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Ft|RMANIIE]II HAR l|RDET

EM på betonbaner blev afholdt i Bad Kreuznach
i august. Det var første gang der blev af-
holdt banegolf-EM på. ene betonbaner, idet
der hid.t,11 har været afholdt kombl-EM, altså
eternit/beton eller filt hvert and.et år og så
blev der afholdt E[{ på eternit og beton af de
respekti-ve afd.elinger i de rnellemliggende år.
Det v?r selvfølge1igt ikke holdbart med 2
europamestre lnden for sanme sport, som nu er
samlet under banegolf. Derfor blev der aftalt
en 3 å.rs turnus, nemlig kombt, beton og eter-nit. 1982 i Gdteborg var kombi, og 1 år altså
beton, og næste år i Vaasa, Flnland eternit.
Det var for mig spændende at se hvor god entilslutning der vllle værer og jeg blev meget
overrasket, der blev stillet pæne-hold fra-defleste lande, og kun skuffede som Danmark vedikke at være præsenteret som normalt på deres
egen banetype.

Det var kun i_ herrerækken vl kunne stille hold,
men de klarede sig ti1 gengæId rimeligt god.t,
i$pt holdet.på trods af en beskeden placering
ikke faldt igennem. 

i

Yo" enlige-junlor klarede sig også udmærket.
Specielt når det tages 1 betragtning at hanvar uden med"spillere. Han spillede kun på. sam-
me anlæg som de 2 damespillere og den eirtigeseniorspiller, men det viIle have været rait,hvis han havde haft andre juniorspillere med.

Endellg pr dqt vist første gang der har væretså,få ]ed.ere/turister med, iemlig een, Frank
Pedersen. De andre der havde været nævnt, blevudtaget til holdet. Jeg selv kunne af tlåsrnæs-
gige grunde først være der nede onsdag altså
da træningen var overstå.et. Det er -meget bekla-
f3åå$å | ^t det ikke er mu11gt at skaffe flere

Fortsættes side 9'
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IY oget om. . .( demokrati)

Generalforsamlinger? For nogle død'kedelige:
rå"-å"4t" et foriln, hvor -demokratlske rettig-
hed"er afprøves sammen med andre'

Nogle vænner -slg aldrig.til proced"uren, andre
bliver g""o"oå-iotterr-d.er kånder sp1l1ereg1er-
;;: os ået er 

-nok 
f øråte beti-ngelse for at sy-

"åå,-åt 
foreningsarbejde er morsomt'

Mend'eterikkealtid.nokatkendere8lerne.
Hørt i vor 

"gutt 
kred-s: Den ele gene-ralf orsam-

fi.nesdeftagei-åpJ"g"" den. anden' 'rHvor får du
["å?t"r.ru fua? ieg-mener kæmpe -år efter -år
for de samme ting"- og så ned den udholdenhed.?rl

rtNåhft, lyd.er svaret, , 
ttmal b11ver da bare ved

fænge'no"t, og ti1 sidst tror foJ-k, at de selv
rrå""ra"t iaeån, oB så sker der nogetrf

Som en tredle ingrediens i foreningsarbejdet
å"t"iår"" jeg "2I vigtige ord'r om samarbejde
- frit eftår-ttlnternåtionalt Managementrl
De seks vigtigste ord:

Du har åioit et god"t stykke arbejde.
De fem vigtigste ord:

Vi1 du-væie så venlig.
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De fire vigtigste ord:
Det var MIN fej1.

De tre vigtigste ord":
Hvad mener du?

De to vlgtigste ord:
Vi kan...

Det vigtigste ord":
Tak

Det mindst vigtigste ord:
Jeg. . . rn

Disse vise ord" er fund"et i et afsnit af fag-
t idss krif te t rrHusho ldnings 1æreren rr

UD MEII SEilI Il|RER]IIE

EM cieltagelse for seniorer er forekommet for
sidste gang. Dette er en beslutning taget i
IBGV. For fremtid.en v11 der blive arrangeret
en senlorturnering over 4-5 d.age altså en rig-
tig hyggeturneri-ng, - bare ud tLI højre med
de gam1e, som måske har tjent banegolfsporten
igennem det meste af en menneskealder, De er
jo kun 1 vejen.
I Sverige bliver seniorresultaterne ikke op-
tegnet i det svenske id.rætsforbunds resultat-
fortegnelse, det svenske landshold.s sponser
har frabedt sig seniorerne på billedet af
landsholdet, d"a dlsse ikke bliver sponseret.

Ved NM-85, som er det sidste af de tre aftalte
nordiske mesterskaber, €r seniorerne med, men
hvad med frem over?
Det di-skuteres stadig hvad alder en senj-or
skal have og hvor mange grupper de skal deles
i, hvorfor? når d,e bare skal skubbes til side.
llvad sker der, hvis man fratager senloernes
ret til at deltage j- EMr NM og må.ske ved natio-
nale mesterskaber? Der vi1 opstå en oprørs-
stemning hos seniorerne, men d-eres kamp vil

??
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være som at s1å i en d.yne, de vil ikke blive
hørt og 1 tøbet af et par år eller- tre vi1
der ingen problemer være mere, for så er de
nuværende seniorer stoppet med at spille.
Op ganske få år vil d"ln banegolfkarrlere stop-
pe når du går ind i seniorrækken. - Synes d.u
d.et er rimeligt? - Det synes man ikke fra
unionens sid"e, DBgU har altidr oB vll altid,
haft den opfattelse at banegolf var en famille-
sport hvor a1le kunne d.eltage. Denne opfattel-
se skal vi- gøre alt for at udbrede til de and-
re medlemslande af IBGV. Man smlder ikke bare
spillere på porten fordi de har nået en hvi-s
alder og måske skal bruge lid.t flere slag end
topspillerne. Vi må med alle for hånden væren-
d,e mld.ler forsøge at stoppe denne udvikling'
den er helt urimelig og kan på lngen måde ak-
cepteres.

EM FlNtAtrtD 84

EM-84 arrangeres af Finland, der har beslut-
tet at spillested-erne ligger ved Yaasa. De
få spill-ere der deltog i NI\{ kender det ene
an1æg. Det andet an1æg bygges ved et hotel
cår 500m. fra d.et første anlæg.

De hotelpriser vi kend,er på tiden er hårrei: 
--

send-e ( dobbeltværelser fra 290FMK. t+I 370FMK
Finmarken står i cå. lr7okr. Pr. stk. ) Men da
vi forventer at spillerne benytter bil derop
vi1 vi forsøge at finde billigere hoteller i
selve Vaasa.
D;; år jo også de meget omtalte hytter- på en
nær1iggånd.e-campingplads. Her kan d'et bemær-
kes a{-d.ette EM- ligger senere på året end NM

gJå"d". Desuden stod finnerne noget uforstå-
Eåae overfor den 'rrapportff Robert havde send't
ti1 Banegolferen, så måske andre. også. vil qrø-
ve denne-oplevelåe. Connie og Giinter har ud--
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talt at hytterne ikke var så ringe som be-
skrevet af Robert.

Startpengene er de sædvanlige 80 S,Fr. oB
der er kun d.eltagelse for damer og herrer.

HURRA ET I]'IDtÆO

Nyborg Kommune afholdt i- august et aktivi-
tetsuge, hvor forskellige ldrætsforenlnger
havde tilbud.t at instruere og fortæ1le om
d.eres idrætsgren. Derl blandt var naturlis-
vis Nyborg Banegolf Club. Komnunen st1llede
som betingelse, &t arrangementet ikke måtte
foregå 1 normal åbnlngstid - det vil sige,
at vi hver dag mel1em k1. 12.oo og 15.oo hav-
de gratis åben for al1e. Deltagertallet 1å
1ldt over, hvad" vi ffiide forventet ud fratidligere afholdte skoleturneringer - nem11g
på 800.. Vi tror selv på, at inteiessen for,
og kend.skabet til, banegolf er voksende i
Nyborgområd et.
Vi har i et par år haft vores indendørsban-
er lejet ud til en idrætsforeni-ngs idtæts-
ugeo f år fik vi under idrætsugen flere fore-
spørgelser fra andre idrætsforeninger om ud-
lejning af banerne. Derfor sendte vi et ti1-
bud ud til alle idrætsforeninger i en radius
af 30 lsn. 0g foreløbelig går det over forvenr-
ning - de første kontrakter for l-9B4 er af-talt. Pengene vl tjener på denne rnåde, skal
bruges til nye baner. Vi_ håber at blive enige
med de andre fynske klubber om en standardil
sering af indendørsbaner.

Når man besøger andre an1æg, får man ofte en
fornemmelse åf, at vedligeholdelse ( nt baner)er enten et fremmedord, el1er at det i hvertfald er et ord, som bruges sjæIdent. Selv star_ter vi om foråret med at vaske banerne i klor,
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dette forhindrer mosdannelse og d"ermed for-
vitring af banerne, og samtid"ig bliver de
afblege b og d.ermed. nyere at se på, Deref ter
spartles og s11bes banerner og tll sidst
streges banerne op. Denne behandling glver
vi banerne cåo 3 gange pr. sægon.

Nyborg Banegolf Club

Det vil nok være bedre for Nyborgklubben,
hvis d,e bruger de lndkomne penge fra udlej-
ning af indensdørsbanerne til indkøb af nye
udendørsbaner.

Den klor behand.ling i giver banerne cår 3
gange om å.ret, forhindrer ikke forvitring af
banerne, den forøget. Klor er en meget kraf-
tig vlrkende væske og med tiden opløser den
banerne. Tænk på hvad der sker hvis man får
klor på tøjetr-farven forsvind"er, hvis man
ligger et stykke tøi i bIød i klor vil det
gå i opløsn1ng i løbet af en 3 - 4 dage.
Eternlt er væsentlig hårde end" tøi, derfor
sker forvitringen ikke så hurtlgr men den
g ker.

Man bruger klor ti1 at rense naturfarvede
eternittage med, men dette er noget der sker
een gang i hele tagets levetidr oB skaden er
dervåd minimal. Hvis i skal bruge klor, så
sæt behandllngen ned til en gang om året og
brug en kloropløsning i stedet, der skal bru-
ges lidt mere knof ed.t r men virkningen er næs-
fen den samme, jeres metod"e kån ikke anbefal-
esr d.a den er for dyr i d.et lange Løb.

Per Riis.
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Fortsat fra side 3.
Dette problem bliver yderligere aktuelt næste
år, hvor der bliver afholdt EM for juni-orer
i Steyr , Østrig. Her må der nødvendigvis 1e-
dere med. Selve arrangementet er omtalt anden-
steds i bladet.

DM-Enkeltmand.s flk i hemerækken en spænd.en-
de afslutning, hvilket var med tll at sætte
et flot punktun for et godt arrangement
Blot var det beskæmmende, at der var så utro-
lig dårlle tilslutning 1 junlor og minijuni.or
rækkerne. Der ligger en udfordring i at få. det-te deltagerantal op allerede næste sæson.

Endelig kan det oplyses, åt DBgU igen har ind-
sendt ansøgning om optagelse i DIF. Lad os håbedet lykkes denne gang, Det er faktisk 25 å,rsiden, den første ansøgning blev sendt ind.

Gert Hansen

Det er netop blevet oplyst at DfF har indkaldt
DpeU til møde den 1. december, vi venter spændt
på. resultatet af dette møde.

ilM 83

Robert Baldorf skriver i sidste nummer af
Banegolfeqen, åt datoerne er flyttet 2 gange.
Første ændring skete fordi Finland mente pin-
sen vil1e være for kold, hvilket Roberts be-skri-velse af overnatningen kunne tyde på. varrlgtig, anden rl ændring skete på. foranled-
ling af Da?mark, hvor det vi-ste-sig, at vi ik-ke havde få.et rigtige onlysnlnger om stævne-dato i Kiel, så. vl måtte holde fast i datoender først blev foreslået af Finland.

Redaktionen
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EM 83

EM blev i år afholdt i tvilllneebyerne Bad
Itueutznach (herrene) samt i Bad Miinster
(damer, junior og senior). Begge byer er be-
llggende ved f loden Nahe, hvor d.er er en ret
stor vlnproduktlon.

Selve arrangementet var udført særdeles prof-
fesionelt af tyskerne, både sportsligt, men
også med hensyn t11 udenomsarrangementerne,
dog med 2 und.tagelser. Disse var:
1. fnd.kvarteringen, vi boede på et jugend-
herberg I Bingen ca, 20 lsn. fra banerne, den-
ne afstand kan godt give lidt problemer med
transporten, men det er dog ti1 at overlevet
hvis ikke man vldste at det i stedet havde
været muligt at bestllle plads på Jugendher-
berget i Bad kreutznach ca. 1 km, fra banerne.
Desuden skal man på jugend.herberg i Tyskland
være hjemme k1. 22.3o hvilket medførte et par
groteske situationer. Dels at danskerne ti1
en rfvinprøvesmagningtr va? de første?? der_gikt
dels at- Tonnl var sengeliggende på sp1lleda-
gene o

2. Afslutningsfesten, Yar dels på grund. af
et tåbeligt arrangement med henhold ti] maden
( det er itte muligt at lave tag selv bord
ti1 4OO mennesker ) og dels på qrund af en
særdeles nidd.elmådig underholdning hvor bl.a.
leucht-k1ulen- swin[ers ( lyskøllesvingere )

og en miserabel efterligning af lvan^Rebroff
d6r desværre ikke kunne synge. Det må dog si-
ges at præmie overrækkelsen var ud"mærket gen-
nemført.

Trod.s ankepunkterne, var det et velgennemført
EM der i hvert fa1d" f or undertegned'e, har
glvet lyst tlI evt. at deltage en and'en gang'

IVlorten Knudsen.



EM RESULTATER 83

Herrer:

1o Peter Steffen
2. Hannes Klee
3. Rent5 Schåppi
48. Robert Baldorf
51. Henrik Knudsen
69. Morten Knudsen
70. Bjarne Hansen
80. Klm Rasmussen
81. Bendt Boje
82. Jan Lyø
84. Hans J, Jørgensen

Der deltog 97 herrer.
Damer:

1. Llnda Andersson
2. Kerstln Bengteson
3. Brit-Marie Karlsson
23. Kirsten Andersen
24. Hel1e Jørgensen

Der deltog 28 damer.

Juni-orherrer:

1. Johny Forss
2. M. Slimbach
3. Daniel Pfister22. Henrlk 0lsen

Der deltog 37 juniorherr€rr
Juniordamer 3

1. Anja Ruff
2. Son ja Ui"ilcfri
3. Petra Baumgartner

D. 253
D. 265
dtr a.ot f1 r ZO t
DK. I93
DK. 195
DK, 200
n?t    
IJ I\r 4,VU
DK. 204
DK, 204
DK. 2A5
DK. 206

d 
^a-Dr 1O)

d d/'aD. ZOO
s. 272
DK. 205
DK, 2OB

^r-Dr aO)
nar a.rI\J:r aO)
dta ^a a
\u -F1 r aOO
DK. 1gg

11'

D,
f .H

tl

274
?74
275

29,222
?2,1*'zyrooo
32 rl.65
32,666
33 r333?? ???//)//J

34 , oO0
34,0Oo
34,166
34,333

29,444
nn f --L)rJ./J

3Q,222
34,L56

aa/
-/'t t vvv

29 r444
29,444
to qq,q
LJ).tJ)

3r,33)

3o r444
3o,444
30 r555
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Der deltog 12 $unlordamer,

Seniorherrer:

1. Harry Rothe D,
2. Karl Werner D.
3. Hasse Pettersson SF.
20. Aksel Jensen DK.

Der deltog 20 seniorherrer.

Seniordamer:

268
27r
273
242

282
285
297

1457
1485
L494
T5L4
L528
Lr34
L577
1506
l_out1
1541
15 91

734
74L
755
778
837

29 r7',l7
30,111
30,333
40,333

3L,333
3r,777
33 , Oo0

30 r354
30,937
3rrl25
3Lr54t
3I,833
3r'954
32 r454
33,458
33,500
34,2O8
35,229

30,583
30,875
31r5oo
32,4t7
34,875

1. Elsy Pfister
2. Indrid Karlsson
3. Annelise Feick

Der deltog 5 senlordamer

Herrernol-o:

1. Tyskland
2. Sehweiz
3. Sverige
4. Østrig
5, Holland
a 

-t -.b. l.taJ-len
7. Finland
8, Frankrlg
9. Danmark
10. Portugal
11. Belgien

Damehold:

1. Sveri-ge
2. Tyskland
3. Schweiz
4. Østrlg
5. Holland

A1r

nua
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Seniorhold:
'l

1c
?

4.
)a

Juniorhold:

Sverlge
Tyskland
Østrig
Schweiz
Holland
Flnland

Tyskland
Sverlge
Østrig
Schwelz
HolLand

55r
562
581
586
590
609

1085
1090
1102
1103
1182

3rrL56
3rr222
32,278
32,556
32,778
33,833

30,\39
30. 278
30,511
3A r639
32 1833

1o
2.
3.
4,

Der er til dette IM blevet brugt. 4j94G slagfordelt_på t344 runde" hvitket"gj.;;;'åt snitpå.?1r185_s1ag pn runde eller ZZgr5BT slag prsp11ler. De danske spi_l1ere brugtå-å4fr-"i"Lpå 55 runder hvilket'qiyå1 et sXit på'jZ,ij?slag pr. runde.eller 2zzra3:a srag pi. 6pil1er.
,^I*.11:*:-beregninggr er itire mearEgååi "i"sorugt under omspil da disse slag itt<e er op_tegnet i resultatlisten.
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DM RESUTTATER 83

Herrer A:

1. Bendt Boje GMK. 195 24r5O
?. Jan Lyg OMC. 20) Zl>r3B
3. Jan Viholt cMK. 206 Zj;75

Herrer B:

1. Torben Andersen GMK. 206 ZjrTj2. Erik Jensen DBK. 2OT 25188
3. Benny Malm GMK. 2L7 27 ,I3
Damer:

1. Klrsten And.reasen GMK. 206 25175
2. Gitte Bjerrekær MiG zLZ 26 r50). Connle lTagner NBC 2IB 27 ,25

Seni-orer:

1. Per Koch GMK. ?L9 27,38
2. Aage. Jensen OMC. 222 27 r75
3. Harry Jørgensen OMC. 224 2B'OO

Juniorer:

1. Peter Lindegaard NBC. 206 25175
2. Jørgen Hansdn KBgK. 2L2 26,;63
3. Christian Jensen NBC. 2L6 27 rOO

Minijuniorer:
1. Henrik Poulsen OMC. 2O5 25,63
2. Uffe Nørgaard MIG. 2L4 26 r75
3. Brian Hansen GMK, 22O 27 r50



KATENDER

Klubmøde, Odense

Repræsentantskabsmøde, Randers
Europacup, Schweiz 06/Ot
Dronnlngborg L9/05
Internationalt Seniorstævne W/A6
Juni-or-EM, Østrig A2/ OA

EM-Vasa, Finland L6/Oe
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23/to 83

27/tr 83

o7/or 84

2O/o5 84

24/06 84

04/08 84

18/08 84

EFTERtYSl'l lN0

Dronningborg Banegolf Klub har en opfordrlng
til alle nuværend.e og tidligere spillere. Vl
vil gerne have at i gennemroder jeres private
genmer for at finde resultater fra stævner
og turnerlnger i perioden 1-954 L975. Vi
tror at der er mange som Ilgger ind.e med re-
sultater fra tilbage i tiden, og vl er meget
interesseret i at få fingrende i sådanne re-
sultater, for at gøre vores resultatsamling
konplet. Vi er også interesseret i kopier åf
avisudklip og lignende hvor vor klub er nævnt.

Da klubben har fået mange nye juniormedlemmer
er vi også i-nteresseret i brugte kugler og
kø11er.

Skulle du være i besidelse af noE1e af de ef-
terlyste effekter bedes du rette-henvendelse
til Erik,Melogård, Kastanievej 4A, 89OO Randers.
telf. (05) 442233

Dronningborg Banegolf Klub
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