
Banegolferen
Officielt blad under Dansk Banegolf Union
Medlem under World Minigolf Federation

Februar 1995 15. årgang

Re p ræse nta nts ka bs mødet
1994
DBgU's repræsentantskabsmøde afholdes d. 25. - 26. februar i

Viby kro på Sjælland.
Der er mange planer for mødet og en af de store er at få skabt
en ny organisationsopbygning for unionen. Herunder er vist
hvordan den ser ud i dag.
Grundtankerne for en ny struktur peger mod færre udvalg og
etablering af ad hoc udvalg.
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Nye udlægsregler på 4
eternitbaner
World Minigolf Federation har vedtaget nye udlægsregler lor 4
eternitbaner for at udligne forskellen mellem de forskellige
systemer 
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"Banegolferen" er offlcielt blad for
Dansk Banegolf Unron .

Bladet er åbent for debat,

læserindlæg og kommentarer.
Bladets artikler udtrykker ikke 4qd-
vendigvis DBgU's offrcielle holdning.

"Banegolferen" påtager sig intet
ansvar foi uopfor&et indsendt
materiale og for eventuelle wykfejl i

tekst og annoncer

"Banegolferen" forbeholdef sig ret til
at redigere i indsendte materialer.
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DBgU-s repæsentant-

Forsinket møde

Dansk Banegolf Unions
repræsentantskabsmød e | 99 4

står lige foran os - noget for-
sinket men bedre sent end aldrig,
som man siger.

Det skyldes, som mange måske

efterhånden er klar over, at der

var uklarhed omkring informa-
tioner fra DIF vedrørende
unionens medlemsstatus sidste

år, hvlket bl. a. kunne risikere at

få økonomisk indflydelse for
1995.

Men nu skal vi til det, og den

ekstra tid har givet os mulighed
for at tænke mange ting gundigt
igennem. Blandt de mange ting
skal der arbejdes på at få skabt

en ny organisationsopbygning,
som skal være med til gøre hele

unionen mere arbejdsdygtig og
forhåbentligt også på den måde

synliggøre den mere.

Ny opbygning

Dansk Banegolf Unions
bestyrelse opstiller selv en model
til en fremtidig opbygning. Den
går hen imod at reducere antallet
af bestyrelsesmedlemmer, og

ligeså er det meningen med
antallet af udvalg, hvoraf flere
vil blive søgt slået sammen med

udgangspunkt i deres arbejds-

områder. Man kunne her forstille
en sammenlægning af dommer-
udvalg og teknisk komite, da

begge bl. a. har med spilleregler
og banestandarder at gøre for
blot at nævne enkelte af deres

fælles arbejdsområder. Samtidg
er det meningen efter behov at

nedsætte ad hoc udvalg til at

løse forskellige opgaver.
Unionens bestyrelse håber der-

med at å kompetente og arbejds-

dygtige udvalg svarende til den

opgav, som skal løses i udvalget.
I samme åndedrag som

etablering af ad hoc udvalgene
er det også unionens indstilling at

uddelegere relevante opgaver til
de eksisterende lokahrnioner, så

de derved kommer til deres ret i
lokalområdet og samtidig bliver
mere synliggjort.

Dette er som sagt DBgU's
eget forslag til ny organisations-
opbygning, men for at få skabt

det bedst mulige resultat, lægger

unionen også op til at klubberne
selv gennemarbej der muligheder
for, hvordan de mener, at unionen

fremover skal formes, og at de

bringer disse muligheder med på

repræ sentantskabsmødet. Mange

konstruktive input på mødet
skulle gerne give megen kon-

struktiv debat og ende i en

løsningsmodel, alle kan godkende

som fremtidig struktur. Så her-

med en opfordring til klubberne
og de delegerede på repræsentant-

skabsmødet til at gennemtænke

og medbringe jeres model på,

hvordan j eres hovedforbund skal

se ud i fremtiden!
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skabsmøde 1994 iViby si .

Se det var et bekendtgjort
forslag. Øvnge forslag kan vi
desværre ikke bringe her (dog

bringes 6t fra Fyns Banegolf
Union), da de først skal
behandles i Dansk Banegolf
Unions bestyrelse inden de

sendes ud til klubberne, men
mon ikke der optræder forslag
omkring D M-holdturneri ngen,

DM-individuelt og ernner, der er

økonomisk relaterede. Der vil i
næste blad blive en gennemgang

afnogle afforslagene, således at

alle får mulighed for et indblik i
eventuelle ændringer. Selvom
der sker ændringer i lovene eller
andre paragraffer kan disse først
træde i kraft fra næstkommende
repræsentantskabsmøde i
november 1995.

Repræsentantskabsmødet
afholdelse

Som det blev vedtaget i 1993

skal repræ sentantskab smødet

af ikles over en hel weekend.
Det foregår på Viby Kro mellem
Ringsted og Roskilde med frem-
læggelse af regnskab og årsbe-

retninger på førstedagen og

behandling af indkomne forslag
og valg på andendagen. Det giver

bl. a. mulighed for at diskutere
forslag grundigt igennem, hvor
der tidligere måske er blevet
truflet hastigt gennemdiskuterede

beslutninger.
Mødet starter lørdas. kl. 12

med frokost, hvorefter man går

over til dagsordenen med frem-
lægning af årsberetninger og
regnskab. Aft ensmad et lørdag
er sammen med frokosten,
morgenmaden og frokosten
søndag samt overrnatning på
DBgU's regning for alle deltagere

pilmødet, drikkevarer er dog
sammen med transporten på
egen regning for de, der ikke er

bestyrelses eller udvalgs-
medlemmer. Der vil under hele
mødet naturligvis være kaffe og
the på bordene til alle.

Det skal derudover under-
streges, at der ikke længere er
mulighed for tilmeldinger til
repræ sentantskabsmødet.

Fordeling af stemmer

Der er på mødet 39 stemme-

berettigede fra klubber og
unioner. Det er desværre lidt
færre end forventet. da Randers

og Nyborg ikke har fået stem-

meret på årets møde pga. for
sent indsendte indbetalinger. Det
er netop en ting der blev påpeget

kraftigt på sidse års møde, at der
ville blive trådt kraftigt ind over-
for mangelfulde betalinger, så

lad det derfor være en advarsel
til øvÅge, der sløser med
betalingerne.
Flest stemmer har DBgU's
bestyrelse med 7 stemmer tæt

fulgt af BgK Odense med 6 af
slagsen, næst efter igen har
Nord-Als BC 4 mens øvÅge
klubber ligger med2-3
stemmerr. Den jyske og den

fynske lokalunion optræder med
hver en stemme. Deffe giver i alt
39 stemmeberettigede på mødet.

Selv om Randers og Nyborg
ikke har stemmeret, har de to
klubber dog ret til at stille med
en repræsentant hver, som har
taleret på mødet.

Banegolferen 3/1 995 - 6 juni
Banegolferen rtll 995 - 7 august
Banegolfe rEn .,5/l 

gg5, i'rA 6ffi6lb'er,,,:::::::, i:l :::

11111.1., 1$HhåU;6|fqr"n:6/1995 - 4 ååcufi#f1,1,
Banegolferen 1/1996 - 5 februar

'-'
Indlæg til Banegolferen modtages

gerne på diskette, helst i MS-Word format
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Når Banegolferen ud til bredden ?
Af Leif Olsen, Banegolftren

Igennem de år jeg har spillet
banegolf, har jeg set Bane-
golferen udvikle sig fra at være

en lille folder i A5 format med
indkopierede tekster og slørede

billeder til det blad, det er idag,
hvor bladet bliver sat på com-
puter, billederne scannet og
placeret afprofessionelle og i
det hele taget fremstår som en

værdig repræsentant for Dansk
Banegolf Union.

Deffe middel, som DBgU (og

herigennem også de danske
klubber) råder over, bliver i dag

kun brugt til at formidle oplys-
ninger til de medlemmer af
klubberne, som deltager aktivt i
DM-holdturneringen eller ved
de private stævner dvs. de spil-
lere, som er registrede licens-
spillere. Her mener jeg, at vi
begår en fejltagelse, idet største-

delen af klubbernes medlemmer,
dvs. unionens medlemmer, ikke
er licensspillere, hvilket vil sige,

at unionens bredde ikke bliver
nået med unionens vigtigste tale-
rør udadtil.

De, der i dag modtager og

læser Banegolferen, er folk der

alle (næsten) har spillet banegolf
igennem flere år, hvilket vil sige,

atbudskaber, som engang imellem
bliver bragf, og som kunne have

interesse for nye spillere ikke når
netop denne målgruppe. Det
betyder, at de af de nye spillere,
som kun mangler det sidste puf
for at blive licensspillere, ikke
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får de oplysninger, der måske

kan få dem til, attage det sidste

skridt og blive licensspillere.
Netop denne målgruppe må

også være ganske interessant for
klubberne, idet det er her, de skal

hente deltagere til deres stævner,

og da de fleste klubber efterlyser
netop flere deltagere, må Bane-
golferen være et oplagt sted at

bringe reklamer for stævnerne.

Igennem Banegolferen vil klub-
berne kunne nå de spillere, der

ikke har licens og som synes, at

det er en for stor mundfuld, at

kaste sig ud i den landsdækkende

holdturnering, men alligevel
gerne vil prøve kræfter med sig
selv og de øwige danske spillere.

Herved kan klubberne styrke
deres image gennem større

deltagerantal ved deres stævner.

Ligeledes vil klubbernes
reklamer og medlemmernes
indlæg bevirke, at Banegolferen
vil fremstå som formidler. af
ikke kun unionens men også

klubbernes og klubbernes

medlerrmers interesser, hold-
ninger og meninger. Dette vil
gøre Banegolferen, til et mere

alsidigt blad end det er i dag,

hvor det på det nærmeste kun
indeholder artikler skrevet af
bladets redaktør.

En anden gevinst ved at

udgive Banegolferen til bredden,

vil være at Banegolferen således

vil nå netop bredden i dansk
banegolf, og følgelig være med

til at udbrede kendskabet til
sporten, til en større skare af
mennesker end i dag. Dette vil
også bevirke, at sporten vil få et

større rekrutterings grundlag,
end den har i dag.

Jeg håber, atjeg ved hjælp af
denne artikel, har gjort opmærk-
som på nogle af de ting, der vil
kunne opnås ved at udgive Bane-
golferen til bredden, istedet for
som i dag kun til licensspillerne.
Yderligere håber jeg, at klub-
berne vil få øjnene op for de
muligheder, der ligger i at bruge
Banegolferen som formidler af
oplysninger om såvel deres
stærmer som om de ting, der
sker i klubberne til hverdag.
Slutteligt håber jeg, at klubberne
og deres medlemmer vil hjælpe
med til at få Banegolferen ud til
hele bredden i dansk banegolf,
så Banegolferen kan være med
til at fremme sporten for de

nuværende og kommende
medlemmer.
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Spil på lokalplan
Af Morten Rasmussen, formand Fyns Banegolf Union

Da sporten gennem de sidste
har haft problemer med medlem-
stilgangen, har Fyns Banegolf
Union stillet et forslag til Dansk
Banegolf Unions årlige repræsen-

tantskab der måske kan udfl'lde
et hul vores vifte af tilbud.

To landsdækkende divisioner
Forslaget, der vedrører

turneringsbestemmelsernes $ I 9,
går ud på at Elite- og 1. division
bliver de eneste landsdækkende
rækker med 8 hold i hver (max.
2 frahver forening), og at der
nedefter oprettes lokalserier i
følgende områder: Fyn, Sjælland
og Jylland opdelt i en region
nord og en region syd. Oprykning
til Elitedivisionen bliver de to
vindere af 1. division, som erstat-

tes af de to nedrykkere fra Elite-
divisionen. Oprykning til 1. div-
ision bliver de to vindere af et
oprykningspil mellem vindere af
hver afde 4 lokalserier.
Oprykningsspil fra Lokalserierne
til I div, skal spilles på samme
tid som der spilles sidste runde i
1 div. Startpengene til holdene i
lokalserierne betales til de respek-
tive lokalunioner, som også vare-
tager turneringens afiøikling.
Hermed opnås følgende ordlyd i
paragraffen : "I holdturneringen
er der 4 spillere på hvert hold i
Elite og I div.

Lokalserierne har 3 spillere på
hvert hold. Elitedivisionen og 1.

division består af 8 hold. hvoraf

der max. må være 2 hold fra
salnme forening. De to bedst-
placerede hold og de to lavest
placerede hold i hver division
rykker op og ned. Oprykning til
1. division bliver de to vindere af
et oprykningspil mellem vinderne
af hver af de 4lokalserier. Kan
et hold ikke rykke op pga. max-
reglen rykker det næstfølgende
hold op. Alt hvad hidrører lokal-
serieme forvaltes af de respektive
lokalunioner."

Da vi gerne vtI gøre det muligt
for klubber uden for Fyn at
lrrrdere forslaget, har vi valgt at
bringe det her i bladet med kom-
mentarer for og imod.

Lettere for nye klubber
En affordelene ved den ny

turneringsform vil være, at man
nemmere vil kunne integrere nye
klubber. da de i de første år kun
skal koncentrere sig om spil i
lokalunionerne. De vil på samme
tid starte på et meget billigere
plan, da de ikke skal starte med
at rejse hele landet rundt for at
være med i holdturneringen.

Desuden vil klubberne uden
tvivl få mange flere spillere med
ud og spille end tidligere. De
fleste, der på banegolfsporten,
starter trods alt på hyggeplan og
er dermed ikke interesseret i at
starte deres "karriere" med at
rejse hele kongeriget rundt, og
melder fra lige fra starten. Læg-
ges spillet derimod i lokalområdet,

erjeg sikker på, at flere afdem
vil være interesseret i at deltage.

Et af problemerne med den
nuværende furneringsforrn er
også, at man skal binde sig for
mange weekender i løbet af en
sæson. Dette er helt sikkert med
til at forringe tilslutningen. Den
nye form åbner her mulighed for,
at man lige så godt kan spille på
hverdagesaftner som i week-
ends.

Juniorer og damer med igen
På samme tid åbner den nye

turneringsform mulighed for, at
lokalunioner med et større antal
juniorer og damespillere kan
starte deres egne serier, også selv
om der ikke er lignende serier i
de andre lokalunioner. Dette vil
betyde, at vi i løbet afnogle år
igen vil kunne reetablere lands-
dækkende divisioner både for
juniorer og damer.

For og imod
Skeptikere vil nok mene, at

man med denne nye turnerings-
form vil risikere, at fæne spillere
vil komme ud og spille på baner
uden for deres lokalområde, og
dermed ikke fa skabt de nød-
vendige kontakter til spillere fra
andre klubber. Risikoen vil her
være, at der i sidste ende kommer
færre spillere til klubstævnerne.

Jeg tror tværtimod, at en
turneringsform, hvor man kun
spiller i lokalområdet vil gøre, at

...fortsættes næste side
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Nål ien høstak

Vi ser det ske - ihvertfald et
par gange om året opnår en spil-
ler det fuldstændigt ultimative
resultat - 18 slag på en omgang!
Man hvad er gevinsten udover
glæden og anderkendelsen fra
andre spillere?

Hvorfor ikke som en officiel
erkendelse af spillerens præstation

overrække en 18'er-nål som et

bevis man kan smykke sig med i
sin karriere. Det er nafurligvis
meningen, at en nål kun kan
opnås ved et resultat opnået i en

officiel turnering i Danmark og
dermed bør initiativtager nok
også være Dansk Banegolf
Union. Man kunne for at undgå
inflation nøjes med at uddele en

nål pr. "besejret" arflæg, således

at en spiller ikke kan specialisere

sig på f. eks. sin hjemmebane og

erobre et uvist antal nåle.
Hvem kunne ikke tænke sig at

have 6n måske flere 18'er-nåle
på sin golfbag? De kan ihvert*
fald skrive her til bladet og
fortælle hvorfor eller hvorfor
ikke!

Når man nu snakker om at

uddele nåle til de spillere, der

opnår 18'er runder, hvorfor så

ikke registre disse spillere på
tavler i klubberne, så spillerne
også på denne måde får et minde
om "dengang", hvor det lykkedes
at besejre anlæggets baner ved
at gå den ultimative runde 18.

Sådanne tavler ses rundt om i
de forskellige golfklubber, hvor
de spillere, der præsterer et hole-
in-one ffir deres navn prægetpå
f.eks. en messing-plade eller
lignende. Bestemt en værdig
måde at blive mindet på og givet
også en pryd på væggen i klub-
berne, lad os bare kalde den

"Board of Eiehteen' .

l2esterås
Colnping Qolt

Spil på lOkalplan...tortsat fra rorrise side

man får flere ledige weekends,

hvor de som har lyst kan komme
ud og spille klubstæ'vner. Noget
andet er, hvis man kikker man
på gennemsnitsturneringen
blandt danske kl ubturneringer,
er den ofte på godt.4O detagere,

hvoraf minimum 30% af spil-
lerne tilhører eliten. De deltagere,

der er fra bredden er de stort set

alle fra det lokalområde, hvor
turneringen bliver aftroldt.

Skeptikere vil også sige at det
vil være tåbeligt, at lægge spil
ud til lokalunioner før disse er
kommet rigtigt op at stå. Som

6

begrundelse vil man nok høre,

hvem skal Gladsaxe spille med,

da den erjo den eneste klub i
det lokalområde. Det er også

korrekt, at Gladsaxe er den
eneste klub i det område, men
hvorfor er den det? En af grund-
ene kunne være, at der ikke er
en lokalunion på Sjælland til at

støtte nyetablerede klubber. En
anden grund kunne væte) at der

ikke er nogle tilbud til nye klub-
berne i området. Der er det den

nye turneringsform vil komme
ind som tilbud til nye klubberne,
samtidig vil den tvinger klub-

berne til at få lokalumonerne l
deres område rigtigt op at stå.

Når alt kommer til alt, er det
vel også et spørgsmål, om bane-
golf i Danmark har råd til at vente
på Sjælland.

Bak op!
Når man sætter fordele og

udlemper op imod hinanden, har
vi ikke svært ved af vælge, hvil-
ken tuneringsform vi gerne vi
have. Det er så vores håb. at I
også synes om formen, og bak-
ker op om den til det kommende
repræ sentantskab smøde.
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Dommerkursus den 2211-gs
Af Peter Sqrensen, DBgU's dommerudvalg

20 deltog - 15 bestod

Tillykke til alle !

Dommerudvalget havde til
dette års dommerprøve revolu-
tioneret prøven i forhold til
tidligere, istedet for 80 skriftlige
spørgsmålnu kun 40 skriftlige,
til gengæld en mundtligprøve
efter den skriftlige.

Hvordan var resultatet?
At 15 bestod udaf 20, kunne

måske tyde på at det var for let,
måske i forhold til den gamle
form, men vii udvalget har
l'urderet, at man ikke behøver at
blive en god dommer, fordi man
er god til at huske 20 sider
straffebestemmelser udenad. Det

er derimod vores opfattelse, at
dommerne skal være i besiddelse
af den paratviden, der skal til for
at svare på spørgsmål omkring
udrykning til udlægdinier -
grænselinier, samt de mest
almindelige domme. Derudover
har vi i dommerudvalget lavet en

opslagsbog til dommerne, hvor

l5 krydsede mållinien
og blev dommere i Odense

I den mundtlige prøve ville vi
sikre os, at de kommende dom-
mere havde fontået staffebestem-
melser og øvrige bestemmelser.

Derudover mener jeg ikke,
det kan være meningen, at
prøverne er så svære, at der ingen
dommere bliver uddannet. Så

hellere mange dommere, og at
dommerudvalget dereft er laver
en graduering af dommerne efter
deres evner (eks. - superliga
dommer - FIFA dommer ).

Til "gamle" dommere kan jeg
meddele, at den skriftlige prøve
fra dommerkurset vil blive
tilsendt, og hvis man ønsker at
beholde sit certifikat skal denne
besvares og tilbagesendes.

Kursus til UG

\f Heino Nielsen,
Bane golf Klubben Odense

Sidste gang jeg skrev her i
bladet var det oven på nogle
skuffende oplevelser, somjeg og
ca. 40 andre deltagere havde ved
et stævne sidste år. Vi oplevede
en dommerstandard, som var
absolut for ringe og det var ikke
første gang i sæsonen. I indlæg-
get (Banegolferen nr. 4, 1994)
som Martin Sørensen og under-
tegnende havde sammenfattet
efterlyste vi et dommerkursus og

det fik vi så.

På dommerkurset var det der-
for glædeligt at møde en dommer-
standard, som var aldeles over-
bevisende og fremført med sikker-
hed af en af de nyeste dommere i
landet, Peter Sørensen, som også
er medlem af World Minigolf
Federation's tekniske komit6.

Der var stor tilmelding til
kurset, hvor vel sagtens alle
spillekategorier var repræsenteret.

Deltagerne blev præsenteret for
et veltilrettelagt program, der
startede med en gennemgang af
det allerede tilsendte materiale.

Vi fik svar på alle spørgsmål
som ville optræde i den skriftlige
prøve, så det var bare med at slå
ørene ud. I særdeleshed blev der
lag! vægt på udlægsregler og
straffebestemmelser.

Efter den skriftlige prøve, blev
de, der havde bestået denne, stillet
over for endnu en jury ved Claus
Foxholm og Peter Sørensen,
som skulle teste vores paratviden.

Det var en god og alternativ
måde at aflrolde kursus/prøve på
og jeg vil gerne rose Claus
Foxholm og Peter Sørensen for
en fortræffelig dag.
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De unge væk f ra gaden i Aalborg
Af Klaus Henriksen, formand Aalborg Banegolf KIub

Kommunale initiativ er i
Aalborg er med til at få de unge

vækfra gaden og aktiveret i
sport. Det kommer blandt andet
Aalborg Banegolf Klub til gode,

der ud over at aktivere skole-

klasser også er med er med i et

,,Sj ov lPrdag " -projekt.

Jeg vil godt kommentere Leif
Olsens indlæg i forrige nummer

af Banegolferen med hensyn til
juniorerne i klubberne.

I Aalborg går det rimeligt
godt med denne kategori. I
klubben er vi nu oppe på ca. 60

medlemmer, hvoraf j uniorerne
udgør ca. I5oÅ. Derfor er vi nu
begyndt at afholde et månedligt
klubstævne for dem, ligesom vi
gør for os andre. Vi har snakket

om at indføre en decideretjunior-
træningsaften, hvis antallet stiger
yderligere. Grunden til

stigningen af juniormedlemmeme

skyldes delvist, at vi har haft
nogle skoleklasser ude at spille.
Hvis vi er i stand til at træne

dem op til et stabilt spil og give

dem lidt selvtillid, kunne det

være sjovt, om vi kunne tilmelde
et par stykker til Danish Open

allerede i år, hvilket muligvis kan
give dem blod på tanden.

,,Sjov lørdag"

Vi har involveret os i et

projekt som Aalborg Kommune
er igang med, som de kalder

,,Sjov Løtdag", som forsøgsvis
skal køre 6n gang om måneden

frem til sommerferien. Meningen
er, at de 14-18 årige aktiveres i
forskellige sportsgrene og for
dermed at få de unge væk fra
gadehjørnerne og ind i nogle

sundere interesser.

Aalborg Banegolf Klub
deltager i projektet sammen med
en række andre foreninger, og
der vil blandt andet blive gæste-

optrædener fra forskellige kendte
sportsansigter.

Kommunen giver os sandsyn-
ligvis en håndfuld penge til frem-
stilling af 5 små baner, som kan
transporteres til og fra stedet og
eventuelt bruges ved andre

arrangementer.
Vi håber selvfølgelig, at dette

kan forøge medlemstallet yder-
ligere og ligeså give noget
reklame omkring banegolfen, da

der den første aften bliver TV-
dækning af hele historien

Hørt ved Stumpe kegler:

Skaljeg give bolden skru før
eller efter jeg har skudt ???

Hørt ved Sandkassen:

Jeg skød ikke skært.
Jeg skruede bolden ud af
banen

Nabotræning i det
For at skabe aktivitet i vinter-

halvåret imellem klubberne har

Jysk Banegolf Union taget

initiativ til nabotræning.
Den går simpelthen ud på, at

klubberne mødes hos hinanden
og træner og spiller med hinanden

og udveksler tips og erfaringer.
Indtil nu har Karup BgK og

Randers BK spillet hos Aalborg
BK i deres indendørs lokaler på

nordiyske
Hobrovej i Aalborg.

Her udmøntede træningen sig
i en miniturnering med ca.20
deltagere med chokolade og vin
som præmier. Turneringen
afuikledes over tre runder og var
gratis at deltage i.

Denne form for samarbejde
klubberne imellem må vi håbe, at

vi kommer til at se mere til i
fremtiden.
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DANTsH OPEN 1995
Iiltb-ffietibnå1t,,,ifidb øf$ stævne

10. - 12. marts

[' ;,gr#mi$: $h Sioooii.
;l . I A F^--2. præmib, k,H 2$00;,,
t3. præmie kr. 1.500r-

;1-'','i4 ifidi$dån ffider
Ungdoms Cup

Super Cup

Arr:angør:
BåfibgblflKlubb,efi ,;Odehse

Mi elftrtvej,,::125t i,
. , ..54.00,'Oden,$e C

Tlf. 66 16 68 93

Ring og rekvirer en indbydelse.

9
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Lige linier overalt
World Minigolf Federation har

endelig fårctlagl ens linier for
alle banesystemer, som er trådt i
kraft pr. 1. januar 1995. Hermed

skelnes der ikke længere imellem
beton, filt eller eternit og forhåb-
entligt vil det gøre det nefilmere

athargøre regler over for nYe

spillere, publikummer og ikke
mindst medierne.

Fire eternitbaner er undergået

disse ændringer. Vi vil for at lette

forståelsen reglerne kort gennem-

gå, hvad der er sket afændringer.
På Pindene er der optegnet to

firkanter: En imellem l. og2.
pind og en mellem 2. og 3. pind.

Udlægsreglerne er beskrevet som

følger:
ø. Falder bolden til ro i området

B eller på linien A rykftes bolden

FREM i rebring mod hullet paral-

lelt med banden.
Dette område bef,rnder sig altid
på forsiden af en pind, dvs. i
retning mod hullet

å. Falder bolden til ro i området

C rykkes denne tilbage i retning
væk fra hullet parallelt med

banden.
Dette område befinder sig altid
på bagsiden af en pind, altså i
retning væk fra hullet.

c. Løber bolden tilbage over
grænselinien, rykkes denne paral-

lelt med banden frem til udlægs-

linien med udgangspunkt på det

sted. hvor bolden løb over
grænselinien.

På Vinklen er grænselinien

flyttet fra kredsen ned mod

startfeltet, heltnøjagfigt 50 cm
fra startfeltets nærmeste linie.
Løber bolden tilbage over grænse-

linien, lægges bolden frem på

det sted, hvor den passerede

denne.

På Lige-ud-banen uden for-
hindringer er gtænselinien også

flytte fra kredsen ned til samme

position som på Vinklen.

På Lynet er grænselinien for-
blevet på sin plads, men udlægs-
linierne på banens første halvdel
er fiernet således, atløber
bolden tilbage over grænselinien,

lægges den frem på det punkt,
hvor den passerede denne.

-onr

Sådan går det i år !!!
Hvem besætter de tre første Får Danmark en spiller inden for Send dit bud til redaktionen ved

pladser i årets DM-holdturnering? Top 5 blandt herrerne? Ole Rasmussen

Kragsbjergvej 5 1.th

L
5000 Odense C

Ja: n Nej: I Senest onsdag den26' april 1995

1. præmie: 3 flasker vin

Hvem vinder det individuelle 2.præmie 1 flaske vin

danske mesterskab for damer? 3. præmie: Chokolade

2.

3.

Hvordan klarer det danske
herrehold sig ved Nordiske
Mesterskaber i Gladsaxe? Hvem vinder det for herrer? Adressel

Placering: Navn:

Navn:
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Titel

Renortager og debatindlæg

35 år med kølle og kugler
ABK - en aldiv klub
Alternativt stævne med succes
Cuptumeringer - svaret på modeme
banegolfl
DBgU gennem 40 år
Den glemte tumering
Dommerstandard og ansvar
Doping - en blind passager?

Et år med udfordringer i Aalborg
Hvad med ungdommen?
Introduktion i trænings-
og konkurrencepsykologi
Jysk Banegolf Unions familiestævne
Kommentar til ,,Den glemte furnering"
i Banegolferen ......
Kvinderne ind på banen
Minigolfminder fra en vann sommer
i det sydfynske
Profilen
Profilen
Stiftelse af Jysk Banegolf Union
Succesfuld messe
Så lykkedes det
Thurø - en oase i sommerlandet
Ude godt, inde bedre
Uofficiel ros

Snortsartikler (resultater. stævner)

Danish Open set lidt fra sidelinien
DM - set fra juniorsiden
DM-succes i Odense
En kort oversigt over
DM-holdtumerinsen 1 994
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Nummer Side Titel

Å

1

3

4

2
aJ

5

8-9
l4
16

4-5
2
aJ

5

8-9

6

5

10

15

44
4 2+t5

4

2
a

1

5

2

3

5

5

9
4-5
13

4

4
2-3
4-5
2-3

7

1

a
J

4

4

2

a
J

4

4

I
4

Sportsartikler (resultater. stævner)...fortsat

Europas nr. 9: Peter Jensen
Familiestævne i Grindsted
Første stævne i Aalborg -
oplevet af en deltager
Hamborg - international fuldendt
Holdtumeringen efter 2 afdelinger
Holdtumeringen i perspektiv
Inge Sand nummer tre
Juniorturnering i Grindsted
Klasse-Cool-Carsten
Overbevisende spil ved DM-enkelt
Randers suveræn vinder
Skuffende senior-EM
Succes ved Åbne Svenske
Svag dansk indsats ved herre-EM

De små oq informative

Banegolf i tre dimensioner
Boldhjømet
Cupspil i marts
Deltag i DM!
Den store banegolfbog
Dommerkursus i Odense
Finalen en oplevelse
Fremskred i betonbaneproj ekt
Godt spil af alle hold
Hold manglede
Ny landstræner for herre/dame og seniorer
Nyt lederteam på juniorlansholdet
Omspil under nye ralnmer
Skæv geografi
Traditoner og hygge
Ungdomstræning efter nye principper

Nummer Side

,+
aJ

2
1I

2

2
I
3

J

T

3

4

10

10

8-9
9-10

7

8

6

6

5

11

t2
10

7
11

I
4

5

2

4

5

4

1

-
A.+

1

1

1

4

4

i

6
10

6

11

9
15

4
9

72

8

11

9

6

11

7

6

10

7

12
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Termins-
kalender 1995
Dato:

Marts
r0. - 12.

April:
29. - 30.
29. - 30.

Maj
13. - 14.

t3. - 14.
20. - 21.

Juni
2.-4.
10. - 11.

10. - 11.

17. - 18.

24. - 25.

24. - 25.

Juli
1.-2.
8.-9.
15. - 16.

28. - 29.

August
5.-8.
10. - 12.
24. - 26

September
2.-3.
9. - 10.

16. - r7.
23. - 24.

Oktober
5.-6.
12. - 14.

Arrangement

Danish Open 1995

1. afdeling DM-hold: Elite + 1. division
1. afdelins DM-hold: 2. division

2. afdehngDM-hold: Elite + 1. division
2. afdelingDM-hold: 2. division
Randers BK's nationale stærme

Nordiske Mesterskaber, alle kategorier
3. afdeling DM-hold: Elite + 1. division
3. afdeling DM-hold: 2. division
Nord-Als BC's internationale stævne

4. afdeling DM-hold: Elite + 1. division
4. afdeling DM-hold: 2. division

DM-individuelt alle kategorier + DM for mix
Nyborg BC's nationale stævne

Broager BK's nationale stævne

Odense MC's internationale stævne

Gladsaxe MK's internationale stævne

Europamesterskaber for juniorer
Europamesterskaber for herrer og damer

5. afdeling DM-hold: Elitedivisionen
Aalborg BK's nationale stærme

6. afdeling DM-hold: Elitedivisionen
MC Gelsteds nationale stævne

Europa Cup for mesterhold
Europamesterskaber for seniorer og seniorinder

Sted

Banegolf Klubben Odense

Nyborg Banegolf Club
Odense Minigolf Club

Gladsaxe Minigolf Klub
Broager Banegolf Klub
Randers Banegolf Klub

Gladsaxe Minigolf Klub
Randers Banegolf Klub
Minigolf Club Gelsted
Nord-Als Banegolf Club
Minigolf Club Gelsted
Gladsaxe Minigolf Klub

Sted ukendt
Nyborg Banegolf Club
Broager Banegolf Klub
Odense Minigolf Club

Gladsaxe Minigolf Klub
Skoghall, Sverige
Hard, Østrtg

Banegolf Klubben Odense

Aalborg Banegolf Klub
Odense Minigolf Club
Minigolf Clubben Gelsted

Geldrop, Holland
Malta


