde
op, hvis detikke lige erpåallerede
eksisterende baneanlæg, hvor der

erbaneejere, der også ønsker at
holde på deres indtægterog
rådighed over banerne. Skal klub-
beme have tæningsmuligfrederher,

skal de oftestbetale entænings-
aryft, og de blivernok ikl<e tildelt

de absolut bedste tidspunkter, hvis
de vil have baneme for sig selv,

men det ermåske de vilkår, man
skal acceptere i første ombæring,
hvis man ønsker fl ere klubber.

Derfor er det måske en id6 at
satse mere på indendørs anlæg. At
det stadig er nødt til atvære påt

kommerciel basis kan nok ikke
undgås, men her har man da 12

måneder om året til at drive
fonetrdngi.

Konsulent fi a DlF-regionen i
Vejle, Erik Mogenseq har desudsn
givet udfiyk for at skulle banegolfen

have en chance for at kaste sit

Klubberfuropbgebe i

F

sommerferiefom{ else-image f a
sig skulle manigangmed etablering

i haller med helarlige tænings-
faciliteter, hvor der ikke var en
atrnosfære af sfiand og camping.
FIan refererede desuden til et proj ekt
ved KrarupÆspe på Midt$m, som
indgår i planerne om et idræts-

center for mindrc udbrcdte idrætter.

Financieringen her skulle dog ferst
være på plads, inden man gik
videre. Banegolfen har ailq€de lagt

billet ind i projektet, så vi venter i
spænding på det videre forløb.

l(uberidag

Næste nummer af Banegolferen

Banegolferennummer 2/1 996 udkommermedio maj
Deadline for annoncer og indlæg til bladet er den 1. maj

Indlæg til Banegolferen modtages geme pr. post til redaktøren
eller via E-mail til LM@vip.cybercity.dk
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Synlig ledelse!
Af Kar s t en J @ r g e ns e n, B ane g o lf Klub b en Rande r s

En af forudsætringeme for en
god" effektiv og velfu ngerende

arbej dsplads er en dynamisk
ledelse, der forstår at motivere
medarbej deme blandt andet ved:

Atvære synlige, atopstille klare
og utvetydige målsætringer, at

inqpirerc gennem ris og ikke mindst
ros.

På disse punkter er det ikke
spor anderledes med vores sport
ogdensklubber.
Er vi så gode nok til at opfylde
ovenstående?

Svaret må beklageligvis på

ledelsesniveau blive et stort NEJ !

Iweekendenden 1. -2. jvli
1 995 var Banegolf Klubben
Randers 'STanangør afDM for
individuelle og mixpar. Vi lagde

efteregenmening et stortarbejde i
arr:angementetisæri dagene op til
og under stærmel Vores intsntioner
varheltklart at skabe et stæ'rrne,

derville være til deltagernes til-
fredshed, og somkunne huskes af
deltageme som et godt, hyggeligt
og fomøjeligt stærme, man med
glæde kunne tænke tilbage på i de

kolde minigolftie vinterrnaneder.

Efter vores egen opfattelse
lykkedes detoveral forvenbring -

f. eks. har vi aldrig før måuet lave
såmegetmad, derblev spist så

hurtigt, som detkunne serveres.

Tilqmeladende havde deltageme

det fe sfl igt og fomøj eligt.
Fra deltagemes side faldt mange

rosende ord" hvilket naturligvis
varmede meget og gav os foen på"

atvi havde lavetet skidegodt
stærrne.

Æligevel var vi spændæ på

4

unionens (læs : formandens)

opfattelse afstævnet. Havde vi
gjort det godt, var der ting, der
kunne have været anderledes eller
havdevi gjortdetdårligt? Vi var
med andre ord spændt på kritikken
afstærmet. Skulle vi have ris eller
ros? Ris kan udnyttes lige så

positivt som ros. Vi kunne bruge
ris til for eksernpel at rette fejl til
næste gang, vi skulleværeDM-
ananger. Forallerede undsr stævnet

havde vi lysttil atprøve kræfter
med et tilsvarende stævne igen.

MEN - hvad skete??

Ingenkritik!
Ingenomtaleibladet!
Ingen omtale i formandens

beretrins!

Medandreord: Vivarsom
a:rangør ikfte værd at ofre ord på.

DET ER SIMPELT HENFOR
PÅnUCf - og så erjeg ligeglad
med" hvem der har ansvaret!

På arbej dsmarkedet ville det
med fere demotiverede medarbej -
dere med risiko for at pågældende
ville ffi "et tilbud hanÆrun ikfte
kunne sigenej til".

Menhos oskanmanjoblot
læne sig tilbage og tænke: "Sådan

enbrokrøv, han skal ikke tro, han
ernogef'.

Det tager lysten til, at man en

anden gang gider påtage sig
'besværef'.

PS ! Det er naturligvis svært at

skulle omtale den sociale del afet
stævne, hvis man totalt glimrer ved
sit fiavær under denne såre vigtige
del afetarrangement.

Ses Unionen tilstrækkeligt? Karsten Jprgensenfra Randers mener noget andet.
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Svar på Karsten Jørgensens indlæg
Af Inger Walthea formand Dansk B ane golf (lnion

For det første sammenligner du
Dansk Banegolf Union med sn
ganske almindelig arbejdsplads og
konkluderer, at den ikke er spor
anderledes arbej dsmæssigt og
lcavmæssigt.

Der er en meget stor forskel på
disse to, nemlig atpå en almindelig
arbej dsplads er man ansat heltids,
dette gælder både for ledelsen og
medarbejderne.

I Dansk Bane golf Union foregår
alt arbejde i fritideq frivilligt og
ulønnet. Med frrldtidsj ob samt
familie er det naturligvis slet ikfte til
at sammenligne på lige vilkår.

Nårjeg tænker på repræsentant-

skabsmødet i november I 995,
hvor min beretring var fremsendt
og fremlagt til debat, og hvorj eg
havde taget mange vigtige ting op,

såsom den nye stuktur, de nye
udvalg, målet med DBgU i årene

frernover, hvilke hav der skulle
opfyldes ffi.ffi., såkanjeg ikJ<e

erindre, at der var en eneste, der
overhovedet ville kommentsre eller
diskutere disse ting - hellerikke
nogen fia BanegolfKlubben
Randers - altså måtte jeg gå ud fia,
at alle var enige, da beretningen
blev enstemmigt vedtaget.

Der kom en kommentar fra BK
Randers, og det var efterlysningen
afros forDM 1 995. Jeg beklagede
phmødet,at det ikke var kommet
med i min berebring og kunne kun
gentage den ros, jeg havde givet
mundfligt ved afslutrringen afDM.

Nårjeg læser de sidste afsnit af
indlægget er det lige førjeg siger
til mig selv: "Er det arbejde, du

bruger så meget tidpå så lidt
værdsaf '? (Jeg modtager heller
ii<J<e ros fia nogen). "Eller er det
kun Karst€n Jergensen fia Randers,

der ikke kender omfanget af dette
arbejde"??

Når du kan efterlyse min
deløgelse i socialt samvær, hvor
jegvarnødttil at aflrolde eksfa
bestyrelsesmøde hele aftenen på
grund afproblemer i Unionen, så

hører alting simpelthen op.

Karsten Jørgensen -meddet du
skriver, erjeg helt sikkerpå, at du
vil stille op tilvalgpånæste repræ-
sentantskabsmøde, og at du nok
skal blive valgt. Der plejer ikke at
være kamp om pladserne, da det
faktisk er meget tidskrævende og
megetlidtværdsat.

Hvorfor fik DM-enkelt

ingen omtale?
Af Kaj og Sonja Christensen, Odense Minigolf Club

Vi deltogi DM i Randers i 1995. Vi s1mes, detvar
etvellykket stærme. Vihavde indkvarteretos på
vandrer$ern og skulle spise ude i byen. Men den
rosende omtale afmaden fik os til at tilmelde os fælles-
spisningen i klubben. Og det fortrød vi ikke. Det var
virkelig lækker mad, I serverede.

Det var et godt arrangement. Vi kommer igen næste
gang, I har stævne.

Men vi undrer os over, at unionen ikke finder
aniedningtil atrose elleri detmindste omtale stærmeti
Banegolferen. Det er for dårligt!

Svar på Kai og Sonja

Christensens indlæg
Af Leif Olsen, Banegolferen

I løbet afåret bringer Banegolferen artikler om
mangt og meget indenfor den danske banegolfverden.
Til tider dæktes visse begivenheder grundigere end
andre, menvi forsøgeratkomme rundtom alle de
emner, der har interesse for vores unions medlemmer.
Nar dette ikke altid lykkes, skyldes det tildels at der
indtil for ganske nyligt kun har været to personer
tilknyttetredaktionen, såmulighederne forat dække
alle anangemsntsr har ikke værct tilstækkelige.

Men lad dette være en opfordring til alle, som læser
bladet, skriv til os og lad os høre jeres mening om den
danskebanegolf

5



Bnnecolrenen 1/1996

Følieton: Minigolfens mosaiksten
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

Hj ømestenene i minigolf samt

områder, vi ikke harbevægetos

meget i, men som ermere dybde-
gående, endvi forestilleros, er

nogle afdet, viberøreri denne

føljeton, som kommer til at være

gennemgående i bladet hele året.

Vi bringer et afsnit i hvert num-

mer og for dem, der endnu ikl<e

har været tilhørere, kan vi afsløre,

at det er en indvielse i det foredrag,

som Peter Sørensen aftrolder for
klubbeme.

Selv om man følger med i følje-
tonen her i bladet kommer vi ikke
tilbunds i alt, såartikleme erkun
ment som en appetitvækkertil
kurseL som vi bestemt kan anbefale

i"live"-udgaven
Det er desuden værd at bemær-

ke, at man ikke kan gå rundt og
spille hver dag på de måder, der

beskrives, dertil vil detblive for
stereotypt men der er indeholdt
teknikker, som man kan tilpasse i
næningogtil stævnerog iltøj g&d
bruge som inspirationskilde.

l.Afstemning
Det sr en indledsnde øvelse med

afslapning og afsæmning af omg-
velseme til formåi. Find snbe-hagelig

stol eller stilling indendu gåri
gangmedøvelsen.

Du skal fokusere på det væsent-

lige. Begynd med at fokusere på

din vejrtæhring, og prøv at opnå

en rolig og regelmæssig vejrbæk-

ning, hvis denikke allerede erdeti
forvejen. Læg derefter mærke til
de omgivelser, hvor du opholder

dig. Det kan være lokalet baneme,

dine medmennesker, og not6r dig,

6

om der er sket noget nyt. For
eksempel nye sko ellernyttøj på

personeme omlffing dig, ændringer

påanlæggetosv.

Tænkpå de problemer, du har

gået og grublet over inden, du kom
her. Det kan være problemer i
hjemmet eller opgaver eller lektisr,

du ikke har løst. Tag disse ting og
læg demvæki en"sortkasse" i
din unde,tbevidsthed- Du ved" at de

erder, og atduvil vende tilbage til
dem, mur lige nu og de næste

timer er det minigolf, det drejer sig

om.
Ww atlæggemærke til, hvordan

du har det fysisk, og prøv at gen-

kalde dig, hvordan du har det, når

du er i form og føler dig veltilpas
påbanen og i konkurrencesitua-

tionen.

Herefter kan man påbegrnde sin

målsætning. Det er bedst at have

et overordnet måI, der ligger ude i
fremtiden" måske 6 måneder eller
12 måneder, enddamere måske.

På den måde f emer man presset

fra den aktuelle begivenhed, og

man har nemmere ved at koncen-

trere sig om det, der skal ske.

2. Mosaiksten for succes i
minigolf

Efter den mentale del, som man

kan benytte ved enhver konkur-
rence, handlerdenne del om
mosaikstenene i vores sport. Det
er almene punkter, som ved tilpas-

ning kan anvendes inden for aile

sportsgrene. Man skal tage op til
overvej else, hvor vigtige disse

punkterer foren selv som spiller
og de hav ens ambitioner stiller,

og derudfra lave enprioriterings-
rækkefølge med de vigtigst€ ptmkter

somhqjesteprioriæær.
Følgende punkter skal vurderes.

Mankan eventuelt fylde flere ind:

statistikover sultater

statistik over fiæningsresultater
variantbæning

psykologiske evner

fysisktilstand

teknisktæning
rigtig mad & kosttilskud
lægecheck&behandling
objektivitet

Srrnnastik
nuNSage

pianlægningafstævner
planiægning afen hel sæson

kendskab til boldmateriale
penonligt velvære/ wrigS.hv

3. Status
Demæst erdettidtil en status

over, hvor man god eller dårlig man

ertil de nedenstående ting. Det er

en slags selverkendelse overfor sig

selv, og det hæver derfor ærlighd
ellers er der ingen grund til at fort-
sætte til dette fin.

Dater først din statusopgørelse.

Derefter skal du på nedenstående

punktervurdere, hvor du står.

Angivdinplaceringmedtal fra 1 til
5, hvor 1 er lig med dårlig og 5 er

ligmedgod.
Udvælgogarbejdmedde

punlfer, du vil forbedre dig på.

Det bør bemærkes, at man kan
ikke satse på alle punkter og slet

ikfte opnå 5 på dem alle, men
arbej d videre til du er j ævnt god

eller godtil dem alle.
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Thæningsafgift afskaffet

Putter Team Odense harpå
klubbens ordinære general-

forsamling besluttet at

afskaffet tæningsafgiff en på

klubbensbaner.

Ny adresse

Forhandler afbanegolfudstyr,
Keld Tønnesen har fiiet ny
adresse og telefonnummer:

KeldTønnesen
BuddingeHovedgade 134

2860 Søborg
Tlf,31 6:7 2069

Makkerturnering i marts

Den traditionelle Makkerturnering vendertilbage den 9. - 10.

marts. Ligesom sidste år afirikles den indendørs, denne gang hos
Putter Team Odense.

Hvert ar har budt på ændringer, og dette ar er ingen undtagelse,
men ændringen ernokmere radikal endtidligere set.

For at give alle par en mere fair vinderchance har man bestemt,
at højst en af spillerne må have et DBgU-årssnit under 26,00.Der
har efterhånden vist sig en klar dominans afpar dannet af
topspillere og denne forskel forsøgerman at fåudlignetpå denne
vis.

Derudover er alt stort set ved det gamle. Der spilles 9 special-
runder, og derefter knockout-kampe, dog uden opsamling.
Maksimale antal deltagende par er 32. Startpenge er 1 10 kr. pr.
spiller, Putter Team Odense er gerne behjælpelig med at finde en
maklcer, hvis man ikke har fundet det (man må gerne danne parpå
tværs af foreninger og kategorier). Tilmelding sker skriftligt til
MortenRasmussen, Vestre Stationsvej 88,5000 Odense C eller
på tlf. 65 9l 13 40 senest den 3. marts.

Det er muligt at man skal gentage

sin statusopgenelse i starten afhver
sæson forikke at falde tilbagepå
nogle afpunkæme. Eller man kan
foretage en status efterenellerto
måneder og måle udviklingan.

Opstil og vurder følgende punkter:

Talent

kondition
søvn/hvile

kost
mentalkontrol
objektivitet
stævneplanlægning

sæsorplanlægning

boldkontrol
privafliv

motivationitænine

motivationitumering
teknik/hastighed

teknii</overskru

teknik/undersh:u
æknii</stabiliæt i slag

tekniVstabilitet i spil
taktik
træningspsyke

tumeringspsyke

karnmeratskab

Man bliver måske overrasket
over resultatet. men det bør blot
motivere endnu mere til en mere
stuktureret indstilling sin sport
som meningen er, for frods alt
bruger man mange timer på den så

hvorfor ikke bruge tid på at gøre

hj emmearbej det ordsntligt.

Det var en indvielse i afsteinning
og mosaikstenene. I næste nummer
kommer det til at handle om teknik
ogfysik.

Som nærrnt er det uddrag fra
Peter Serrensens foredrag om
minigolfens mosaiksten. Klubbeme
kanbestille Peter Sørensentil en
efterrnidd ag eller aften. Dansk
BanegolfUnion dækkerudgifume,
så det er firldstændigt gratis for
klubberne.

7
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Abent Hus i Skalborg
Af Klaus H enriks en, formand AaIb o r g B ane g olf KIub

Aalborg BanegolfKlub aftroldt
Åbent Hus lørdag den 20. j anuar

med et meget tilfredsstillende

resultat. Ideen kom egentlig på

banen, fordi vi efter halvandet år

med indendørsbaneme må konsta-

tere, at vi bor for langt fra Aalborg
City til at å disse mennesker herud-

Mor konkluderede vi, at vi måtte

prøveat slå et slag forklubbens
eksistens for lokalbeboeme i
Skalborg.

Det startede så med enpæn halv-
sides artikel på forsiden aflokal-
avisen ugen før arrangementet.

Onsdagen før Abent Hus mødtes

en del afvores toofaste medlemmer

til uddeling afløbesedler i den

nænneste omegn unlcing klubbert

Uddelingen skulle selvfulgelig

afsluttes med kaffe og kage samt

sodavandtilbømene (det erjo den

slags, som gør livet værd at leve).

Lardag formiddag kl. I 0 åbnede

vi så dørene for den kæmpe

række af mennesker, som bare

ventede på at komme ind og spille

alletiders sport. Næh, dervar
søreme ingen, somkomind. Stor

skuffelse ! Men omkring kl. I 1.30

begrndte de første unge mennesker

at komme ind. De blev mo dlaget

meget fint og fik valget om at ville
prøve at spille alene, elleromde
ville have en afos medtil at vejlede.

Da dervarmødt enpænportion af
vores egne folkop, kunnevi
således tage pænt imod alle dern,

som derefter dukl<ede op.

Omkringkl. 13 tegnede dagendog

alligeveltil at skulleblive en

succes. Helehuset summede afliv
ogglade ansigter. Nogle kombare
for at kigge, andre ville meget
geme hare om alt vores udstyr, og

mange afdebesøgende nåede at

spille adshllige spil.

Som afslutring tilbød vi
gæsteme at deltage i en tumering
mellemkl. 17 og 18 forde 10

bedste spillere dagan i gerurern.

Også denne minitumering blev
afviklet med stor succes og med

udbrud som'Juhu, yes og
møgqpil". Vindeme fik ovenakt
pæne præmier, som kunne nydes

hjemme løtrdag aften samme,n med

kaffen. Det erhelt sikkert, at i
forbindelse med et sådant an aflge -

ment er det prikken over i'et at

lade folk mødes i en dyst. Det er

det, som tænder gnisten og kan
lokke demnænnere vores sport.

Resultatet i skrivende stund er

sn portion nye voksne medlenunsr,

deriblandt 2 nye damespillere,
hvor den ene godtkunne blive en

"trussel" hed ad vej en. Men det

bedste resultat, synes vi selv, er en

fordobling afvores j unioraft leling.

Endnu en gang har Aalborg
BanegolfKlub vist, at ved at bruge

masser af energi, kan alt lykkes og

endemedsucces.

Anlæg i Nørresundby
Af Ole Rasmus s en, B øne g oIfu ren

Når vinteren engang slipper sit

faste tag i Danmarlg ffir medlem-
meme i Aalborg Bane golf Klub
tavlt - meget bavlt sndda kan man

fiygte. Det er nemlig planeme, at

klubbens nye etemitanlæg skal stå

klart til en indvielse den27 . apÅI.

Klubben har fiet tildelt et areal

ved Nørresundby Idrætscenter,

hvor man udover en allerede

eksisterende terrasse til ophold vil
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opføre et klubhus. Der er allerede

lavet en skitse overbanemes
placering, som giver god plads til
banerogtilskuere.

Baneme står lunt og godt og

firldt istandsatte i en lagerbygning,

men inden placeringen venter

arbej det med planering af areaiet

samt udgravning til baner og støtter.

Imens man venter herpå, håber

man at kunne starte på klubhuset.

Det tildelte areal er omlring
1000m2 ogliggerilæbag
idrætscentret til to sider. Hvis det
går dårligt med spillet, er der mod
syd en storartet udsigt over
Limf orden og Aalborg, man kan
nyde.
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Skøre kugler
Af Klaus Henriksen, Aalborg Banegolf Klub

Nu har j e g dyrket mini golf-
qportan igennern nogle år, men der

ernoget,jeg stadig ikke har
forstået.

- Ogjeg er vist ikke den eneste!

Hedder det kugler eller bolde? I
sportsverdenen si ger man, at alt,
hvad der kan hoppe, er bolde:
Fodbolde, håndbolde, tennisbolde
osv. De fleste afvoresbolde/
kuglerkanhoppe, altså er det en

bold. Hvad så med en H15 eller
H33, er det så enkugle, som vi
bare kalder en dødbold? (Og er
det så en dødboldsituation. når vi
spillermedden?!).

Man hører tit inden for vores
sport, at der nævnes både bolde
ogkugleri samme sætring. Man
kanf. eks. ffienboldkuffert, som
kan indeholde 64 kugler. Det lyder
da kugleskørt. Hvad mon man

bruger, hvis man qpiller bowling?
En bowlingbold? Eller hvad med
bordtennis? En bordtenniskugle?

Men sådan er derjo så meget.
Jegmener, atvi skal slåfast, at

hvis det sr en lille massiv "tingesf '
må det hedde en kugle. Så vores
udstyr består vel hovedsageligt af
largler.

Men hvad så med alle os, som
bruger en "badebold" på visse

baner, Nej, det er vist noget rod.
Det sker dog, at man hører, at der
er nogle, som bruger ordet "klaf ',
men det erjo nok dem, som er
totalt forvirret. Det skete endda en

dag, at der var en spiller, der fik
rodetbold og kugle såmeget
sarrunen, at hun kaldte det for en

"bogle", men de stakkels forhand-
lere harvist ikke en chance, hvis
de nogensinde skal kunne sælge

sådan en størrelse.

Men een ting, som dog er helt
sikftert, er, atmani denne sporttit
kommer i snak med nogle skøre

kugler. Ja, nogle afdem ermåske
endda lidt bløde i bolden.Tasken er ladet med - ja, er det nu bolde eller kugler?

Uddragfra Odense Minigolf Clubs medlemsblad GOLF-NWfra 1972

For 24 år siden

2. runde af holdturneringen

finder sted påbanerne i
Fj ellerup, DjurslanÅ, sQndag

den28. maj. V startermedbus
fra Klosterbakken kl. 05.00
mor g en. P ris en for bus -turen
bliver kr 30,00, startpenge kr
5.00.

Alle medlemmer kan deltag e.

De som ikke spiller på hold kan
deltage i enkeltmands.

Tilmelding, som er bindende,
samt betaling må ske senest
onsdag den24. påbanerne i
Tivoli til knssereren Johs.

Andesen.

Nu håber vi alle spillerne g@r

deres bedste!
3. og sidste runde i holdturne-

ringen fore går på Sj ælland, der
bliver også enbustur, men
deromsenere.

I
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Vintergolf for tøjeksperter
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Det er ikke hver dag, at man

spiller banegolf, når termometeret

viser kuldegrader - og sådan bliver
nokvedatvære forde fleste. Men
hos Nord-Als Banegolf Club og

Broager Banegolf Klub er det

anderledes. Etpar gange omugen
har man hver vinter praktiseret den

formange afos noget delte for-
nøj else at spille banegolfuanset

vejret og "føret" på baneme. For
Nord-Als klubben er det blevet til
9 sæsoneri altmedvintergolf, og

man var derfor meget spændt på

deltagelsen i det føste vintentævne

medindbydelse til andre klubber.

Mendervarnuikke
nogetatbidenegle for,

for der v ar 23 deltagere,

herafl 1 udefra, der

havde trodsetrisikoen
for et dårligt vinter vejr,

ogvejretvarnuheldig-
vis ogsåmeddern.
Fern runder i højt og

klartvejrmedenpæn
vind indfraøstblevdet
denne lørdagijanuar,
men selv om det ikke
var bidørde koldt skulle

man alligevel være lidt
afen "tøjekspert", og

kreativiteten havde da

ogsåfundetvej tilde
fleste. Hovedbeklædnins

imangevariationer,
vrndtætøj, fingerhand-

sker og solidt fodø
var at skue på deltag-

eme, oghvadmanikke
havde til atvarme det
ydre, kompenserede

man ved at varme det indre af
icroppenmedkafle og etpar små

skarpe. Humøret fejlede i hvert
fald ikke noget danne da g.

Enkelte lyspunkterblev det også

til spillemæssigt, hvor to spillere

præsterede hver en "grøn runde"
på henholds vis 24 og 23 slag, men

også i denanden ende afskalaen
blev der 'brilleref ' med rekorder

over de 40 slag.

Vindeme samt enkelte vilkårlige
placeringer undervej s blev
præmieret med gavekort og en

bemærhring om, at de havde ydet

"eniskoldindsats".
Stærnretblev afslutret i en hyggelig

afnosfære med et baditionelt
sønde{ysk faktement bestående

afkålpølser, flæsk og gul e ærIer,

og for de der ikke turde eller ikke
kunne er detvist arrangørens

mening at gentage arrangementet

næste år. Pågensyn!

Bedrevejr kunne ingen have Ønsket sig til et stævne midt ijanuar

De var pakket godt ind nede på Nord-Als.
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Juniortræf med masser at gang i
\f Klaus Henriksen, Aalborg Banegolf Klub

Til dete nunnner afBanegolfercn

hmjeg lovet at skrive lidt om vores
junior/minijuniortæfi Aalborg,
som snart erpå trappeme.

Oprindeligt var det Majbrit
Fogh her fra ABK som fik ideen
medatsamle alle de unge til en
weekend med masser af aktiviteter
ogråhygge - og selvfølgeligen
minigolft umering. Den ide har vi,
Majbrit, Allan og undertegnede, så

arbejdet med (meget!) og er frem-
kommet med et fint anangement
for alle dem, som kommer herop
den2. og 3. marts. Vi har sendt
personlige indbydelser ud til alle
ungdomsspilleme og i øwi g.lagt
op til, at man kan medbringe en
kanrmerat, som normalt ilJ<e

qpillerminigoH

Planen er, at der startes med ca.

3 timers tæning lødag eftermiddag,

derefter tager vi til Seaport Fun-
center og spiller bowling (vi har

lejethelehallen!). Efter 1 times
bowling erman sikkert så sulærq

at man nemt kan spise enpizza og
drikke noget sodavand så det
snupper vi lige. Med fyldte maver
kører vi igur til klubben og spiller
2 indledende runder i vores tume-
ring. Kl. ca.21 blivervitranspor-
teret til Nørresundby Idrætscenter
(vandrer$em), hvorvi vil hygge os

en time eller to, inden vi går til ro. I
den forbindelse skal nærmes, at
derikke skal medbringes sengetøj,
da det findes på værelseme.

Søndag morgen spiser vi morgen-
mad, indenviboltreros ca. halv-
anden time i Svømmelandmed
vandrutsjebaner og meget andet.
Så kører vi atter til Skalborg og
spiser en let frokost, hvorefter vi
starter finalerundeme i tumeringen.
Kl. 15.30 kårervi vindeme og
bruger lidt tid på at snakke sanmen.
Som afslubring har vi lokket

McDonalds til at sponsorere mad
tilos, somvivil qpise, indenvi
siger pænt farvel til hinanden.

Alt dette kan vi tilbyde deltag-
eme firldstændigt gratis takket
være Dansk BanegolfUnions
støtte. Vi siger hermed mange tak
til Unionen for dens 1 00%
opbalcring. Vi håber da også, at
klubberne bakker fi.rldt op om
denne weekendog sørgerforat få
alle ungdomsqpilluae sandt herop
inklusive en holdleder.

Vi, som stårbag dette projekt,
har gjort alt til, at arrangementet
skalblive en succes, ogvi er sikre
på, at det bliver en uforglemmelig
weekend for alle deltageme (også

de voksne).
Hvis du ikke hartihneldt dig

endnu så ring til os på tlf. 98 1 8 46
00. Det kan være, at der er plads
tildigalligevel.

Juniorhjørnet
Af vincent Huus og FrankThomsen, juniortrænere Putter Tbam odense.

Ja, så er der efterhånden kornrnet
gang i juniorbæningen hos Putter
Team Odense. hvorden første

store udfordring bliver klubmester-
skabet som afholdes i weekenden
den 17.-18. februar. Fjortendage
senere, den2.-3.marts, gårdet løs
igert når Aalborg Bane golfKlub
invitffir til junior/minijuniorbæfl

hvordervirkelig erlagt op til et
spændende og hyggeligt arrange-

ment bade på og uden forminigoli
banen. Vi fra Odense glæderos
megettil at deltage, oghåber, at alle
klubber bakl<er op om initiativet.

ForPutterTeam Odenses
juniorer skal det også nævnes, at
vi fra tænersiden arbejder med
planer om at fii samtlige juniorer
med til mindst to private stævner i
løbet af sæsonen'96. Det skal
også her nærmes, at der er sket

udskiforing på tæneniden, idet
Leif Olsen pga. manglende tid har
ørsketatfæde lidt i baggrunden
med hensyn tii tæning. Istedet er
Frank Thomsen indtådt, og vil i
samarbej de med den anden hidti-
dige og stadigt nuværende tæner,
Vincent Huus, arbej de videre med
dygtiggørelse og styrkelse afdet
iovende qpillermateriale, Putter
Team Odense råder over.
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En plads i periferien
Af OIe Rasmussen, Banegolfuren

Midt i januars sneklædte og
kolde vinter og lige bag ved havets

barske brydning med stzndbreddsn
på Æs' østkyst gernmer der sig en

campingillads. Man skulle fo, at

disse steder lå øde hen om vintereq
menpå denne plads er der ca. 100

gæst€r, som tilsyneladende begår

sig i vinterkulden under de lidt
primitive forhold, som en campist
nu engang må trives under. Stedet

derliggeri en afde periferære

egne af Danmarlq er Naldmose

Camping kun et stenkast fra
Fynshav. Det er søndag og det er

eftermiddag, og lidt overraskende

møder vi andre "standgæstet'',
der er ude på spadseretur. De har
trodset denkolde østenvind" der

står lige ind fia det åbne Lillebælt.
Lidt længere oppe bag ved, et

parhundrede meter fra vandet,
iigger den egentlige årsag til, at vi
er landet her på en campingplads
midt om vintsren. Her ligger nemlig
de 18 stk. minigolfbaner, somdan-
ner grundlaget for Fynshav Bane-
golfKlub. Vi har en aftale med
jordbesiddererl Emst Sell, som også

er næstformand i klubben. Han har

lovet at fortælle lidt om den klub,
som de færreste af os kenderret
megettil.

Da vi ankommer, er der ikfte
nogenhjenrne, men vi kigger os lidt
omkring og beslutter os lidt skuffet

tilatkøre igen. Vikomjo godt

nok også lidt senere end aftalt.
På vej derfra genkender vi ved et

lykketæfcampinpladsens logo på

en bil, der erpå vej imod pladsen,

og rigtigt nok er det den mand vi
harenaftalemed.
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Svært at overbevise andre
Det viser sig, at det er en ret ung

campingplads. Dm har kun ligget
der i 4 år, og omtrent det samme

harkhrbben De sytten medlemmer,

den repræsenterer, er alle fra
området. men deter sværlat
skaffe flere medlemmer, selv om
kontingentet er billigt. Tohundrede

kronerom åreterprisen, men det
er ligesom, at sporten ikke repræ-
senterer nogen prestige for de

mange, derkommer gentagne gange

omugen i løbet afsommsren.
Hver gang år de at vide, at det er
billigere for dem atmelde sig ind i
klubberl og de bliver gjort bekendt

med de mange andre fordele, men
det bider bare ikke, og næstfor-
manden kan ikke give nogen
egenflig forklaring. De har endda

forsøgt sig med en lørdagstumering
for campisterne, men nogen effekt
heraf har der ikke været at måle.

Vi kommer ind på andre tume-
tinger, herunder samkvemmet med

ande klubber, hvilket de selvfølgelig

også har dyrket lokalt, hvor især

Nord-Æs BanegolfClub og ligeså

Broager BanegolfKlub har været
"spa:ringsparbrere", men i Fyrshav
er de for fi aktive, og især de unge
fir andre interesser og falder efter-
håndenbort.

Faciliteteme på pladsen og for
klubben er ellers i orden. Der er
plads til200 gæster, godebade-
og toiletforhold, kiosken er centalt
beliggende, afstanden til vandet er

kort, og så er der selvfølgelig de

1 8 velholdte eternitstandardbaner.

som kan præsentsre en bansrekord
på21 slag.Klubben har ffiet stillet
en campingvogn med strøm til
rådighe4 og vil man som gæst

eller nyt medlem qpille lidt mere

"professionelt" er der et sætpå 6

kugler til rådighed. Desuden er der
2lønrrede ansatte til at tage sig af
baneme i højsæsonen.

Banerne i Fynshav er i lige såfin stand som hos landets pvrige klubber
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ArangementerOK
For et par år siden var klubben

ved at melde sigud afunionen, da
den ikke ønskede atbetale kontin-
gentet på de femhundrede kroner.
Situationen var den samme i I 995,
selvom beløbet kun var ethundrede
kroner. "Vi har ingen kontakt til
unionen, og derfor intet ud afat
være medlem", siger Emst Sell og
understreger, at klubben ingan
økonomiske problemer har. Men
medlemmeme afklubben bliver
intet tilbudt. Man ville geme lave
medlemsmøder og nyhedsbreve
med grundlaget er ligesom for
tyndt. Det er selvfølgelig også et
intemt problern, men det kunne
måske løse s med informations-
materialer og støtte fra unionen til
hjælp til atudbrede sportenog
gøre gæsteme og især lokalbebo-
eme interesseret for ellers fortliver
det kun en sommerferiefornøj else.

Endnu har der ikke vaeret noget
unionsarrangementer på baneme,
men Emst Sell mener ikke, at der
skulle være noget til hinder for det
og undersfeger, at man også her
erindforståetmed" at qpillere fa
andre klubber har gratis spil på
baneme.

Inden vi afslutter vores besøg,
tilbyder vi nogle eksemplarer af
unionsbladet hvilket falderi god
jord kan vi fomemme, for så er
der da lidt til medlemmerne, og vi
aftaler, at de 1 7 medlemmer i en
periodekankommemedpå
Banegolferens fordelingsliste.

Sådan går det i 1996

Som en opfølgningpå sidste års konkurrence ogmedhåb om en sØrre
deltagelse præsenterer vi igen en læserkonkurrence, hvorvi æsterlæsemes
indsigt i fierntiden og vurdering afde qportslige styrke forholdherljemme,
og da det er EM-år i Danmark, skal der også svares på internationale
spørgsmåI.

vi præmierer de bedste besvarelser, og viser det sig, at flere læsere har
svaret rigtigt på samme antal spørgsmål trækl<er vi lod iblandt dern. Som
1. prærnie udlodder vi 3 flasker vin, 2. præmie er 1 flaske vin og som 3.
præmie erder 1 æske chokolade.

1) Hvemblivernr. I og2 iDM-holdtumeringen 1996? @litedivision)

2) Hvem bliver danskjuniormester ved DM i år?

3) Hvilken placering opnår det danske henehold ved
Europamesterskabeme i Odense?

4) Hvem afdanskeme kiarer sig bedst individuelt blandt herreme ved
EM?

5) Hvern afdanskeme klarer sig bedst individuelt blandt dameme ved
EM?

6) Kommer en afde danske spillere inden for Top 5 i deres kategori
vedEM?

7) HvembliverArets Spiller 1996?

Svarene skal indsendes til redaktionen senest den I . maj 1996"
Husk at skrive navn, adresse og klub på din besvarelse.

Vindeme vil blive offenfliggjort i Banegolferen I/1997 .

Konkurrencen 1995
IBanegolferen nr. rll995lancerede vi enkonkurrence, hvorder skulle

spås om resultater i løbet af året. Desværre var der kun 1 læser, der
indsendte sit svar, og han ramte rigtrgt på I afde 5 spørgsmår, men vi har
besluttet alligevel at belanne indsatsen og sender hermed Stig W"
Rasmussen, Stenhøjparken 5 I , 4140 Borup en 1 . prærnie på 3 fl. vin.
Tillykftemeddet!
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1$... 
Resultater siden sidst

Udendørs vinterstævne hos
Nord-Als20.januar

1 række (over5 rd.\

1. Leif Olsen, PutterTeamOdense
2. Leif Markrnann, Harrislee

3. Andreas Horn, Harrislee

Nordjyllands Open 1996 hos

Aalborg Banegolf Klub 27 . - 28.
januar

Elite (Cup)

1. Steen Larsen, Putter Team Odense

2 PrebenThomsen,
Aalborg BanegolfKlub

3. AllanKnudsen,
Aalborg BanegolfKlub

Hene (Cup)

l. HemikOttosen,
Odense Minigolf Club

2 Johnny Andersen,
Aalborg Banegolf Klub

3. E16n Gade, Aalborg Banegolf Klub

Senior (Cup)

L PoulB.Lun4
Aaiborg BanegolfKlub

2 Kaj Christiansen,
Odense Minigolf Club

3. PoulThomsen,
Aalborg BanegoHKlub

Hold(3-mands)

1. Aalborg Banegolf Klub I
2. Aalborg Banegolf Klub / Karup
3. Aalborg Banegolf Klub 2

142

14
t45

Oversigt over A-spillere 1996

Licensnr.
sn
m5
ml
615

w.
9ts
q8
w7
ffi
l18
'325

w
612

%7

8m

w
319

lTA
9t6
310

243

ffi
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I\il/n
John Hansen
Martin Sørensen

IanLyø
Carsten Eriksen
Peter Sørensen

MortenRasmussen
OleRasmussen
TimChnstiansen
Jakob Pedersen

MogensNielsen
BrianHansen
HeinoNielsen
ClausFoxholm
LeifOlsen
HarryLorenzen
FerhatYurdaer
PerAndreasen
BjarneHansen
Lars Rosenquist
Preben Skov
Peter Jensen

AlfJakobsen

Khb
Putter Team Odense

Putter Team Odense

Putter Team Odense

Minigolf Clubben Gelsted
Putter Team Odense

Putter Team Odense

Futter Team Odense

Putter Team Odense

Minigolf Clubben Gelsted
Odense Minigolf Club
GladsaxeMinigolfKlub
Putter Team Odense

Minigolf Clubben Gelsted

Putter Team Odense

Nord-Als BanegoHClub
Putter Team Odense

GladsaxeMinigolfKlub
Aalborg BanegolfKlub
Putter Team Odense

Gladsaxe MinigolfKlub
NyborgBanegolfClub
Minisolf Clubben Gelsted
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Nordjyllands Open
Af OIe Rasmltssen, Banegolferen

Femogtyve deltagere var nok
mindrre, end Aalborg BanegolfKlub
havde håbet på ved invitationen fi I

Nordjyllands Open, det føste åbne

stærme indendørs i Aalborg, som

skulle qpilles på de megettaditions-
rige ffæbaner, som klubben låner
af Odense Minigolf Ciub.

Men formanden for Aalborg
B anegolfKlub, Klaus Henriksen,
kunne dogalligevel glæde sigover
at have I 0 fynske spillere med"

men var i samme andedrag ked af
at naboklubben fra Randers helt
udeblev.

Mange kender måske baneme,
som i mange år sammen med Mini-
golf Clubben Gelsteds tæbaner
dannede rammen om et vinter-
stævne i Odense. Derforvardet
også en udfordring for fmboerne,
om de kunne hamle op med
aalborgenseme, som har spillet på
baneme de sidste to vintsrsæsoner,

og blandt andet har kunnet notere
to spillerepå 18 slag, Preben
Thomsan og senest Bjame Flansen.

Stævnetblev da også domine-
ret af $ emmebanefolket, hvor
Kåre Thomsen efterde første tre
runder 1å på 62 slagog søndag

inden cupspillet fur:te eliterækken
meden snitpå 22,00.

Som erfaringen viser, kan cupspil

ofte vende op og ned på placerin-
geme og byde på store og små

overraskeiser, og detblev delta-
geme også vidner til i Aalborg.

Således blev Henrik Ottosen,

Odense Mini golf Club vinder af
herrerækken foran Aalborgs
talentfulde minijunioA Johnny

Andersen med E16n Gade på 3.

pladsen, efter at hun med personlig
rekordpå 21 slag havde slået Leif
Bæk, Karup Banegolf Klub, ud.

Seniorrækl<ens syv kombattanter
varmåske mere bevidste om rang-
fordelingen. I hvert fald lod de færs
overraskelser dukke op. Nummer
3 blevherPoul Thomsen, Aalborg,
og Poul B. Lund bemærkede efter
sin sejr over Kaj Christiansen,
Odense Minigolf Ciub, at man i
Aalborg havde seniorer, der godt
kunne true landsholdsspillemes

pladser, så vi venter i spændingpå,
hvad sæsonenL996 byderpå fra
detnordjyske.

Elitens cupkampe v ar præget af
megen spænding, og noget uventet
blev detjuniorqpillercn Steenl^arsen

fra Putter Team Odense, der tog
stikket hj em foran Preben Thomsen
og Ælan Knudsen, begge Aalborg.
Inden den endelige tiumfmått€
Steen Larsen dog igennem hele to
omqpil, føst i semifinalen og mest

interessant i finalen, hvor Preben

Thomsen måtte melde hus forbi
efterbane 4.

Lidtmere forventet gikholdspinel
hvorAalborg 1 vandt foran et
kornbineret AalborgKarup -hoid
og Aalborg II på fedjepladsen.

Afslutringsvis takkede formand
Klaus Henriksen for deltagelsen og
for den gode disciplin i lokaleme,
hvor caleteria og baner er i et og
sarnme rum, og han håbede på, at
man kunne afvikle stævnet igen i
1997, og at detså formentligt ville
blive i februarmåned-

Endnu en gang kommer OMC's traditionsrige træbaner landets spillere tilgode i
vinterhalvåret
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Arrangement Sted

DM-hol{ 1. aftleling, Elitedivision

DM-hold,2. afdeling, Eliædivision Odense MinigolfClub
DM-hold, 1. afdeling, L division OdenseMinigolfClub
DM-hold,l.afcleling,øwigedivisioner ..... GladsaxeMinigolfClub
Nationalt stævne ........... BanegolfKlubbenRanders
Nations Cup forherrerog damer OdenseMinigolfClub
Nations Cup forjuniorer ............... Ridderkerlg Holland

DM-hol4 3. aftleling, Elitedivision Gladsaxe MinigolfClub
DM-hold, Z.afdelng,l. division GladsaxeMinigolfClub
DM-hold, 2. aftleling, øwige divisioner .. ... Odense Minigolf Club

Intemationalt stuevne Nord-Als Banegolf Club
DM-hold,4. aftleling,Elitedivision NyborgBanegolfClub
DM-individuelt samt formixpar MinigolfClubben Gelsted

Nationaltstævne ........... BroagerBanegolfKlub
Internationalt stævne Odense MinigolfClub

Lrtemationalt stævne GladsaxeMinigolfKlub
EM forjuniorer ................ Ridderkerl! Holland
Nationaltstævne ........... AalborgBanegolfKlub
EM for damer og herrer Odense MinigolfClub
DM-hold, 5. afdeling, Eliædivision MinigolfClubben Gelsted

DM-hold, 3. afcleling, l. division MinigolfClubben Gelsted

DM-hold,3.aftleling,øwigedivisioner ..... BroagerBanegolfKlub

Terminskalender

Dato

Apnl
27. -28.

Ivlaj

tt. - 12.
rt. - 12.
1r. - 12.
18. - 19.

24.-26.
24.-26.

Juni

r. -2. .........
1. -2. .........
t. - 2. .........
15. - 16.

22. -23.
29. -30.

Juli
13. - 14.
26.-28.

September
1 . .. ..... ... ..... DM-hol4 5. aftleling, Elitedivision Minigolf Clubben Gelsted

1. ............... DM-hold,3. aftleling, 1. division
1. ............... DM-hold,3.aftleling,øwigedivisioner ....,, BroagerBanegolfKlub

5. - 7. ......... EM for seniorer ............:...... Creazzo,Italien

14.-15. ....... DM-hold,6.afdeling,Elitedivision.............. BanegolfKlubbenRanders
14. - 15. ....... DM-hold,4. afcleling, 1. division BanegolfKlubbenRanders
14.-15. ....... DM-hold,4.aftleling,øwigedivisioner ..... PutterTeamOdense
21. -22. ....... Nationalt stævne MinigolfClubbenGelsted

Oktober
3. - 5. ......... EuropaCupformesterhold .............. ........ Bystriez,lekkiet

Ovenstående spillesteder vedrørende DM-hold, er betinget af, at den k1ub, som har hjemmebane, deltager i
respektiv division.


