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BANEGOIFEREN
udgir.'es af
Dansk Banegolf Union
?ostboks I
7190 Blll"und

OPtAo 500

TRYK:
P. E, Offset
Tørnrervej 9
6800 Yarde

REDAKTTO]IT:
leif 3æk
Bre.qneve i I 4
7474 Karup

Cl aus C1an;sen
Tn,qernannsvej 18
1A,AO Hernjns

ANSVARSHAWNDN:
T,elf Bæk

LEDER.

Som ny redaktør af BA-
NEGOIFEREN har man al-
tid en ide om at J.ave
bladet mere interessant
end den forrige. Dette
er ikke ment sonn naget
negativ, men som et
spark ti.l" en selv. .Det
rfllvsrr I denne Banegol"-
fer bliver, at sætte
-fokus nå en k1r:b. Det
bliver i dette nummer
Karup Baneqolf Klub
se side 12 {t tr t t Det
vi] så 1 komrnende num-
re bllve al.le kl.utrbers
tu"r, og cle opfordres
derfor til-* at sam.l-e
materiafe sammen, så
det llgeer klar, når
vi skal have det med
i. bl adet 

"

Jeg vi1 til næste nummer prøve at lave et ar-
klv med portrætter af alle llnions- og besty-
relsesmedlemmer, stormestre, EIvI deltagere og
andre, der vil- trl-ive aktuelle i de næste ilum-
r€r sådan at de der skrlver i bladet ikke
længere vil være anonyme for læserne.

HJÆ'TP HJÆTP

John Scheel.vil meget gerne, åt de der har
en landsholddragtafleverer dem hurtigt til
ovenstående.

TAK
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,z?RnnloEttf (e?onoE'ir?..
Endellg - efter flere ti.ltag er Ranego"l"feren nå

gacien i gen. hl adet ska.l. if1,q. genet:al"f orseml.i.r.-
gendistri.lrueres dJrekte ur:i til med.l.emnel?ne,
lenne besll..rtning indeba:: ceså, 4t kJr.ihtrerne sh"rl-
l.e frernsende indlæg ti"1" bJadet. An,g'sraret fe:: at
trladet nCk-lmmer er al,-l es. $å har eiu et indlæg, så
send det - hellere i dag end i morEen,
Hvad er frerntj.rlen for ban*,gc,lfen j Dannark? -IIi
skal. have en. større akti.'ritat, lerfo:' er der a.::-
ra-nEeret en slrol.eturlerlng unde:l ',rnionrn, T å:"
skal det eentrere$ orn kl.t"thtre::n*, fc:: så. senere at
ud.rriries til. at omfatte fl"eet rnr;l jge bane:: i Dan-
mar:k. T skri-venda stund er ieg l-''ekenrit med at or-
tralcningen lkke er særJi.e god, ner! Cet er mLn kl.a-
re overh*visnl,ng, åt ldeen er::ietiø, rierfo:: l-rø:r
vi også påvlrke'alLe klutrber -ttl" a"t deltage alrt-i.v
t i. pro jektet,
Forresten de samme klrrbber der nå-'lagrie besty::el-
sen forsk*"I-1ige aktivitetprr vi. skulle sætte i,
qang. Disse nål,æg tages selvfø}ael-ig al.vrlrl jge
oE rlommerku::set skxlle meget sellle trræl?e afvlklet
her i foråret og ansøgnin,4 ti.l. EIvl fremsendt se-
nest som pålagt og eventuelt tld--l"i.qere, da der
synes at være mu"lighed. for de-t,
Seni.or EM er plaeeret j" lJanmark. Denne gang
sprlngerui. debatten om fordelli.ns*n a.f reklla"-
mekronerne over og h.'iælner O,"ipnse cig lansk Rane-
golf lTnion ti]- at få. nogle pengQ j. ka.sser, 1)et
er en mulli ghed .fr:r at komme i knntakt rned snsr-
sorer til. rrcr idræt, folk vi nnrnal t ikke ka"n få"
i tal e. Så - gorl arhe Jdsl1's1,

Gert Hansen
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TNDIÆG FRA KIIIBBERNE {T IT * TNDIÆG FRA K}IIBBERNE

DRONNINGBORG BANECOIF KITJB

SKR]\TER

Omlægnlng af DBK's struktur

DBK af 1952 har 1 år planlaet en ny struktur til"
fcrdeling af aktiviteter.
f å.r vlL vi forsøge at fange firmaernes Lnteresse
for tranegolf, j. det vj tilbyder et el-lL.er flere
fi-rrna.er et lukket anl-æq, h'ror krrn de ha: llcv tål
at sp111"e. I)a vi ved, at ciette knrner t1.1 a.t kræ

ve mange kræfter, er vi *l.l-e i hestyrel*'ren og

rliverse med"lern-ner opsat nå at yd6 en i"hærclig lnd
sats. \ri. hå.ber det vi1 give i.nsti::atien til a:rd-

re klubber.
Ilet bl.ev på DBK's general"forsaml"ing ved.tarte*, a.t

rrj lukker an1.ægget f+v tr.t::isrter freda.e, 1ørda.g

*s. sønrlag, fordi rri h;åbuo nå a.t få fl-ere medJem-

mer tj."l- at rvj.setr sl.q nå anlægget og deltage ak-
tivt.
De siclste par å"r har vL haft p::obl-eme:: rned at få
folk r-rd på anlægE1et på klubaftnerne. Vi er +lrer

bevist oftr at det ikke vi.l Sentage sig i år.
Vi. hålrer gennem godt sasrmenhnJ.d i kl-ubben at få
flere mecilemme:r u"d. tLl" tr:rrreri.n,ger og *qtæTmer i
såvel indland som udLa,nd, derfnr har vj. ngså i
å:: besl"uttet at gen.nemføre vcre sædva.n-!"iee vJn-
tærakti"viteter.
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GIAI)SA,XE IVITNTGOIF KIIIB
STRTlr,h-F.

4yt t'anoenLæg j- GladsA.r.R

Ef ter: fl e're å rs r:f ri riJ I i .s rra-rt"3e har Cl.a.ri *a.rre

lni.n.i rrr'l.f lel uh i cr+n få et *set an1.*1n 'i.t er et
,18 hqvrers eterni.tan-lægo rl+r lir'ger i.3aqs"rærrj
nå r'r 11e j-r 1t stnr rl;rund ned. mt'! i.:'beC f,nr :tclv.i.-

,Jel s*:r. neri ti.Jen, ?å grun,ien *: der også. et l'l;.It-
rnel".ist mr":rstennh:rs, -som k"L:-:.hhen ar j full"d gang

rnil a.t nmh;raget og j..ndrettet til. kllttbhr:le.

Flcre snilL.ere fra, hel* lJ andet var med de der
h] err spi-llpt lUl-enke:l-trnand.s meste:'skah på anl=æe-

c*t å nlutninF'en t"f eæscnen. :1986, På" dettn ti.de-
::uakt 'rar mån ll"lee hle\.ret færC.i.q med at lægqe

ha.n er:rt e, så al * rrar i.klre færd 5 E qn'Jnt,' .

4]arisexe s'lqrt*:r lå, den nlre sæson der 1.. anri,'l
,'.98?, (gå {?r. T jo qodt i. gang) og håber at se

rlralrge sni":lle::e fra helle )-andet på antr.ægget ,i. årt
r,n ilrlre andeto så ti1. G"l-arlsaxe stævne d.en J "-?.-
a"upn.rst :19S7, hvar a.l t gerne skr:"l.-r.e \rær'e htlt
fæ-dr'"ut {.1cr kl A::t,

E////4 ! // A4Ef Yltf T// ,/T
rtYrTE.
84/å6 ctF-fi{5clye/V å:/? BE6 Yr/2r

TIrI
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BANIGOLF CI UBBEN ODENSE AF 1985 skriver

Som i sikkert. a1le har opdaget, er der blevet
dannet en ny klub i 0dense. I ved sikkert også
at a1le 9 medfemmer er " udbrydere af 0.M"C.
Del har sikkert gået
vores udnrelding, men
vi a1le kunne Lænke
andre nnæmisser end

Vl har også prøvet noqet
et. job, hvor vi skal sæt

mange rygter om grunden til
uanset disse, er grunden at

nq rl nrø\/e nnnot nvt nå

M.C.

nyt. Vi har f .eks. fået
te 1o anlæq op på 4

0.

campingpladser i jyliand, 4 på sjæIland og 2 på
1'yn. Det sku11e give os et nett-o overskud på ca.
kr. l5.ooo,-. Da vi kun skal ud i 6 weekender,
syntes vi selv at. det er en rimlig forretning.
I starlen af det nye år. søgle vi optaqelse i
SIK0 (samvirkende idræts klubber i ocJense), og
i forbindelse med dette, lravde ieg en samtale
med 5j IK0's forreLnirrgs;f øi:er, hvor jeq f andt ucj
af føIqende.
\år man danner en ny klub i 0denser er kommunen
forpl jgteL f il t'ø)gende : at stille en grund t-i1
rådiqhed hvor klubben kan være. Det syntes vi
ikke var tilfredsstillende, da vi hurt.igt kunne
komme r samme situation, som andre klubber i
Danmark, ingen toilet, og ingen klubfaciliteter.
Hvad er så 1øsningen på det. ???
Man må indendørs, hvor toilet- og klubfacilitet-
erne allerede er tilstede.
Hvordan stiller kommunen sig overfor dette ???

Ja der st.år i f rltidsJ-oven, at kommunen skaf yde
tilskud til eqne Iokaler med kr. 5o,- pr. aktivi-
tetstime, pr. aktivitetslokale, dog max. 15 9(' af
den samlede lejeudgift. I 0dense kommune er denne
procent.sat-s doq hævet til Bo 96. Det giver helt
nye perspekt.iver, og konklusionen blev aL vi
vill-e spille indendørs.
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Det. næste problem blev så at linde lokalerne 
'og efter at. have kigget. på 3 - 1+ muligheder,

fandt vi det som vi kunne bruger og t.il en prrs
vi kunne betale.
Vores valg faldt På Io39 VZ På I
Supermarked, Middel- farLve i 125.

Den eneste ulempe er desværre r at det kun I igger
ca. I km fra 0.M.C.'s anløg, menrda lejeprrsen
var ca. kr. 1oo,- bi]ligere pr. M-,end a1t andet
vi så på, og det samtidiq blev leveret med gulv-
tæpper og nymalet, var valget ikke svært.

Hvordan får man normalt financeret sit anlæg '"

Man tager eL 1ån i et pengeinsLitut.
Hvcrrdan st11l-er kommunen sig til det 1?'i

Kommunen dækker Bo 9å af renteudgiften' lcJer'r f
henhold til fritidsloven. Det lyder ell-ers qodt'
l''l en hov, hvad med leasing ?? Det betragtes r
fritidsfoven som leje, altså betaler kommunen
Bo 96 af leasingalgiften.
Konkfusion - man leaser.

Vi leaser altså et nyt an1æ9, hvor kommunen
betaler Bo 96 af leasingafgi-ften, og efter 5 år
kan vi købe anfægget for 5 ?6 af købssummen'
Vi får attså et nyt an1æg, som ialt vil koste os
ca. kr. 4o.ooo,- betalt over 5 år.
Dette lyder måske ligetil, men der ligger et
stort arbejde bag, mange møder med SIK0 og
kommunen.

Vi har samtidig haft en uvurderlig hjæ1p' i en
\./ores nye passive medlemmer, som er kommet i

klubben. Han er dommer i byretten, og han har
hjulpet. os med det juridiske i de kontrakt-er v-r

har forhandlet med b1. a. Dansk Supermarked A/S,
som ej er F øLex, Netto og Bilka. forsætter s .1o

sal af FØTtX
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@enerslforsamling
DBgU's repræsentantskabsmøde blev afholdt i
fredericia, og havde 27 stemmebrettigede +

diverse klubmedlemmer.
Rep. mødet startede med at udnævne AkseI Jensen t

Gladsaxe, til æresmedlem af DBgU.
Formanden kunne i sin beretning, endvidere for-
tæ11e at DBgU havde fået overdraget Senior-EM i
19BB , et arrangement som 0dense Mini-go1 f Club ,

siden er blevet ovetdraget i forbindelse med
0dense's looo år's jubilæum i 1988.

fælgende belv iøvrigt vedtaget: 4t...
fra og med 19B7 indføres slutspil i I + 2 div.
I 1. division spilles s.l-utspillet for de 4

høj est p1 acerede hold . A11e point fra grund-
spillet overføres ti1 slutspillet.
I 2. division rykker vinderen direkte oP r mens
nr. 2 i 2,divsion møder nr' I oq B fra I. div.
a1le mod alle - om den anden Plads.

ved a1le turneringer og stævnerr virker alle
dommcrs - Ingen rejsegodt'gøxe1se.

UK afskaffes og erstattes af 2 cheftrænere'
I for juniorer, og 1 for seniorspill-ere.

kontinqentet ti1 DBgU er kr. 3oo, -, licenser
kr. 5o,-,hold DM kr. 15o,-. B-mands DM kr. 25or-.
0vennævnte takster gæ1der for 7981.

støttekomiten består af: frik Meldgård, Gert
Hansen og Teddy Nielsen.

DBqtJ vj-1 sØge om at få EUR0PAMESTERSKABET i L992.

DBgU inden sommeren 1987 
'dommerkursus.

skal arranger et

hvis 6t hold Lrækkes efter tilmeldingsfristens
udløb, koster det kr. 15o, - , for efterføIqende
kr. loc'. -



+ +
RepræsenLantskabet valgte følgende bestyrelse:

Formand: GfRT HANSEN ' Bi llund .

N-formand: PER RI IS, Herning.
Kasserer: ERIK JENSEN ' Randers '
Sekretær: M0RTtN KNUDSEN ' Århus '

M-medlem: MICHAEL RASMUSSEN, Århus '

M-medlem: J0HN SCHEEL TH0MSEN, Albertslund '

PR-sekretær: CLAUS CLAUStN, Herning.

l''l orten Rasmussen, BgK Bdense 86.
Michael Rasmussen ' NYborg.

DOMMERUDVALGET: Hans J. Jørqensen' 0.M.C.
Morten Knudsen, Dronningborq.

TURNTR I NGSUDV. : 
å:?:: ili:l::l; ni;::;:" 

.

John Scheel Thomsen' DBgK.

TEKNISK UDVALG: Ii:I":i"?:å3;":I:.fr;;3"n.
Per Riis, Dronningborg.

BLADUDVALG: Lei f Bæk ' KaruP .

uK : 
5:i3,'3å::::å"?'å3;"å:ån"" B5 .

John Scheef Thomsen ' DBgK.

Formanden takkede i sin afslutning for god ro
og orden, og ønskede a1le en god sæson'

+++

.L
*

Udvalgene blev som fø1ger:
UNGD0MSUDVALGET: Peter Sørensen. BgK 0dense B6 '

I



fortsat fra side 7

Vi har i vores tid i 0.M.C. altid hørt fra oe
"æfdre" erfarne medlemmer, at kommunen ikke gir
noger.
Det qØr de hel1er ikke - hvis de kan blive fri.
Det- drejer sig bare om at få det gJort på en
måde, så de ikke kan blive fri. Her har SIK0
været os en stor hjæ1p.

Ti1 srdst vi1 jeg fortæl1e 0.M.C., at vi qerne
ser et godt samarbejde de 2 klubber imel-fem.

BANTGOLF CLTIBBEN ODENSE

af 19B5

v/ Peter Sørensen
( f ormand )

FIVORf'OR SKAL HOLDTURNERINGEN UDVIDES TiL
lo fl0LD ?22??

SKAL DANMARK STILLI OP VII] VERDENSMISTTRSKABTR ?

sKAL DBgtl HAVI fNN SP0NS0R, 0G I GIVTT FALD,
UNDER HVILKE ,BETINGELSER ?????

HVAD MENIR DU MA VÆRE MALET TOR DBgU FREM TIL
ÅR 199o ??'?2"

Send DIN mening til " Baneqolf,' - NU !

10
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0.M.C.'s indendørsstævne
0dense Mlnigol f Club's indørsstævne åbnede sonl
sædvanlin den hiemmelinc sæson.i!*-Y

I år deltog 12 klubber fra såveI, ind- sorTr
udland.

Resultaterne blev som fø1qer:

!tg""i slag
t. Peter Sørensen, BqC 0dense. . . 231
2. Tim Christiansen, BgC 0dense. . . 239
3. Henrik Poulsen, BSC 0dense. . . 24I
Damer:

1. Hell e Jørgensen, BqC
2. Sussanne Sommerlund,
J . Gitte Bj errekær , RBgK

Senior herre:

Odense. . . 265
O.M.c 215

0.M
0. M.
.M.C

292

LO>
2lo
2BB

1. Hans J. Jørgensen,
2. Kaj Christiansen,
3. Harry Jørgensen, 0

Herre Junior:

C.

1. Martin Sørensen, BgC Odense. . 246
2. Lars Hanberg, 0.M.C 272
3. Jesper Sørensen, BgC 0dense. . . 21 5

Mini Junior _p1ggr_:
l. Rikke Sørensen. B'rC 0dense. . . jsl
D^-

., Jan Ly ø , DBqK
I. Helle Jørgensen, BgC 0dense

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
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Stift.et: oB.april 1981.

Adresse: BregneveJ 1lt, 7/1lo Karup.

KARUP BANEG0LF KLUB blev d. oB. april l9Bl'
sti ftet på en sti ftende general forsamling
på Hessellund Sø-camPing.
Bagmanden, den nuværende formand, var Leif Bæk.

Klubben debuterede i DM-holdturneringen i L982,
nn nlancrin.rer:ne er siden blevet som fø19er :

I7BZ nr. I 4. division
I9B3 nr. 5 3. division
1984 nr. 2 3. division
1985 nr. 6 2. division
I9B5 nr. 4. 2. division

IføIqe klubbens formand, er må1et for 19B7
oprykning til I. division.
Klubben håber via oprykningen at kunne skabe
større interesse for sporten, hvilket vil
bet.yde at klubbens planer om 1B eternitbaner i
Karup midtby, må blive en reafitet.
Klubbend motto: " En 1i11e og vågen, er bedre. . .

Kl-ubbens "hiemmebane" :

Hesselfund Søbamping, Hessellundve i I2, Karup
1B beton baner - kopi af eternitanlæ9.

TOKA€PIqgK,-

*-
Næste gang:

12
GLADSAXE MINIGOLF KLUB.



INIORMAIION IRA

DBfiU
TTI

I\ryE KT,IIBBER

TTI
}ITE KIITBRER

TTI NlM KIIIBBER TTI NTE KI1IBBTR Tffi NTS KIIIBEER

BestyreJ.se.n " har trdartleidet ?- in.fn::mati onsmapper',

hvis hensLgt err at lette onretteJ"sen a,f nye
k-l-uhber, sa.mt rJisses optagelse l. Dansk Bareeolf
IJn:i, on .

De omta-lte mapper indehol.der føleende:
Mappe 1 a) DBgU's vecltægter

b ) furnerinqsbestemmel ser
e ) Telmlske retninssl.in.i"er

Mappe 2 d) Opta,eelsesresler
e ) Ansøgn5"n.gsskema.

f ) Foreni.n,qens vedtæster
g) Fo::eni.ngsJura

Så har drr rrlaner cm at oprette en lrlub i den

hy drr bor i, så henven,l dtg tl1 :

Ivll ehael Rasnr:ssen

Ba.negårrisgade 191'

8O0O Årh.us C"
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ADRESSEITSTE FOR DANSK

Dansk Banegolf Union
Postbox 8
?190 Blllund

lvlint golf eluhben Gel. sted
Østergade 22
55qI Gelsteci
tl.f. 09 a9 18 79

3GC Odense af 1986
Henrik Po'.rlsen
Bystærmeve j 12
5200 Odense V
tlf . 09 16 7?- 02.

Naleskov Banegolf Klnb
Jørn-Erik Petersen
Jødevej 55
49OO Nal<skov

Gl adsaxe l4in1.golf Klttb
T1l. Jernba.nen 2A
2880 Bagsværd
tl-f. 02 4a 24 86

Kanip Ranegolf Kluh
leif Bæk
Bregnevej 14
747O Kav'rrn
ttf. 07 la 22 35

SANEGOtrF I]NION

Odense Mlnigolf Club
Erik .Tensen
Rugårdsvej 12"6
5O0O 0dense C

t1f, 09 14 05 45

Norr:i-Als Raregr:1.f Cll utr
Prehen Nørskov
Rypevej B lth
6470 Nordberg
tlf. 01t 49 05 76

N-ltborg Banesolf C-l ttb
Christian Rasm't:ssen
Vedbendvænget 14
5800 N:rhorfl

Randers }a:regolf Klith
Gltte Bjerrekær
Vester Boulevard. l-O
B9OO Rarders
t1f. 06 42 78 97

I)ronn i n qbnre Ran egol f
Klub
Helle B. Christensen
I{r:trrovej 1.8 3th
S9OO F.anders

Banegolferen
vG leif Bæk

Aclresser der iklre er rlgtløe, rril blj"ve rettet
i. næste nummer af bladet. Dette slq1l.des a.t dette
er en rnidlert.ldig adressellste fra janua"r 1987.
Den nye og a jorrr f øvte adressel.l ste er lkke ud-
kommet i skrivende stund. red.
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KetavoEre^r'g/
Tnternati.onal stævne I Wejnheln 18-20 aprn
:l^. ::unde af hcldturneringen. F1rn T na j
fnt. stærme i ,llronn-i.neborg 16-1.? maj

2.n runde af hold.turnerlngen. $iæ11 , ?.A rnaj

Stævne i" Nyborg 10-11. mai

3. rrtnde af hol.dturnerl-nsen. "T;;1-!,. 14 jr_m.

Int, stærme på Nordal s 20-21, jun.
Tnt, stæwre i Kj.el.. T;rskl,and 26-28 

"lt;n.
B-mandsho-ldturneringen, SJælland 5 iuL.
Tnt. stæ'nre i Ha.mburg. Tyskl"and l?-]q ju)-,
Tnt" stæwre i 0dense 24-26 jul,
Tnt. stæn:e j" Gla.rlsaxe 7-2. å1r9.

'Jr.:-nlor EIvl l. Eksklltllna, $vertge 5-8 au.g.

Her'::e oq elame F,l{ I V?isendorf . Østrig ?-0-??-. a119.

Tnt. stærme i Bad. Oldesloe. Tyskle"nd 21"-2.7 a1rg.

Senj.r:r EM i Hnl-land 28-3CI aug.
,51.ntspi1. hal"dturneringen i. .Tyf 1.s.116 \-6 sep.
.Dlvl-enkeL*rnands 'få Flm 12-11 sotr
Stærme i Gelsted på. Fyn 26-?.7 ,$Bp,

Enropa-enp i ,Stelrr I Østrlg ?--e r:kt.

Sorn det f remgår a f terminskalen'Ceren er det
I.gen fa"st ffa::be.'idert hvis man vj.l Celtage i det
meste af sommerens tilbud ti.l de l:aneeolf i,n-
teresserede.

GOD SOMMER
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