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Mange und.re sig måske ove? hvor maj måned.s
nummer bllver af og hvorfor dette nulnmer
lred"der 2/3 åugo 1984.
Arsagen er simpel og 1et forståe1ig. Bane-
golderens kontaktpersoner i klubberne synes
at deres arbejd.slndsats har været så stor at
det har været nød.vendlgt at holde en Iængere
sommerferie. Derfor har det været nødvendigt
at sammenlægge to numre og få. det lavet af det
overenskomstånsatte personale. Hvornår kontakt-
personerne påtænker at afslutte d"eres ferie
er man ikke bekendt med på redaktionenr men vi
håber at det sker inden novembernummeret skal
ud.komme.
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FllNMAil II E ItI HAR t|RIIET

Ti1 sid-ste klubmøde frernlagde bestyrelsen
forslag til forskellige aktiviteter, bI.a.
landskampe, men de:r blev fra forsamlingens
side udtrykt så stor skepsis om der bl.a.
kunne skaffes spillere af tilstrækkelig høj
standart til at vl kunne være bekendt at
indlade os på et sådant samarbejde med andre
nationer'. Tilmeldlngen til EM er heller lkke
sær11g tilfredsstlllende i øjeb11kket, så
syndpunktet er måske koruekt. Derfor har be-
styrelsen besluttet at 1ægge disse aktivi-
teter på hylden indtil videre, T11 EM i Va_
asa, må vl nok se i øjnene, &t vl heller
ikke kan stlIle med ikke spillende ledere,
og at vl mutigvis he11er ikke er repræsen_
teret tll alle møder i fBGV med et medlem
fra best;æe1sen. Dette er specielt uheldigt,
ford-i vi ønsker at afholde EM i l-gBT og for_
d,1 vi skal afholde NM i 85, og nok kunne
have et og andet at diskutere med Sverlee
og Finland.
Bestyrelsen v1l som fø1ge af ovennævnte og
i et forsøg på at gøte arbejdet mere attrak-
tivt 1ægge op ti1 en ændrlng af bestyrelses-
arbejdet, således at antallet af bestyrelses-
møder ændres til c&o 4 om året. Det rutine-
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arbejde, der i dag tager det meste af be-
styrelsens tid 1ægges ud t11 d"e forskellige
udvalg. Det vi1 betyde, at f.eks. Udtagel-
seskomiteen ud over at udtage holdene også
sørger for tilmeldlng, rejse etc. - Turne-
rlngsudvalget ud over at tlLrettelægge di-
verse turneringer også sørger for ind"køb af
præmier ( der ligger faste regler for dette ).
Best;rrelsen skal herefter pri_mært arbejde
med. f .€ks. sponsorer, ud"bredelse af kendskab
til sporten - bl.ao ved fo::bed.ring af Bane-
golferen, landskampe (på længere sigt), in-
ternationale turneringer - ungdom, EM, NM

etc. og endelig lkke at forglemme DIF,
Denne ændring håber vi på viI kunne gø"e be-
styrelsesarbejdet interessant for flere end
det er tilfældet i d.ag. Vi håber, klubberne
vil overveje opIæget og vil diskutere 4"t
indbyrd.es, så vi kan få en konstruktiv de-
bat om ænd.ringen næste gang vi ses ti1 klub-
møde.

Gert Hansen
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PRl|BTEMER I OTAIISAXE

GI\[K der for 4 år sj-den flyttede fra anlægget
på Glad,saxe mølIeve j til Signalve j, står nu
må.ske igen overfor en ny flytning. Der er på
arealet hvor anlægget ligger planlagt bygget
et plejehjem og beskyttede boliger. GMK har
selvfølgelig protesteret på det kraftigste
overfor byrådet, men om protesten får nogle
konsekvenser ved vl lkke endnu. Hvis flytnnig-
en bliver en realitet kan det dog ikke ske
før medlo l9B7 hvor lejekontrakten GMK har
med kommunen udløber. De umid.delbare konse-
kvenser for GMK der har disse truend.e flyt_
teplaner hængende over hoved"et er at medlem_
merne naturligvis ikke er motivered.e tll at
yde et større stykke arbejd.e for at forbed.re
udenomsfaciliteterne. Man kan ind i me11em
spore en lidt opgivend.e holdning, der er
fuld forståelig, for det var nu vi skulle
til at høste frugten af det store arbejde
vi har lagt i an}ægget på Signalve j. Et and.et
perspekti-v er økonomien. At få anlægget op
til den nuværende standart har kostet langt
over 2OO.OO0 kT. forud"en den enorme arbejds-
indsats medlemmerne selv har ydet. Dette vir-
ker også uoverskueligt hvis en flytnlng skul-
1e blive en realitet om Z-3 år. Derfor håber
GMK at byrå.det tager protesten til følge og
bygger uden om os.
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ABE]IT BREU

De første internationale Senior-mesterskab-
er i banegolf er netop afsluttet. Det andet
vl1 find.e sted. i Østrig næste å.r. Men hvad
så derefter? Vil der i 1985 blive et tredle
i-nternat ionalt Senlor-mes terskab?
Dette spørgsmåL afgør alene vi. Vl, senior-
errre i a1le IBVG tllsluttede lande i Europa.
IBGV-sportswart Afd. 1 Rudolf Klempt Gies-
sing har opfordret deltagerne i Hannover til
et konstruktivt samarbejd.e, hvad der måske

skal ænd.res e1ler forbedres. Vi, 1. BGC Hann-
over, vi1 sammensætte en beretning om erfar-
inger og forelægge den i Vaasa. Men selv det
mest konstruktlve samarbejde rækker ikke ti1
at beholde Internatlonale Senlor-mesterskab-
€rr hvis vi ikke gennem aktiv deltagelse do-
kumenterer, at vi v1l have disse internati-o-
nale turnering€rr
f Hannover var 106 spillere fra 5 europæiske
lande til start. Ved første blik er det et
godt resultat. Det må dog lkke d.ække over,
at disse mesterskaber i hovedsagen blev bå-
ret af tyske spillere. Hvor var f,eksr s€-
niorerne fra Itallen, Lichtensteln, eller
Luxenbourg? Også det sene afbud fra Schweiz

må. give stof til eftertanke. Centralpræsi-
denten Rolf Zlmmerli skrev den 14. juni 1984
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trNaturligvis har vi straks ind,budt flere
senlorer, men d,esværre synes interessen hos
vore seniorer for disse mesterskaber at være

meget ringe, så. at vi, højst beklageligt,
må se bort fra deltagelse i I.SM. rl

Vi har bestræbt os på at organisere dette
1. Internationale Senior-mesterskab så godt
som muligt. Skulle det have været et godt
stævne for dig, så fortæ1 det videre. Beret
om det i publikationer i forenlnger og for-
bund. l,{åske kan interessen dermed forstærkes
og interessen for frerntidige mesterskaber
vækkes.
Vi ønsker vore østriske sportsvenner held
og lykke med afviklingen af det 2. Interna-
t i-onale Seniormes t erskab.
Vi si-ger på. gensyn 1985 i Østrig og forbli-
ver
med venlig hilsen
I. BGC Hannover
25. juni I9B4

,Wri'i,
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BERET]II]IO FRA ISM

Vi begynder med" at fortæ1le at vor deltagel_
se i seniormesterskaberne started.e efter af_
slutningen af Kiel stævne, vi kørte direkte
mod Hannover hvor vi var sØndag aften. Vi
fik hurtlgt et lilte telt slået op tlt Kaj
og Hans Jørgen og et større ti1 Arvj_d-Leo-
Haruy og Hanne. Der va? to sovekabiner i det-
te telt og T,eo og Arvid lå i den ene. Vi fik
llge en tår kaffe for det kneb lidt med" at få.
de fires telt op og stå, for i{arry fik bunden
af teltet opad, og vi and,re fik en sær facon
ud af stængerne, det stodså. sært indtil Hans
Jørgen kom og gav et tip om stængernes sanmen-
sætning. Harry fik total forbud mod at TøTe

teltet, Hans tjans var at puste luftmadresser
op. Nå, men vl kom da ti1 køjs. Det varede
godt nok et par timer inden vi faldt i sØvn,
fo:r Arvid havde lid"t svært ved at finde ned

i sin sovepose, det endte med" at Leo måtte
skubbe ham ind i kablnen, med det resultat at
han land.ede på maven og grinte så Leo hoppedeo
i\{andag morgen skynd-te vi os ud for at flnde
banerne, de 1å. desværre 18 km. fra campingplad-
sen. Vi fandt banerne og gik straks igang med

træningen, det var det skønneste anlæg og

baner - Høj so1 - bare dejligt. Sådan gik det
mandag - tlrsdag og onsdag. Morgen og aften



I

dækked.e vi op på Leo's bil til dej11g ta'
selv bord, god"t stående taffel. Det skete at
vi tog ud at splse om aftenen og så hyggede
vi os med kortspil. En aften havde Kaj en
krumme af et stykEe lTlnerbrød under næsen,
som Arvld havde fået kik på, han må.tte ikke
få. det for det v1lle Kaj gemme til næste dag,
Vi var også i en bank og sku11e veksle penge
det tog ca. en halv tlme da det var en åansk
dame der eksped.erede og var glad da der kom
danskere. Hun vidste det kneb med at se fod.-
bold så hun fandt os senere ved golfbanen oginviterede os alle hjem ti1 hendå og famillån.
Vi var så til indvielsesceromonl med det Iæk-reste ta selv bord, levend.e musik o.s.v. detvar,umindeligt fJqt. Kaj gav Harry og Hannel1dt ga! qa de--ikke gad-dånse, de-naiAe jo
danset lidt i Kiel og vi1le hållere finde etsted.og qe forbold. Vl fandt et sted, Danmarkvandt mod Belgi_en 3-2, v1 havde efteiladt Arvidved festen imens.
En aften vi var ude at spise startede vi medat rafle til made! kom på bordet, (Det var lkkø
5rj" 1de, han havde nær slugt raflebægeret:hver e?ng_han gabte) Nå, mei maden f<oil-pa brd_et 9g iublen var stor då der blev sJrveiet
?,?,\ .og gt glas mæIk til leo, som han (censur)
:-Kke havde bestilt og lkke ville drikke, sådet nåtte Årvid slugå. rgen en vellykk;i aften.Desværre var det så-uheta:_gt at vi åå.tte vendenæsen_hjemad en dag før beiegnet pa grunO afat teltet ikke var sat ordenfig oi, Eå-"i ikkekunne få pIøkkerne i jorden, o[ Oår kom en
lrse på et døg1, vi rir et årv6rrilt -uåa 

mead{rg og det !eIe. Vi skyndte os at-pakke såvi kunne nå færgen lørdag aften _ 
"å"-å[ _ densejlede ikke p.g.åo storm så. vi Uøiie rå", om

!B hjen kom vi trods a1t. 5 dage ååa "oi pa-dejlige baner har så. rigeligt åp"";"t-""grr""og vi ønsker og drømmer om Jtøri.e åansk åer_tagelse næste år i ØstriE.
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FJERIISY|IIS PRl|BTEM E R

Dansk fjernsyn har aldrig været særlig sart
med. hensyn ti1 graden af de medvirkendes af-
klædthed. Begyndelsen blev allerede gjort i
den sort-hvide periode, hvor filmen om Dan-
marks oldtid blev vlst. Her forekom en meg-
et omtalt scene, hvor en ung dame sad og
maled.e korn tll mel. Hend.es kostume eller
rettere mangel på. - var åbenbart lige så po-
pulær i oldtid.en, som det er i dag.
Der flnd.es så vidt vides i-kke regler for,
hvad. d.ansk TV kan vise. Anderledes i ameri-
kansk fjernsyn, hvor forsigtigheden har været
næsten pinlig. Først nu, hvor kabel-systemet
er begyndt at vlse alt, er de normale stati-
oner begynd.tat lempe l1dt på. kravene om dæk-
ning, men der er stadlg regler, om end de e?
forskellige for hvert selskab. Et af de sto-
rer ABC, har netop ud,sendt en vejledning tll
producenterne. Det fremgår, 4t statuer ud"en
påttæaning gerne må vises, hvis kameraet ik-
ke ud.viser speciel interesse for visse punk-
ter. Afklædt-e såkaldte rrindfødteI må vlses,
hvis personerne er iført små ttforklæderrf .
Teenagesex er t1lladt, men d"e frygtelige f øl-
ger bør i-kke forties. Prostituered.e bør ikke
fremstilles som lykkelige, tiltalende og so-
fhistikerede unge damer. Voldtægt nå aldrig
fremstilles som noget erotisk spændend-e, og
det er ikke til-strækkeligt at "skaffe sig
af med.tr forbryd.eren ved. at lade ham falde
ned i- den traditionelle elevatorskakt til
sidst.Producenterne bøt ikke forherlige kos-
tumer, der kan tolkes som uansvarli-ge sgx-
invitåtioner. Dybe udskæringer er 9'F: til
;;"å fa et scenå' men ikke i almindelige hjem'
Der"må. ikke forekomme seenerr som glver se-
eren j-deer - hvis du forstår, hvad man mener'
Skal DBgU føIge d.ansk TV eller ABC, d'et er
spørgsmå.1et.



RESUTIATER ISM

Seniordamer Beton
1. Henni Karg 1. BGC
2. Renate Szleber
3. Rosi Breslmayr

Seniorherrer Beton
1. Arne Spangtorp MGK Nyk6ping 9r,2. Harry Rothe MGC Sennestadt 9r.). Hasse Pettersson l/lGK Helsinkigr.

3L. Leo Andersen Odense 6r.

295 sl.
298 sl.
3O4 sl.

277 sL.
280 sl.
285 sl.
204 s1.
2L2 sL.
214 s1.
234 sI.

221 s1.
224 s1'
23O sl.

2II s1.
2l3 sl.
2I9 sl.
243 sl.
L54 s1.
166 s1.
179 s1"

345 s1.
347 sI.
352 sl.

337 sl.
334 sl.
334 sl.
36]- s1.
37A s1.
388 sI.
393 s1.
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57. Kaj Christiansen Odense
59. Harry Jørgensen Odense

Hannover 9r.
Østrig 9r.
Østrig 9r.

5T.
6r.

75. Arvid Bruhn Odense 6r.
Seniordarner Eternit,1. Verena Damerow l/l0 Schriesheimgr.
?. Ingeborg Brose BGC Elntracht 9r.3. Rosi Reinecke BGS llardenberg9r.

Seniorherrer Eternit
1. Ad de Jong Holland 9y.
?, 9"ll Ki_rgasser Tyskland 9r.3. Vollanar Ehrhardt- BGC Ce1le g".

?!. Kaj., Christiansen Odense 9r.31. Arvld Bruhn Odense 6;:
49. leo Andersen Od.ense 6;-.50. Hamy Jørgensen Odense 5;:
Seniordamer Kombi
1. Ienni Karg BGC Hannover 6r.
l. _tnggb9"g Brose BGC Elntracht 6r.3. Rosi Relnecke BGS HardenberE6r.

Seniorherrer Kombi
1. Aqne Spangtorp i\{GK Nykciping 6r.2. lt/itli Dietz - 

i,/tco Wåt;iar" G;.3. Alfons Rledelmeier Østrig 6;:
?9. $"i Christiansen Odenså 6;-.!!. Leo Andersen Odense 6;.
22. Arvld Bn_thn Odense Gr.57. Harry Jørgensen Odenså Gr.
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]IIY KTUB

DBgU har li.ge mistet en klub, Nordfyn Bane-
g91f_Klub har desværre måttet 1ukke, Dette
skyldes at Meier og frednlngsstyrelsen ikkehar kunnet blive enlge. En kamp mellem David
og Goliat, her vand.t Goliat desværre.
En klub er lukket men en ny er på vej. Den
15. _apri1 L984 blev Langå Minigolf Klubstiftet. Som det fremgår af de-indsatte ud.-
Elip, som er fra Amtsavisen Randers, tegner
det ti1 at det kan blive en levedygtig k1ub
interessen er i hvert fald ti1 stede.

Langå får en
minigolf-klub
LANGA - Nu skal minigolf-
spillet sættes i system i Lan-
gå. Det mener flere entusia-
stiske spillere, som med cam-
pingpladsejer Harry Jensen,
Langå Camping, i spidsen har
indkaldt til stiftende general-
forsamling på minigolf-banen
ved campingpladsen lørdag ef-
termiddag.

- Der 'er henved 30 lokate
faste spill{p på banen, og så
kan vi jo lige så godt få orden
på tingene ved at stifte en
klub, siger Harry Jensen, som
på forhånd erklærer, at han ag-
ter at holde sig ude af bestyrel.
sen.
Harry Jensen er dog så over-
bevist om, at Langå Minigolf
bliver en realitet, at han har
bestilt rnedlemskort til den
nye klub. Initiativtagerne har
talt om, at en bestyrelse med
fem medlemmer vil være pas-
sende, og at tre af disse kunne

være lokale, mens to kunne
være fra den faste stab af gæ-
ster på campingpladsen, som
udgør en væsentlig del af mini-
golf-sportens udøvere i Langå.

- Det er imidlertid helt op til
den stiftende generalforsam-
ling at finde ud af, hvordan
foreningen skal drives. Vi mø-
der blot med et oplæg, siger
Harry Jensen, som satser på
at skifte cementbanerne på mi-
nigolf-anlægget ud i løbet af et
par sæsoner,

- Frosten er for hård imod ce
mentbanerne, som vi må repa-
rere hvert forår. Derfor regner
jeg med at skifte til standard-
fiber-baner, som de kendes fra
efterhånden de fleste minigolf-
baner. Dermed gar vi så nok
ned fra 20 til 18 baner. Halvde
len vil blive udskiftet næste
sæson og de øvrige så i 1986,
oplyser Harry Jensen.
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System i de 20 huller
leNCÅ - Langå har fået en
try klub - Langå Minigolf-klub.
Mangb fandt vej til klubhuset
ved Langå Camping, hvor der i
weekenden var stiftende gene-
ralforsamling.

- Vi kunne ganske enkelt ikke
være flere i klubhuset. Der
kom virkelig mange menne-
sker. Blandt andre et medlem
fra. Dronningborg Minigolf-
klub. Han fortalte om de pro-
blemer, der kan opstå, når
man vil starte en ny klub. Vi
var meget glade for, at han
kiggede'indenfor - han har den
erfaring, vi mangler, siger eje-
ren af LangA Camping, Harry
Jensen, der er blandt initiativ-
tagerne til den nye klub.
Generalforsamlingen valgte en
bestyrelse, der består af tre.
personer fra Langå samt to
gæster fra Langå Camping.

Til formand for den nye klub
blev Erik Mikkelsen, Langå,
valgt. Grethe Nielsen, Århus,
der er gæst på campingplad-
sen, blev valgt til kasserer.
Bent lversen, Langå, fik po.
sten som næstformand. Carh-
pingplads-ejeren Harry Jensen
og Villian Christensen, Langå,
blev valgt til menige medlem-
mer af bestyrelsen.
Arne Christensen, Langå, og
Gustav Kjær, Randers, er sup-
pleanter, mens Erik Nielsen og
Kim Mathiasen, begge Langå,
er revisorer.
Den nye bestyrelse har endnu
ikke lagt planer for klubbens
aktiviteter, men Harry Jensen
regner med, at der ved pinse-
tid skal arrangeres en turne
ring,på den 20 huller store ba-
ne i Langå.
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IIIDBYIIETSER

Dansk Banegolf Union indbyder til DM-Enkelt-
mands den 25-25 august I9B4 på Nyborgs an1æg.
lut spilles i f ølgende kategorier: Heruer AlHerrer B (snit over 2TrTO) Damer, Senior,Ju?ior, Juniorinder, Mlni junior, Ir{ini junior-
]ldel, og mix. Der startes 1ørdag d.en >5 augustkl. 1O.oo med 3 indledende runder, søndag åen26 august kl, 9.oo med Z indledenåe runder.
Søndag den 26 august kl. 13.oo med j finale-
runder. I/lix-turneringen er færdigspillet efter
de indledende runder. Der e? 3 præmier I hver
kategorl. Sidste frist for tilmelding er den
L5 august (Poststempel) t11 Bjarne Sørensen
Startpengene som andrager 25kr. for allejunlorspillere, 3o kr. for mix og 35 kr. for
øvrige indbetales på. unionens girokonto senest
den 15 august.

Minigolf Clubben Gelsted har hermed fornøjeI-
sen til at indbyde jer t11 vort år1ige stævne
som finder sted i dagene 29-30 september 1984.
Da vi son bekendt kun har 12 baner v1l vi
spi11e på følgende måde:

Lørdag den 29/9 k1. 14.oo 5 indledende runder
Søndag den 30/9 kl-. 10.oo 3 rnellemrunder
Søndag den 3O/9 k1. ?? 3 finalerunder

Der spilles i følgende rækker: Herrer, Damer,
Senior, Junior og ninijunior. Der skal dog
være min. 3 d.eltagere for en rækkes gennemf ør-
else. Startpengene andrager 25 kr. i junior-
kategorierne og 35 kr. i øvtige. Stdste.tii-
meldlng til Teddy Nielsen senest den 2O/9 l-9B4

Itll i F
LVIW \J.
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KATEilIIEREI[

0d.ense

Junlor EM i ØstriE
Gladsaxe
EM-Vasa, Finland
DM-Enkelt
Niend.orfer MC

Nordborg
Gelsted
Klubmøde
Repræsentantskabsmøde på Fyn
Junior EM i Holland
EM-ftalien Kombi
Junior EM

EM Beton

28/7
2/B

4/8
t6/a
25/8
24/B
8/9

29/9

9/8
22/8
7/8

2L/ 8

29/7
4/8
5/8

t8/ 8
26/B
26/8
9/9

30/9
L3/ to
24/ LI
tt/8 85

24/8 85

9/8 85

23/8 86

PRÆ MIEIIIE

Nu er det ikke blot champagne, der skal ser-
veres isafkølet i en spand" - et tysk firma
har sendt en øLkøLer af krystal på markedet,
så også luksusøI kan serveres ved den rette
temperatur. Pris: ca. 25O kr. med plads tll
tre-fire øL. Ide til præmie ved næste stæv-
n6
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