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Gelsted ny mester
Der var vagtskifte og magtskifte i dansk
banegolf, da Gelsted Minigolf Club på en våd
septembersøndag styrtede BgK Odense af
tronen og blev det nye mesterhold i
Elitedivisionen. Læs mere på side 10-11.

Succes i Østrig
VM i Østngblev en succes. Både hvad angår
Danmarks placering som ffi 7 , som den bedste
placering i nyere tid og JanLyØrs 13. plads
individuelt.
Stor var tyskernes altdominerende præstation.
Kun hos damerne måtte de se en @striger
snuppe guldet. Læs mere på side 4-5

BgK Odense flytter lokaler
Banegolf Klubben Odense står over for
flytning til nye omgivelser - men stadigvæk
indendØrs. Læs mere side 9.
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Hvad med et idrætsmærke
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Et idrætsmærke kan ggre bane-
golf bredere

Vi bliver betragtet som en kon-
cenfationssport og var i mange
år sat "uden for døren" i DIF bl. a.

fordi "svedige" sportsgrene var
mere accepteret end dem, der
ikke krævede stØrre fysisk ud-
foldelse.

For nu at vise at vores udøvere

også kan udfolde sig med større

fysiske bevægelser end blot at
svinge med køllen, kunne et
idrætsmærke være sagen.

Idrætsmærket er en prøve på
færdigheder og udholdenhed
inden for flere discipliner og er
ment somet middel til at styrke de

almindelige folkesundhed. Det er
altså et spørgsmål om motion og
velvære. om at vise lidt andrc

evrrer og opnå en bedre adræthed
i hverdagen
både på

arbejdet og i
fritiden.

Og hvorfor
ikke lade

banegolf-

folket tå
mulighed for
at vise Iidt
alsidighed og
geruremgå en

sådan prgve?

Når vi
spiller
turnering går

og står vi jo en hel del, og vi
belaster ligeså ryggen nok mere
end vi aner, så derfor ville det
ikke være forkert at lade vores
klubmedlemmer få chancen for
at styrke fysikken til gavn for

den sport, de går op i deres
fritid.

Disciplinerne kunne til for-
målet findes imellem gang,l6b,
cykling eller svgmning, hvor sidst-

nævnte styrker ryggen og i det
hele taget sætter mange muskler
i kroppen i bevægelse.

Selvfglgelig skulle banegolf også

indgå som en disciplin, hvor man
eksempelvis skulle kunne nogle
tekniske færdigheder og spille et
vist antal runder for derefter at
gå over til de andre discipliner.

Grunden til, at jeg bringer
emnet på bane her i bladets leder,

er, at bowlingfolket er blevet
opfordret til at tage Idrætsmærket

op til overvejelse, fordi sporten
har stor tilgang af folk i alle aldre

og derfor afspejler en idrætsgren
for bredden, og som kan dyrkes

som en

familiesport.
Og det er vel
også de

forestillinger,
vi har om
vores sport,
og som
bruger i
VOTES

markedsfBring.

At pr6ve
andre

idrætter
giver andre
indfaldsvinkler

til tingene og et saffrnenhold på

en anden måde, vi måske ikke
har kendt. Det giver i sidste ende
nogle nye og sikkert spændende

oplevelser, vi kan snakke om i de

mere sure timer i ffæninsen.
2
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Aalborg på cykeltur
Af Klaus Henriksen, formnnd Aalborg Banegolf Klub

Når dette blad dumper ind ad

døren har vi her i Aalborg for-
håbentligt taget det fprste spade-

stik til vores nye anlæg vi har fået

alle de mundtlige tilsagn og
t'rlladelser men venter i skrivende

stund kun på et stykke papir fra
kommunen med den endelige
tilladelse. Ventetiden er lang og
iveren blandt medlemmerne er

stor for at komme i gang med at

arbejde på anlægget. vi har
allerede brugt en del tid på at

renovere forhindringeme, som i
dag fremstår som nye. vi må

Der blev trømpet flittigt i pedalerne i Aalborg, da medlemmeme var
professionelle for en efiermiddag.

erfare at et sådant projekt er dyrt
og klubbens økonomi var på et
tidspunkt under nulpuntrtet, så

vores redning nu måtte være at
sØge hjælp udefra. Derfor var
det dejligt at mære hjælpen fra
unionen. som stØttede os ved at
købe indskudsbeviser, kommunen
stØttede os med et meget stort
tilskud, som hjalp os på ret kurs
igen. derefter svarede Danmarks
Idræts -Forbund positivt tilbage
med stØtte til galvanisering af
anlægget. Men der skal stadig
bruges mange penge, når vi fgrst

går i gang til både fliser, beplant-
ning osv., og det er her cykelturen
kommer ind i billedet.

Det startede med et besøg fra
Erik Laursen fra Grindsted. som
mente at have alletiders id6 til os.

en id6, der kunne skaffe os mini-
mum 5000 kr. som ved at lcripse
med fingrene. Id6en gik ud på, at

vi skulle sarnle såmangemedlem-
mer som muligt, som ville bruge
2imer i klubbens regl til at cykle
nogle penge hjem til klubben.
Hver enkelt cyklist blev i god tid
inden cykelløbet udstyret med en
eller flere kontrakter, som skulle
ud$zldes. Cyklisteme skulle nu i
gang med at få familie, venner
og forreftringsforbindelser til at

skrive sig for et behb pr. omgang,

som cyklisten kunne cykle på
den fastlagte rute på ca. 1,5 lcn.
Det geniale ved denne id6 er, at

de enkelte sponsorcr ilke kommer
til at betale særligt store belpb.

startskuddet til cykellgbet gik
l4rdag den 2. september kl. 14,

hvorefter der skulle cykles i 2
timer. Erik Laursen var mødt op
for at fungere som officiel

...fortsættes side 8
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En spillers første deltagelse ved VM
Af Leif Olsen, BgK Odense

Efter at have deltaget ved de

Nordiske Mesterskaber r 1994

var det med store forventninger,
jeg tog afsted til dette mit første

VM i Hard, Østig.
Inden afrejsen havde jeg hgtt

en masse forskellige ting om
sådan et arangement som vi
skulle deltage i, f.eks. at en runde

ville vare noget der [gner 2 til
2Vzime, og at støjniveauet ville
være dobbelt så hØjt som ved den

hj emli ge holdturnering.

Endelig oprindede dagen, hvor
vi skulle afsted. De seks spillere

fra Odense (JanLyØ, Morten
Rasmussen, Martin Sørensen,

John Hansen, Tim Christansen

og mig selv) samt 3 ledere @eter
Sgrensen, Heino Nielsen og Lars

Rosenquist) og Lone Hansen

mødtes alle ved BgK Odenses

anlæg onsdag den 9. august kl.
19.00, hvorfra vi startede en bus-

rejse på 13 timer ned gennem

Tyskland.
Da vi ankom til anlæggene var

de sidste tre spillere (Inge Sand,

Per Andreasen og Brian Hansen)

allerede i gang med fæningen på

betonnen.

Efter at spillertruppen nu var
samlet kørte vi hen til det sted

hvor vi skulle bo. Her blev vi ind-

kvarteret i nogle ferielejligheder,
som sagtens kunne måle sig med

dansk standard. Nu var de huslige

omgivelser på plads, så vi mang-

lede "bare" lige det der med

spillet. Vi blev kastet ud i et beton-

anlæg, hvor den erfaring, vi
besad på holdet, selvsagt ikke
kunne måle sig med nogle af de

4

større nationer, vi skulle spille
mod. Udover denne store udfor-
dring skulle vi spille på et eternit-

anlæg, som ved forste Øjekast så

ganske t'rHorladeligt ud, men hvor
skindet viste sig at bedrage.

Anlægget indeholdt rigtigt numge

baner, som krævede en utrolig
præsicion, såvel hvad retring som

tempo angik, f.eks. kan nævnes

den mest skæve Nyre, jeg nogen-

sinde har oplevet, ja den var
faktiskt så skæv, at man kunne

se det med det blotte Øje. For at

spare dyrbar træningstid blev vi
delt i te gruppe, som hver
trænede 6 beton- og 6 eternit-
baner den første dag. På anden

træningsdag blev grupperne

ændret, så de nye grupper havde

et medlem fra hver af de gamle.

Efter vi så havde trænet lidt i de

nye grupper og på denne måde

var kommet anlæggene rundt
blev træningen givet fri hvilket
resulterede i at alle 9 spillere

begSmdte at ffæne på betonnen.

Hvad eternitten angik blev den

fgrst rigtigt trænet sidst på tredje

dagen. Det var nok lidt forkert
pga. den store sværhedsgrad på

anlægget. Nu nærmede vi os så

småt det tidspunkt, hvor den

endelige holdopstilling skulle

afleveres, så for at holdet skulle
blive sat så stærkt som muligt,
begyndæ vi at spille nogle hold-
runder og ud fra disse blev spiller-

rækkef6lgen: John Hansen, Per

Andreasen, Morten Rasmussen,

Tim Christiansen, Brian Hansen,

Inge Sand, Martin Sørensen, Jan

Lyø og mig selv som reserve.

Nu hvor holdet var på plads,

gik vi og trænede på anlæggene

og ventede egentligt kun på at

komme i gang med spillet.

Fgr spillet kunne starte var der

også en officiel del, der skulle
overstås. Nogle af historier, jeg
havde hørt fra de gamle spillere
om disse åbninger, gjorde, atjeg
var forberedt på en kedelig aften

med en masse taler. Til min og de

@wiges store og positive ovenas-

kelse viste det sig, at arrangørene

overgik alle forventringer med

en åbning, dermest af altmindede

om et europæisk Melodi Grand

Prix med overdådig underhold-

ning og en menu, man ikke kunne

udsætte noget på.

Onsdagen startede spillet så

endelig. Æle spillere og holdledere

blev vækket tidligt, da første

tavle skulle starte kI07.30, og vi
skulle jo geme nå et par trænings-

slag inden spillet. Da spillet så

vm i gang viste den største forskel

i forhold til et dansk stævne sig:

Tempoet. Som sidste mand på

holdet og som spiller rr.lO2
kom jeg ud på min første runde

3Vztime efter første tavle og

John Hansen var som første-

spiller halvt færdig med sin anden

runde. F@rstedagen blev over-
stået, og vi havde faldførtZ
betonrunder og 1 eternitrunde
med et rimeligt resultat, hvilket
placerede os midt i feltet, dog

var vi et par slag efær finnerne -

som vi spillede om øl med!!.
Andendagen af konkurrencen

rykkede ikke meget ved vores

placering dog kom vi foran
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finnerne med et par slag. På

fedjedagen, som var holdtur-
neringens sidste dag, 1å vi inden

start som nummer 9 ca. 10 slag

efter hollænderne og ca. 10 slag

foran finneme. Som dagen skred

fum, lagde vi dog afstand til både

finnerne og hollænderne og

holdet sluttede således på en 8.

plads. Resultateme for de enkelte

spillere i holdturneringen blev
brugt til at skille halvdelen af
spilleme fra inden lprdagens indi-
viduelle finaler. hvor vi havde 5

spillere med. Her skal nævnes

den præstation Jan LyØ stod for,
da han med et snit på 23,17 påt

eternitten og et snit på29,OO påt

betonen (3. bedst) opnåede et

sanrlet snit på 26,1, hvilket rakle
til en samlet 13. plads kun 2 slag

fra superfinalen, virkelig en flot
indsats af Jan.

Superfinalen var domineret af
tyskerne, der med 7 mand ud af
10 formåede at sætte sig på de

første 4 pladser.

Efter spillet var overstået

skulle vi igen igennem en officiel
del af arrangementet, men igen

viste arrang@rene sig fra deres

bedste side med en yderst veltil-
rettelagt festaften, hvor den

obligatoriske præmieoverrækkelse

og tilhprende hyldest af vinderne

blev overstået uden de store
problemer.

Midt under middagen kom der
pludseligt et 14 mand stort sækl<e-

pibeorkester ind i salen og de

spillede så hele salen sejlede

(stemningen var efterhånden lidt
hgj,vt havdejo vundet øl fra
finnerne), efter dette fine indslag

overtog 10 teenagepiger scenen

hvor de underholdt med hip-hop
dans. så vi andre næsten tabte
pusten.

Dagen efter festaftenen skulle
vi så atter hjem mod det kolde
nord, og selvom nogle af os var
lidt matte i sokkeholderne fik vi
pakket og kom efter et hurtigt
måltid på den lokale McDonalds
fint afsted.

Nu hvor jeg så er kommet
hjem og kan se turen lidt i bak-

spejlet, er mit råd: "Hvis I nogen-

sinde får chancen for at deltage
ved et Nordisk-, et Europa- eller
et Verdens Mesterskab, så grib
chancen for en sådan oplevelse
kommer der ikke mange af.

Resultater fra VM i Hard.
Østrig 23. - 26. august L995

Damer:
1. Claudia Wiesenbauer , Østrrg,

3rs (12)
2. Karin Wiklund, Sverige, 316 (12)
3. Anke Szablikowski, 316 (12)

Damehold:
1. Tyskland,
2. Sverige,

3. Østrig,

Herrer:
1. Andreas Winkel, Tyskland,

2. Italo Fetti, Tyskland,
3. Michael Neuland, Tyskland

13. JanLyØ,
2 slagfra en Superfnale-plads

40. Martin Sørensen.

52. Inge Sand,

55. Morten Rasmussen.

63. John Hansen,
79.Tim Christiansen,
82. Brian Hansen,
83. Leif Olsen,
94.Per Andreasen,

Herrehold:
1. Tyskland,
2. Østrtg,
3. Sverige,
7. Danmark,

862
876
895

302 (t2)
301 (12)

30'7 (r2)
261 (r0)

277 (r0)
282 (10)
282 (ro)

28e (10)

23e (8)

23e (8)

23e (8)

244 (8)

1646
7102
1124

1838

5
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EM-forberedelserne i gang
Af Ole Rasmussen, Banegolftren

Både på arrangørsiden og på

spillersiden er forberedelserne til
næste års europamesterskaber
for herrer og damer, der skal
aftroldes i Odense, i fulde gang.

I første ombæring skal beton-
banerne ved Odense Minigolf
Club færdigbygges. De skal stå

klar allerede til pinse næste år,

hvor der skal aftroldes Nations
Cup - en slags forpr@ve på EM.

Andre vigtige deltaljer for del-
tagerne er dog allerede på plads.

Således skal deltageme indkvar-
teres på Hotel H. C. Andersen i
Odenses centrum. Nationerne er
allerede ved årets netop over-
staede VM i Østig blevet præsen-

teret for banerne, der skal spilles
på, og for Odense By i en med-
bragt info-mappe.

Et computerprogram til
resultatføringen er også ved at

være på plads, ligesom der
arbejdes på resultattavler.
l-ogoet er endnu ikke slået fast,

men de to ansvarlige klubber for
afviklingen af arrangementet,

Odense Minigolf Club og
Banegolf Klubben Odense, har
kontaktet en kunstner til at
udarbejde et forslag til et EM-
logo.

På spillersiden har landstræner
Peter Sørensen allerede i år
indledt forberedelser mod EM i

Det skrider fremad hos OMC, hvor betonbanerne efterhånden er stpbt færdig.

'96 og har haft verdensmester-
skaberne i Østrig som led i mål-
sætningen mod EM, der forhåb-
entligt kan bringe Danmark med
i front om placeringerne. Om der
satses på et damehold eller enkelæ

damespillere, er endnu uvist,
men mon ikke landstræneren og
Dansk Banegolf Union har gjort
sig tanker i den retning.

Karolines ldrætspris

Der indkaldes hermed ans@gninger til
Karolines Idrætspris.

Ansøgninger fås hos Mejerikontoret, tlf. 86 13

26 1 I eller hos Danmarks Idræts-Forbund, tlf . 42
45 55 55.

Karolines Idrætspris gives til unge under 2l et,
der har vist et særligt talent eller på anden måde
gjort noget ekstraordinært for ungdomsidrætten.

Karolines Idrætspris gives også som stØtte til
nye initiativer til fordel for ungdomsidrætten.

Ansggninger indsendes inden 15. oktober til
Mejerikontoret, Frederiks A116 22,8OOO Århus
C, mrk. "Karolines Idrætspris".

6

Fremskridt blandt små nationer

Det vidner om fremskridt i de mindre
udviklede nationer, at de stiller op ved de

internationale mesterskaber, selvom de nok
stadig har voldsomme pkonomiske problemer
med at rejse til de noget dyrere vestlige lande.

Sidste år var tre letter sponsor eret af det
svenske forbund ved deres opfæden ved EM for
herrer og damer i Grækenland og det varer nok
nogen tid inden de selv er rustet til at kunne
finansiere deres udgifter selv, men lad os håbe at
vi ser spilere fra Baltikum ved EM for herrer og
damer næste år i Danmark.
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Broager-stævne med lokalpræg
Af Jan LyQ, BgK Odense

Som elitespiller har jeg de
sidste par år deltaget Broager
Banegolf Klub nationale stævne i
juli maned. Når jeg fremhæver,
at min deltagelse var som elite-
spiller, er det fordi, at stævnet
ikke er særligt attraktiw for en
eliæspiller.

Selve stærmets afvikling forløb
fint og smertefrit, hvilket også
måtte forventes i befagtning af
et relativt lavt deltagerantal (40).
Det er ikke særlig attraktivt at
deltage i en eliterække, som med
magt er oprettet. Det vil sige at
man her tog2-3 herre B-spillere
og rykkede dem op for at have
det fornBdne antal spillere til en
eliterække. Det gav 6 deltagere
hos eliten og 12 forblev i herre-
rækken. Det havde været mere
attraktivt både for de få eliæ-
spillere og resten af herrespilleme,

hvis man havde slået de to rækker
sarnmen. Til sammenligning har
man ved påskestævnet i Wein-
heim med over 200 deltasere
kun en herrerække.

Selve organiseringen var
derudover udmærket. Der var
god resultatfpring, som foregik
manuelt på letlæselige tavler, der
var alletiders betjening hos et
venligt og smilende personale og
hvad angår forplejning, var den

også i orden. Man kunne købe
både fasfood og håndmadder til
rimelige priser.

Og i klubbens nye rummelige
klubhus var der heller ikke
problemer med pladserne og
toileforholdene er også som
man forventer dem. Oe der var

helleringen problemer med over-
nafringen.

Lidt dårligt var det, at man
under spillet selv skulle sørge for
attage sin spilletavle og komme
ud på runderne.

Sådan en styring af startgrupper
er ikke holdbar, og jeg fornem-
mer, at klubben ingen tanker har
gjort sig om at gøre stævnet
intemationalt, selv om der er gode

muligheder for at lokke tyske
spillere til.

Også på resten af deltagergrup-
perne kan man fomemme at
annonceringen ikke er prioriteret
hgjt nok. Ud af de 40 deltagere
var der 1 fra Gladsaxe. 8 fra
Odense og resten fra Nord-Als
og Broager, og det er lidt
ærgerligt, når man tænker pi, at
stævnet samtidigt optræder som
en DB gU- stormesterturnering.
For mig er stævnet mere et lokal-
stævne end et landsdækkende
stævne, og et sådant stævne vil
gå tabt på markedet, når der
kommer flere klubber til os der-
med flere stæwer.

Mere markant annoncering vil
sikkert gavne tilslutningen, og f.
eks. kunne man fremhæve
præmiebelgbene i annoncen.

Et stævne af den artlstØrrelse
burde kategoriseres i A-, B- og
C-rækker som ved FSms Bane-
golf Unions aftenturneringer,
hvor der heller ikke deltager
mere end 50 spillere. Også i
Sverige spilles der mange steder
i rækker i stedet for i kategorier.
Fyne deltagere er simpelthen for
tyndt, hvilket går ud over

ungdommen, damer og elite. En
ændring til rækker eller en sam-
menlægning af eliæ og herre-
rækken vil desuden give bedre
præmiepenge og spillerne kunne
lære mere af hinanden.

Jeg vil næsten betegne det
sådan, at stævneformen kører i
for hØjt gear i forhold til deløger-
antallet. Desuden vil jeg også
mene at 11 runder på en week-
end er for overdrevet for det skal
gå alt for stærkt, når der ikke er
flere deltagere. Så ville 7-8
runder være mere humant, også i
betragtning af de mange seniorer
og seniordamer, der deltager i
stævnet.

Et sidste punkt jeg vil kom-
mentere er, at der lprdag aften
manglede en komsammen f. eks.
i form af fællesspisning, hvilket
man nok kunnet have over-
kommet, når der ikke var flere
deltagere.

Mine karakterer til stævnet vil
jeg give på fplgende måde:

Som lokalstævne: 3.5.

ffiffiffiffiI
Som landsstævne:2.

ffiffiTTT
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Aalborg på cykeltur

...fortsatfra side 3

konffollant fra DBgU. der deltog
19 cyklister, hvoraf en var cykel-
rytreL vi kunne se på de indkomne

kontrakter, at der var nogle, som

havde rigtigt mange penge med

pr. runde, så vi var spændt på

resultatet, som vil blive offentlig-
gjort samme aften i forbindelse
med grillaften.

Cykell6bet blev alletiders

succes, og alle morede sig, især

alle dem, som ikke cyklede med

men stod ved målsfregen og

heppede og udelte forfrislcringer
hver gang, man passerede.

F;fter 2 timer uafbrudt cykling
var de fleste godt trættre og ømme
et bestemt sted. måske med und-
tagelse afvores cykelrytter, som

præsterede 38 omgange (ca. 60

tan).
De fleste skulle nu hjem i bad

inden spisningen og offentlig-
gØrelsen afbeløbet om aftenen.

Spændingen blev selvfPlgelig

udskudt, så folk kunne pr@ve at

gætte bel6bet. til fods for at vi
kun var 19 cyklister, som knok-
lede for klubben i to timer var
resultatet forbløffende.
Resultatet af disse to timer:
17.000 kr.

Så efter denne præstation ser

ABK's Økonomi alt i alt meget

fin ud igen. Hermed er en god

id6 givet videre til andre klubber,
som vil lave nogle hurtige og

nefirme penge til klubben.

Til DM i Randers
Af OIe Rasmussen, Banegolfuren

De danske banegolfrnester-

skaber for mixpar og individuelt
blev spillet d.l. -2.ju1i 1995 i
Randers med Banegolf Klubben
Randers som iurangør.

Detblev en af de bedre week-

ends, hvor vejrliget var med spil-
leme, og hvor vi undgk alvorlige

forsinkelser i spillet.
Det blev et mesterskab med

spillemæssige hgjdepunkær, som

er karakteristisk for DM og som

er et mesterskab værdigt.

Tre højdepunkter bør i hvert
fald fremhæves, da de overgik
alt, hvad tidligere er set:

I herrernes A-række satte

vinderen JanLyØ, BgK Odense,

banerekord over 10 runder med

et snit pil2I,4 slag. Det var også

i denne A-række, at Peter

Sprensen, også BgK Odense,

satte banerekorden på 18, som

nok vil stå nogle år endnu,

ligesom den første rekord vil.
Men den rekord, der forment-

ligt vil stå længst, oplevede vi
hos seniorhefferne. hvor Knud
Walther, Gladsaxe Minigolf
Klub, med sin tiæl blev den fønte,

der har vundet et DM for både
junior, herre A og seniorherrer.

Det er næppe mange, der formår
at holde sig på toppen i så mange

år og samtidig vinde et DM i de

ffe rækker.
Hos damerne var det endnu en

gang Kitø Clausen fra Gladsaxe,

der på overbevisende og aldeles

suveræn vis løb med titlen ikke
mindre end26 slag foran nænne-

ste konkurrent Caroline Hansen

fra Nyborg BanegoH Club.

I herrernes B-række var det en

gammel mester fra en ung klub,
Bjame Hansen fra Aalborg Bane-
golf Klub, der viste vejen med en

sejr. Han blev dansk mester sidste

gang i 1982, dengang påhjemme-

banen i Dronningborg, hvor det

skete i en række h6jere. Han er

tydeligt på vej tilbage til toppen
og har vist, at han med de gamle

kugler sagtens kan følge med i
spillet i dag.

Hos seniordamerne var det
sidste års etter og toer, der for-
svarede deres pladser. Grethe
Knop fra BgK Odense og Conny
Jakobsen, Minigolf Clubben
Gelsted, sad hver for sig solidt
og kunne ikke rØres.

Den nordiske juniormester Alf
Jakobsen, Gelsted, viste, at han i
år har taget teten i rækken. Han
slog temmeligt overbevisende

Peter Jensen, Nyborg, der sidste

år var den toneangivende hos
juniorerne. De bliver spændende

atføIge de, når de nu rykker op i
de voksnes rækker næste år.

Endeligt blev minijuniorernes
række vundet af Sæen Larsen,

BgK Odense, hvor nærmeste

konkurrent var Uffe Gangelhof;

Nyborg Banegolf Club. Begge

spillere er unge talenter og vi vil
helt sikkert se mere til dem mange

gange fremover.

I mixparenes DM blev det igen

Kitta Clausen og Jan LyØ, der

med hele 45 slag vandt titlen
foran det mere ovetraskende par

Inge-Lise Hansen og Harry
l-orenzen fra Nord-Als Banegolf

...fortsættes næste side
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BgK Odense til nye lokaler
Af Ole Rasmussen, Banegolftren

Banegolf Klubben Odense må
efter 8 år flytte ud af lokalerne
på Middelfarrvej i Odense.
Klubben er med kort varsel blevet
sagt op af Dansk Supermarked
på grund af problemer med at
betale huslejen, der løber op imod
400.000 kr. om året.

Klubben har i sin leveperiode i
de velkendte lokaler på 1. sal
over Fgtex Supermarked opnået
at afholde et europamesterskab
for juniorer, en Europa Cup for
mesterhold samt sit eget stævne,
der de sidste 4 år under navnet
Danish Open har hørt til et af
Nordeuropas største med næsten
200 deltagere hvert år.

Klubbens ledelse har søgt om
hjælp hos Odense Kommune til
at finde egnede lokaler og om
hjælp til flytningen, men med
negativt svar.

På en eksraordinær generalfior-
sarnling mandag d. 25. sepæmber

blev det vedtaget, at flytte [l nye
lokaler på Grønløkkevej ca. 1

l<rn fra de garnle lokaler. Det
bliver i omgivelser at et tidligere
vandland men, hvor klubben har
fået lokaler på 1. salen i tidligere
aerobic og danselokaler.
Bygningerne, der er gamle fabriks-
bygninger, men moderniseret for
2 år siden huser desuden
bowlingcenter, pool og billard

og ejeren påtænker også andre
aktiviteær. Hermed undgår man,
at landets eneste indendørs mini-
golffaciliteær forsvinder, og
klubbens image bevares dermed.

BgK Odense indkalder
desuden til 2 ekstraordinære
generalforsamlinger med henblik
på at opløse klubben for at komme
ud at gælden i det gamle lejemåI.
Der vil samtidig blive indkaldt til
en ny stiftende generalforsamling
på medlemmernes forlangende"

Til DM i Randers
...forts at fra forri g e side

Club. Kun 6t slag efter placerede
Inger Walther, Gladsaxe Minigolf
KIub, og John Hansen, BgK
Odense sig på 3. pladsen.
Sammen med kampen om guldet
hos seniorhenerne" som Knud
Walther vandt foran klubkammer-
aten Torben Baldorf med to slag,
var det de eneste to placeringer,
der reelt var spænding om til
sidst. Øvrige pladser var adskilt
af mellem 5 nI26 slag, i mixpar
45 slag, og vidner både om
suverænitet men også manglende
bredde i toppen.

Banegolferen vil fremover udkomme
5 gang årligt med terminer i

februar, maj, juli,
september og december.

Deadlines til de forskellige
udgivelser vil være omkring

den 1. i udgivelsesmånederne

I
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Seniorerne til Malta
Af Ole Rasmussen, Banegolftren

Seniorernes europamesterskab

afvikles i år på Malta. Af den

grund skal det fgrst foregå fra d.

19. - 2I. oktober, da varmen på

det tidspunkt er mere menneske-

lig. Det danske landshold, der

drager afsted d. 13. oktober,

bestar af Kaj Christiansen og

Harry Jgrgensen, Odense Mini-
golf Club, Torben Baldorf, Knud
Walther og Robert Baldod, Glad-

saxe Minigolf Klub, Karsten

Bruun, Banegolf Klubben
Randers og Christian Rasmussen,

Nyborg Banegolf Club.

Administrativ landsff æner

Peter Sørensen skal ikke selv lede

holdet på turen. I stedet bliver
det Inge Sand fra Goæne i Sverige

og Jan Lyg fra BgK Odense, der

begge selv deltog i en turnering
på banerne hos Malta Sports

Club for 2 år siden.

Underlaget, der skal spilles på,

er eternit, og mon ikke at man

med det stærke hold, der tager

afsted og to erfarne spillere, som

holdledere samt danskernes

forerukne banetype kan håbe på

et godt dansk resultat under de

sydlige himmelstrØg.

Magtskifte r

På de allersidste lykkedes Mini-
golf Clubben Gelsted at {erne
BgK Odense fra magtens tinde,
som 6 år i træk har domineret
toppen af dansk banegolf i Elite-
divisionen.

Kampen om guldet i den for-
nemmeste række var henlagt til
sidste spillerunde og det blev en

våd men spændende sgndag i
Odense, hvor alle placeringer i
top og bund skulle afgøres og

enkelte faldt da også inden de

sidste kampe.
Afggrelsen om det mest

begærede trofæ, DM-pokalen,
faldt dog først i allersidste kamp,

hvor Gelsted skulle vinde for at

sikre sig guldet, og det skete i en

spændende kamp, hvor begge
hold tog føringer undervejs, men

hvor Gelsted viste sig at have de

stærkeste nerver til allersidst.

Dermed blev BgK Odenses

dominansrække igennem 6 år

brudt men dog ikke mere end at

holdet tog sig af de næste to
pladser i rækken.

Gelsteds hold bestod af Claus

Foxholm, Jacob Petersen, Alf
Jacobsen og Carsten Eriksen.

Allerede sidst år nåede holdet at

spille sammen.

Gelsted og BgK Odense 1 1å

helt i front. mens der ned til
bronzen var hele 8 points. BgK
Odense 2 havde undervejs lagt
afstand til Nyborg 2 med tre
points, så den placering ikke var i
fare inden sidste kamp netop imel-
lem de to. Noget skræmmende
var det at Gladsaxes hold efter 4

DM-arrangør på

tæerne
Af OIe Rasmussen, Banegolferen

Banegolf Klubben Randen stod

for DM-arrangementet 1995, og

man må rose klubben for en stor

indsats på alle punkter. Klubben
har stadig få medlemmer, men

der blev udvist en dygtighed og

engagement, som mange andre

klubber kan lære af, når de skal

afirikle arangementer.
DM 1995 blev også en succes

for Dansk BanegoHUnion med

76 deltagere og hermed er man

og så i klubbeme pårette vej med

målrettet arbejde på at sende

spillere til så vigtige konkunencer.

Stormester af guld

Af OIe Rasmussen, Banegolferen

Ved Odense MinigoH Clubs

stævne d. 28. juli opnåede Jan

Lyø sin udnævnelse som stor-

mester for 50. gang. Han fik
overrakt sin guldnål ved stævnet

i Aalborg d. 16. - 17. september.

Tillykke her fra redaktionen.

International terminskalender
Danske klubstævner, der Ønskes

optaget i den internationale
terminskalender 1996, skal anmel-

des til Dansk Banegolf Unions
turneringsudvalg ved Claus

Foxholm, Jens Benzonsgade 54

A. 5000 Odense C snaret. Det
skal fremgå klart, hvad stævnets

navn er, hvad datoen for stævnet

er, og hvem der er anangØr af
stævnet.
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Gelsted det nye mesterhold

afdeling 1å på en tedjeplads, men
holdet formåede ikke at score

nogen point i de sidste 14 kampe
og måtte se sig sat alvorligt ud
af spillet.

I bunden sloges Randers,

Odense og Nyborg 2 om den ene

plads i varmen, og det blev et
godt spillende Randers-hold, der
løb at med sejren. Det er første
gang siden klubben første
oprykning til øverste række, at

Odense MC ingen hold har i den

bedste række.

Unge løver nn 1

Det blev et forholdsvist ungt
BgK Odonse-mandskab, der tog
fPrstepladseni 1. division foran
et mere rutineret Gladsaxe-hold.
Det var tilmed så spændende, at

holdene slutlede å points, men

odenseanere havde 20 slag

mindre en Gladsaxe og dermed
fprstepladsen. Kun 1 point efter
lå Nord-Als Banegolf Club, så

spænding har der ikke manglet.
Op rykker Gladsaxe og Nord-
Als, da BgK Odense spærres af
max-reglen om højst 2 hold fra
sarnmen klub i bedste række.
Nedrykkere fra rækken bliver et
hold fra Gelsted. der kun fik et
år i næstbedste række og et BgK
Odense-mandskab, der sæsonen

igennem havde meget lidt at

byde på. Lige over stregen og fri
af nedrykning med en bedre slag-

score på 32 slag endte Gladsaxes

andet hold i rækken, så også her
var københavnerklubben pre sset.

Spændende hold
9-
Arets oprykkere fra 2. division

bliver 2 spændende mandskaber

fra henholdsvis Aalborg, der blev
suveræn vinder af rækken, og

Karup, der igen vil op og præve

kræfter med de næstbedste hold
Aalborg hold bliver af noget

spået en march igennem 1.

divsion dl Elitedivisonen. men

selvom klubben stiller et homo-
gent hold skal det ikke gå helt
smertefrit at komme igennem
rækken næste år.

Lidt ærgerlidt var det, at BgK
Odense blev nBdsaget til at

trække et hold pga. pludselig
sygdom.

Slutstilling DM-holdturnering 1995

ELITEDI\lSION
Plac.
1

z
J

4
5

6

7

8

1.DryISION
Plac.

I
z
J

4
5

6

2. DTITSION

Hold
Minigolf Clubben Gelsted I
Banegolf Klubben Odense 1

Banegolf Klubben Odense 2
Nyborg Banegolf Club 1

Gladsaxe Minigolf Klub 1

Banegolf Klubben Randers I
Odense Minigolf Club 1

Nyborg Banegolf Club 2

Hold
Banegolf Klubben Odense 3

Gladsaxe Minigolf Klub 2
Nord-AIs Banegolf Club I
Broager Banegolf Klub 1

Banegolf Klubben Randers 2
Gladsaxe Minigolf Klub 3

Minigolf Clubben Gelsted 2

Baneeolf Klubben Odense 4

Hold
Aalborg BanegoH Klub 1

Karup Banegolf Klub I
Aalborg Banegolf Klub 2
Minigolf Clubben Gelsted 3

BanegoH Klubben Odense 6

Banegolf Klubben Odense 5

Odense Minigolf Club 2
Broager Banegolf Klub 2
Banegolf Klubben Odense 7

Point
65

&
56
53

33

25

2l
t9

Point
43

43

42
28
22
t9
t9
8

Point
56
4I
31

36

36
1A

23

19

Udgik

Slag Snit
3984 23,',71

3922 23,35
4104 24,43
4t86 24,92
4296 25,57
4427 26,35
4452 26,50
4523 26,92

Slag Snit
2962 26,45
2982 26,63
2952 26,36
3270 29,20
3183 28,42
3203 28,60
3235 28,88
3614 32,80

Slag Snit
3355 27,06
3581 28,88
3620 29,19
3681 29,69
3731 30,09
3966 31,98
3972 31,55

3950 31,85

1

8

Plac.

1

z
J

4
5

6

1

8

9

11



Bnruecolreneru 4/1995

$..- Resultater siden sidst

Gladsaxe Minigolf Klubs
internationale stævne d.5. - 6.

august (over L0 runder)

Minijuniordrenge
1. Frederik Persson, Malmd
2. Jess Hernvig, Gladsaxe
3. Christian Andreasen, Gladsaxe

Seniorherrer
1. Torben Baldo4 Gladsaxe
2. Knud Walther, Gladsaxe
3. Robert Baldo4 Gladsaxe

236
269
n6

231
z3z
247

Damer
1. Caroline Hansen, Nyborg
2. Maibritt Fogh, Aalborg
3. Birgit Ernst, Malmci

Herrer B
1. Poul Frederiksen, Gladsaxe
2. Christian Maglemose, Gladsaxe

3. Klaus Henriksen, Aalborg

Herrer A
I. JanLyg, BgK Odense

2. John Hansen, BgK Odense

3. Brian Hansen, Gladsaxe

Hold - 5 spillere
1. BgK Odense (ved sudden death)
2. Gladsaxe MK I
3. Gladsaxe MK tr

249
283
300

221

229

235

210
2r3
221

466
466
48',7

Odense Minigolf Clubs
internationale stævne d.28. -

30. juli (over 8 runder)

Minijuniordrenge
1. Steen Larsen, BgK Odense

2. Uffe Gangelhof, Nyborg
3. Gunner Måre, Nyborg

Juniorpiger
l. Manuela Briiger, Cuxhaven
2. Stephanie Buchholz, Trappenk.

Juniordrenge
1. Kåre Thomsen, Aalborg
2. Flemming Nyby, Nord-Als
3. Anders Gr/nnegaard, Nyborg

Seniordamer
1. Kirsten Hansen, Odense MC
2. Guiliana Oliva, Niendorf
3. Inge GejbøI, BgK Odense

Seniorherrer
1. Karsten Bruun, Randers
2. Carsten Mohr, Trappenkamp
3. Kaj Knop, BgK Odense

Damer
1. Lone Hansen, Gelsted
2. Rikke Sgrensen, BgK Odense

3. Andrea Miiller, Cuxhaven

Herrer B
1. Michael Andersen, Nyborg 187

2. Michael Reinicke, Cuxhaven 189

3. Jens Bock, Lurup 190

Herrer A
1. John Hansen, BgK Odense 169

2. JanLyQ, BgK Odense 176

3. Morten Rasmussen, BgK Oden. 180

Hold - 4 spillere
1. BgK Odense I
2.BgK Odense II
3. BgK Odense III

20\
203
217

192
195

208

2r6
225

226

2tl
288

367

390

400

r98
202
203

192
196
198

Broager Banegolf Klubs
nationale stævne d. 15. -16.
juli 1995 (over 1L runder)

Seniordamer
1. Kirsten Hansen. Odense MC
2. Grethe Knop, BgK Odense

3. Rita Thtgesen, Nord-Als

Seniorherrer
1. Torben Baldod Gladsaxe
2. Anker Nissen, Broager
3. Kaj Knop, BgK Odense

12

Herrer B
1. Dennis P. Hansen, Nord-Als
2. Inge-Lise P. Hansen, Nord-Als
3. Lars E. Siegfried, Nord-Als

Herrer A
1. Harry Lorenzen, Nord-Als
2. JanLyØ, BgK Odense

3. John Hansen, BgK Odense

288
299
304

259
269

Lt-)

297

319
335

zt J
284
298
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Resultater siden sidst Å

Juniorer
1. Alf Jakobsen, Gelsted
2. Peter Jensen, Nyborg
3. Kare Thomsen, Aalborg

Damesenior
1. Grethe Knop, BgK Odense
2. Conny Jakobsen, Gelsted

3. Rita Thiigesen, Nord-Als

Herresenior
l. Knud Walther, Gladsaxe
2. Torben Baldorf, Gladsaxe
3. Robet Baldorf, Gladsaxe

285
299
311

Damer
1. Kitta Clausen, Gladsaxe
2. Caroline Hansen, Nyborg
3. Inge-Lise Hansen, Nord-Als

Herre B
1. Bjame Hansen, Aalborg
2. Kjeld Tønnesen, Gladsaxe
3. Klaus Henriksen, Aalborg

Herre A
I. JanLyø, BgK Odense
2. John Hansen, BgK Odense
3. Martin Sprensen, BgK Odense,

Danske Mesterskaber individuelt og
for mixpar i Randers d. 1. - 2. juli
1995 (over 10 (mixpar 8) runder)

Mixpar
L Kitta Clausen, Gladsaxe /

JanLyØ, BgK Odense

2. Inge-Lise Hansen, Nord-Als /
Harry Lor enzen, Nord-Als

3. Inger Walther, Gladsaxe /
John Hansen, BgK Odense

Minijuniorer
1. Steen Larsen, BgK Odense
2. Uffe Gangelhof, Nyborg
3. Dennis P. Hansen. Nord-Als

323

368

369

26r
n1
292

247
)<'7

246
212
296

240
248
255

274
223
228

247

249

274

Nyborg Banegolf Clubs
nationale stæyne d. 8. - 9. juli
L995 (over 10 runder).

Juniorer
1. Uffe Gangelhof, Nyborg
2. Anders Gr/nnegaard, Nyborg
3. Thor Sørensen, BgK Odense

Seniordamer
1. Kirsten Hansen, Odense MC
2. Grethe Knop, BgK Odense

3. Tove Jensen, Odense MC

Seniorherrer
l. Kaj Knop, BgK Odense

2. Christian Rasmussen, Nyborg
3. Aryid Bruhn, BgK Odense

Herrer B
1. Klaus Henriksen, Aalborg
2. Caroline Hansen, BgK Odense
3. Søren Nielsen, Aalborg

Herrer A
l. Peter Jensen, Nyborg
2. JanLy6, BgK Odense
3. John Hansen, BgK Odense

226
232
232

240
25r
365

278
283
297

264

270

271

248
259
260

Aalborg Banegolf Klubs
nationale stævne d. 9. - 10.

september 1995 (over 8 runder)

Seniorherrer
1. Poul Thomsen, Aalborg
2. Hans Jprgensen, Odense MC
3. Knud Walther, Gladsaxe

Damer
l. Majbrit Fogh, Aalborg
2. Pemille Larsen, Aalborg
3. El6n Gade, Aalborg

Herrer
1" Steen Larsen, BgK Odense
2. Allan Knudsen, Aalborg
3. Preben Thomsen, Aalborg

Elite
1. Klaus Henriksen, Aalborg
2. Per Andreasen, Gladsaxe,

3. Bjame Hansen, Aalborg

574
604
609

258
266
268

251
258
259

263

282
295

219
282
302

Hold
1. Aalborg BK I
2. BgK Odense I
3. Gladsaxe MK I
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Stævnerekorder fra
alle anlæg

Redaktionen efterlyser stævnerekorder
fra alle landets anlæg. Rekorderne må

gerne gåLtilbage i tiden, blot de er
dokumenteret.

Officielle 18'ere
Vi efterlyser desuden officielle omgange

18 fua alle anlæg i 1995. Dermed
forsØger vi at fglge op på vores

opfordring til at lave en 18'er-nå1, som vi
lancerede i starten af året.

Vi vil her i bladet lave vores egen hitliste
i næste nufiuner, så vi beder alle klubber

om at melde tilbage til redaktionen.

14
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Dansk iunior i finalen
Af OIe Rasmussen, Banegolfuren

For andet fu i træk kunne
Danmark bryste sig af en spiller i
finalen ved årets Junior-EM.

Det var Anders GrBnnegaard,
der i år fulgte i fodsporene fra
sin klubkammeret Peter Jensen,
da han sidste år optrådte i
juniorenes finale. Ikke mindre
værdig var Anders GrBnnegaards
piacering som nr. 29.

Mesterskaberne blev afvikiet i
Skoghall i Sverige, hvor især de

svenske og finske spillere
dominerede på deres foretrukne
underlag, filt, som her udviste en
hØj sværhedsgrad. Heldigvis blev
der også spillet på eternitbaner
af væsentlig nemmere karakter,
hvilket blot skal ses af to runder
18 og adskillige runder 19.

Den danske junior, der endnu
har et par år foran sig påjunior-
siden, viste da også sit klart bedste

spil på eternitten, hvilket var nok
til at opveje en mere jævn men
ikke just dårlig præstation på det
noget mere uvante filt. Tillykke
til Anders!

De pvrige danske spillere
havde desværre ikke nok at byde
på til at komme videre. Ros skal
der dog lyde til debutanten Uffe
Gangelhof for en runde 30 på

fllten, til Sæen Larsen for en runde
19 på eternitten og til den anden
debutant Kåre Thomsen for en

runde 2O på eternitten.
Holdets placering er der ikke

videre at sige til her, da det ikke
kunne række til mere end en
placering som agterlanterne
blandt de kun syv stillede hold.
Næste år må 3 spillere forlade

holdet pga. aldersgrænsen, sa

der bliver behov for friske
kræfter til landstræner Morten
Rasmussens trup. Junior-EM
spilles næste år i Holland.

Svensk dominans
De svenske spillere dominerede

mesterskabeme ved at vinde guld i
holdkonkurrencen for j unior-
drengene og besætte de to første
pladser i den individuelle konkur-
rence og have 5 spillere inden
for Top 10.

For første gang i historien
opnåede Finland en

medalje ved et EM,
da holdet blev nr. 3 i
holdkonkurrencen
for junior-drenge.

Det var noget bedre
end de sparsomme

resultater. vi så

tidligere på året ved
NM i Danmark.

Hos juniorpigerne

var det TyskJand, der
igen kunne stille sig

@verst på skammelen
foran Sverige, der
var hele 26 slag
bagefær. Dog
behøvede svenskerne

ikke frygte for deres
placering, da Østrig
på en tredjeplads
endæ hele 32 slag
efter de dem

Individuelr gik 1.-

og 3. pladsen til de

tyske piger, Bianca
Tndrow os Jutta

Anders GrQnnegaørd var dette års positive
overraskelse ved junior- EM

Sillmanns, mens Marie Jansson
fra Sverige fik sig kilet ind i
mellem de to. Sølvet måtte
endda afgøres ved et omspil.

Blandt pigeme var der noget
overraskende optræden fra to
lettiske spillere, som dog måtte
tage til takke med bund-
placeringer, men det er positivt,
at vi de senere år har set nye
nationer deltage ved de inter-
nationale mesterskaber også på
juniorsiden.
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