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Kvinderne ind på banen
Af Ole Rasmussen, redaktør af Banegolftren.
Banegolf er ikke kun for mænd.
Kvinder kan også og vil også spille
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mennesker. Måske har vi glemt at
indfgre begrebet,,motionsbanegolf i
vores verden. Gør vi det, tror jeg
på en fremgang af spillere - især
flere familier, og herved opnås også tilgangen af kvinder og samtidig
undgås tilfælde sombeskrevet i

Djchn Sørensen

Først i firserne ogfgr da spillede
damerne i egen division, indtil den
blev nedlagt på grund af for lav
tilslutning et år. Siden er det aldrig
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Bladets artikler udtrykkerikke nødvendigvis DB gU's officielle trof Anine.
"Banegolferen" paiug", *i; i"t"t
ansvar for uopfordret indsendt
materiale og for,iuentuelle,,trykfejl i
tekst og *noo*.
l;Elanegolferen" forbebolder sig ret
at redigere i indsendte materialer"

/J

til sport om aftenen. Eller kunne

Ote nasmusstn
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til

:

grøft.
Desværre er det ofte sådan, at vi
gerne vil have alle begyndere med
ud og spille turnering, men vi
glemmer, at ikke alle erkonkurrence-

deltage.

"Banegolferen'' er officielt blad::for
Dansk Banegglf ,Uriion..,' ,,,,i,

at

til trjemmet

netop golfenker. Det kan man ved
engagere dem i sporten - trække
dem fra sidelinien og ind på banen
og dermed forhåbentlig gøre en
ende på deres kedsomhedskvaler.
Men ligefrem at aktivere dem som
turneringsspillere er heller ikke
tanken i første omgang, det ville
være at gå helt over i modsatte

og bømene og lader manden gå ud
det ganske regulært være, at det er
for kedeligt en sport. Det ville
nærmest være traumatisk. hvis det
var tilfældet.
Nej, dybest set handler det vel om,
at der er for få kvinder, der er
engageret i sporten og derved
finder andre det for uinteressant at

Ole Rasmrrcsen,

fragibjergvej

kampagne for ligeberettigelse, der
her skal agiteres for. Men jeg
bringer emnet ,,på bane" efter at
have læst et indlæg i det svenske
banegolfblad ,,Bangolf" nr.4 7993
omproblemet i Sverige med at
rekruttere damespillere. Og vi må
så sandelig også herhjemme
erkende, at kvinder i banegolfens
verden er for dårligt repræsenteret.
Hvad årsagen herfor er, står lidt
som et åbent spørgsmål ! Man kunne
slå på fonlag som præstationsangst,

anlæg. Men at der mange steder er
dårlige forhold for publikum, der
gerne vil følge med i spillet, kan
jeg kun bekræfte.
Oven på disse ord fra den svenske
,,golfenke" spekulerer jeg på, hvordan man kankomme uden omlige

lykkedes at få den etableret igen.
Det må betragtes som en ond
cirkel, der endnu ikke er blevet
brudt og sommuligvis kun kan
brydes ved en offensiv kampagne
for at trække både unge piger og
voksne kvinder til sporten.
Detførnævnte indlæg i det svenske
blad var skrevet af en ,,golfenke"
gennem 25 år. Hun beskriver
turneringerne som kedelige, langvarige og langt fra besPgsvenlige
og sjældent er der ordentlige

toiletforhold. Sidstnævnte faktor er
dog sjældent et problem på danske

,,Bangolf'.
I den forbindelse kunne man måske
forestille sig nogle ordningermed
familierabat, så man ligesom får
alle ,,med i købet". Gad vide om
nogle af de danske klubber ikke
allerede har lanceret nogle
ordninger, som andre klubber også
kunne få gavn af?

Selvfplgelig er det hele ikke bare så
nemt at sige ,,Nu skal flere damer
til at dyrke banegolf'. Der skal
tages initiativer først og fremmest
på lokalt plan. Men på landsplan

ville det være muligt at lancere
kampagnen i forbindelse med
idrætsmessen d. 4.- 6. november i
Odense Congress Center. Og når
der ydermere under DBgU er et
ungdomsudvalg til at varetage og
fremme
... fortsættes side 15
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Formanden har ordet
Af Inger

Walther,

formand Dansk Banegolf Union

Dannarks Idræts-Forbund
Det, der startede med stor glæde,
nemlig optagelse i Danmarks IdrætsForbund har desvære allerede givet
den første skuffelse på den 6konomiske side.
Unionens bestyrelse har hele tiden
haft den opfattelse, at Dansk Banegolf Union vil få et større tilskud,
når vi blev fuldgyldigt optaget i DIF.
Det får vi også, men DIF har besluttet, at det skal ske gradvist, således
at der går ca. 3 årr inden DBgU er
på fuldt tilskud. Bestyrelsen arbejder
videre med denne sag.
Dette har desværre medført, at
vores landsholdsspillere igen i år selv
har måttet betale for at deltage i
Nordiske Mesterskaber og Europamesterskaberne. Det er naturligvis

Licens

for at muliggøre en nærmere kontakt

Vedrørende licens bliver der udstedt
internationalt spillekort, så man
kan se hvor spilleren har licens. Man
kan kun have en licens.

til Danmark. De ville meget geme

gange i forskellige byer i I-etland evt.

Nye nationer

med deltagelse i kun en afdeling.
De fremsender indbydelse til os, og

På dette repræsentanstskabsmøde

vi må

blev Letland og USA optaget som
medlemmer under WMF. Desuden
var der nye interesserede lande. Det
var Litauen, Spanien, Rusland,
Kina og Ungarn. De aftroldt alle

unders/ge, om der kan
findes midler noget sted, så vi kan
sende deltagere afsted til Letland.
så

Idrætsmesse 1994
Som tidligere omtalt deltager

DBgU

i Idrætsmessen 94 i Odense Congress

selv repræsentantskabsmpde
umiddelbart eft er repræsentantskabsmØdet i WMF.

Center d. 4. - 6. november med en
stand.

Internationale stæYner
Terminer for stævner, der pnskes
optaget på den intemationale termins-

helt uacceptabelt, at man skal betale
for at kunne repræsentere Danmark

kalender. skal meddeles til Claus
Foxholm senest d. 15. november

ved store intemationale mesterskaber.

1994.

World Minigolf Federation
Under Europamesterskaberne i

Valg i WMF
Der var valg til WMF's bestyrelse,

Grækenland blev der afholdt internationalt repræ sentantskab smøde
med deltagelse af Peter Sørensen
og Inger Walther.
Et af de store ernner på dette møde
var også økonomi. WMF mangler
også penge i kassen, og der var derfor
fremsat forslag om ny betaling fra
medlemslandene. Dette gik ud på,
at der skal betales 1 Sfr. per registeret
medlem i detpågældende land til
WMF. De lande. der har under 600
medlemmer betaler fast gebyr på
Sfr. 600. Der var selvf6lgelig en
stor debat om dette forslag, især fra
de store nationer som Tyskland, der
har det største antal medlemmer.
De tyske repræsentanter mente, at
pengene burde skaffes på en anden

hvor alle blev genvalgt for en to-årig
periode. Også til Teknisk Komite
var der valg. Sportskommissæren
Leo Moik blev genvalgt, men meddelte samtidig at det ville blive
hans sidste periode, da han mente
at nye kræfter skulle til. Peter

WMF's tekniske komite, så der
omgående bliver nedsat en meget

måde, menhvilken?

hurtigf arbej dende arbej

Forslaget blev vedtaget, så dette
betyder en meget stor afgift sstigning
for DBgU fra ca. Sfr. 500 til Sfr.

Battikum

2600.

have deltagere fra Danmark i 1995
til Baltic Cup, der afvikles over flere

Sørensen blev også genvalgt. Det
skete endda med det højeste antal
stemmer. Tillykke til Peter og god

arbejdslyst fremover.

Efter de seneste meldingertegner
dettil atblive nogle meget spændende
dage i Odense med mange forskellige idrætsgrene på programmet.
Vi håber naturligvis, at mange vil
lægge vejen forbi vores stand, så
vær selv med til at få familie. venner
og bekendte til at besgge idrætsmessen d.4. - 6. november.

DBgU's
repræsentantskabsmøde 1994
Som omtalt i det sidste referat fra
DBgU's bestyrelsesmøde har vi
været nødt

til

at udsætte vores

Vi håber,
at alle klubber har forståelse for
dette, da der har været mange
problemer med det Økonomiske.
Bestyrelsen mener, det er bedre at
aftrolde mødet, når vi har et helt
repræ sentantskabsmøde.

klart billede over tingene.

EM

1996

Danrnark har officielt faet overdragCI

Europamesterskaberne for herrer
og damer i 1996, men vi skal
hutigst muligtfremsende materiale

ds

til

gruppe

.

Formanden for Letland henvendte
sig til os underopholdeti Grækenland
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Kommentar til "Den glemte turnering"
l "Banegolferen" ltr. 3 1 994
Af Martin Sqrensen, BgK Odense.
Ole Rasmussen gjorde i sidste
nummer af ,,Banegolferen" opmærksom på, at stormesterturneringen er ved at miste folks
interesse. Han foreslog i sit indlæg,
at man kunne lave turneringen om
ved at tage udgangspunkt i et
optimalsnit på banerne. Jeg synes
ikke, at det vil være en særlig heldig løsning, da vind og vejr herved
ville få for stor og afgørende indflydelse på pointfordelingen og
derved turneringen. Det er som
bekendt sværere at spille snit 23,00
på regnvåde baner end på solbeskinnede baner.

Måden, hvorpå pointene fordeles
idag, kanjeg kun bifalde, da den er
meget simpel. Folk kan nemmere
selv holde sig ajour med deres

point.

Færre stormestre

færre stormestre. Dette kunnenemt

I ovennævnte artikel udtalte Jan
Lyø også, at man manglede velvilje
fra klubbernes side til at lade stormestre spille gratis. Jeg mener ikke,
at det er klubberne, der skal lade
stormestrene deltage gratis. Det
kan begrundes med, at de spillere,
som er stormestre, samtidig er folk
som allesammen spiller mange
turneringer. Dette kan man for

for at
opnå stormesterstatus til 70 point
og grænsen for at bevare statusen
til 60 point. Ved at skærpe kravene
i turneringen skaber man mere
prestige omkring den, og det vil
være mere prestigefyldt at være

eksempel se ved gennemgang af

resultatlister fra årets turneringer.
Hvis man indføne gratis deltagelse
for stormestre i de udpegede stormesterturneringer, ville det betyde
en del for præmiepuljen i eliterækken. da man nemt kan komme
op på deltagelse af seks til syv
stormestre ved en turnering. Jeg
tror. at det ville være lettere at få
klubberne med på at lade stormestrene spille gratis, hvis der var

opnås ved at hæve pointgrænsen

stonnester.

I pvrigt mener jeg at det må være
op til DBgU at honorere sine mestre
på behgrig vis enten Økonomisk,
eller som det sker idag med diplom
og nå1.

At være vært for en stormesterturnering bgr også gøres mere
attraktivt. Man kunne opstille et sæt
kriterier for klubberne, der sikrede,
at deres stævner havde et vist
niveau rent deltagermæssigt.
Herved ville man også sikre sig, at
de erhvervede point også var
berettiset.

Cupturneringer r svaret på
moderne banegolf?
Af Martin Sørensen, BgK Odense
Martin Sgrensen har gennem de
sidste fem år spillet banegolf på
top-plan og oplevet de gode og
dårlige sider i sporten. Sitfprste
kendskab

til

cupformen

fik

han

ved en parturnering i Miinchen og
siden en cupturnering for hold i

Askim, Gdteborg og senest fra
Åbne Fyn s - me s t e r skab e r. Han
bringer her sit syn på den
turne ring sfolm s ammen-Ii gnet
med det traditionelle system med

indledende runder, mellem-runder
ogfinalerunder.

Det er som om, at det de senere år
har været de samme 5-6 personer,
som er løbet med præmierne i de
enkelte rækker ved privatstævner
og unionsarrangementer. Dette er
efter min opfattelse meget uheldigt,

derfor være et fornuftigt forslag

og måske lidt af et problem for
udviklingen i toppen af sporten,
men jeg tror, det ville gavne de

,,gammeldags " turneringsform.
bare på sejlsportens kolossale

næstbedste at opleve mere pres
under spillet ved at spille mod de
bedste i mand modmand
situationer. Indførelse af flere
cupturneringer herhj emme vil

til

løsning af ,,problemet" !
Cupturneringer eller knock-out
giver flere spillere en chance for at
komme til tops og er samtidig langt
mere publikumsvenligt end den
S

e

opsving efter OL i Barcelona og
den mediedækning, den konkur-

renceformfik.
Desuden har spillere uden megen
rutine langt st@rre chance for at slå

... fortsættes næste side
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Dommerstandard og ansvar
Af Martin Sqrensen og Heino Nielsen, BgK Odense.
Efter at have spillet Abne Fynsmester-

skaber d. 13.

- 14. august kom vi

at diskutere dommerstandard i
Danmark, og om de eksisterende
dommere nu også var tilstrækkeligt

til

kompetente.
Efter at have tænkt tilbage på Åbne
Fynsmesterskaber og 6vige

turneringer igennem året blev vi
enige orn, at dommeme ikke levede
op

til foreskrifter og forventninger.

Vi prøvede atlægge hovederne i
blød for at finde på måder at
forbedre standarden på og kom til

så kunne ,,snyde" og slå op

i deres
fald

regelsæt, kunne den da i hvert

tvinge dem til at kigge på reglerne
igen, og på den måde ikke glemme
dem så let. Endvidere burde
dommerudvalget hvert år sende
retningslinier ud til dommere og
klubber sammen med ændringer til
reglerne, således at dommerne
dømmer ensartet, og så spillerne
bliver holdt ajour med, hvad de må
og ikke må. Disse retningslinier

kunne evt. offentliggØres

i

,,Banegolferen"

følgende konklusioner:

Alle dommere burde hvert andet år
op til en prøve, således at man ikke
oplever, at dommere ikke aner, hvorledes de skal dømme i en given
situation. Denne pr@ve kunne
sendes til dommerne, for selvom de

Klubberne/unionen burde gøre en
stØrre indsats for at få kompetente
dommere. især overdommere. Dette
kunne gøres ved, at man en uge fpr
start kontaktede tilmeldte
dommere. således at disse var
forberedte på at skulle komme i

Cupturneringer - svaret på moderne banegolf?

Kritikere vil argumentere imod

end over ti runder. Det pres, man

denne turneringsform, da det ikke
altid er spilleren med det bedste
gennemsnit der vinder, og det kan
også være rigtigt nok. Til gengæld
er det spilleren med den bedste
psyke, der kan drage fordel af
systemet og det er åbenbart det, at
det inter-nationale forbund ønsker

samtidig oplever i knock out
psykiske udvikling frem for

ti

runderuden pres, hvor spilleren
også hurtigt vil være spillet
agterud. En god ind-sats her vil
kræve stor selvdisciplin og høj
moral. I knock out-kampe er man

tvunget til at koncentrere sig
IjOVo, hvis man ikke vil have en
hurtig billet ud af turneringen.

OK internationalt
World Minigolf Federation har
indset, at cupturneringen er vejen
frem, og hvis mankommertil EM/
VM og pludselig står over for
denne turneringsform, kan det være
svært at holde til presset, hvis man

at bifalde

at være forberedt.
Desuden burde klubbeme lade dom-

merne spille gratis til deres turneringer, og unionen burde honorere
dommere til unionsarrangementer,
da man på den måde bedre kan
forlange en tilfredsstillende indsats

fradommerne.

Vi vil også godt opfordre klubberne
tll at gøre noget for at animere
til dommerprøve. Vi mangler stadig dommere
herhjemme. En gulerod kunne være
at dække udgifteme ved et kursus
helt eller delvist for deltagerne.
Vi vil som afslutning på vores
kritik af dommerstanden
herhjemme gå foran med et godt
eksempei ved attilmelde os til
næstkommende dommerkursus !
deres medlemmer

til

æ gå

...fortsat fra forrige side

en topspiller over en eller to runder

kampe, vil fremme spillerens

virke og derved have en chance for

i fremtiden. Derfor bør vi

også spille med på melodien fra
starten.
I Pvrigt er der en sammenhæng
med ens psyke og ens snit, så i
starten vil det stadig overvejende
være spillere med de bedste snit der

ligger i toppen af cuppen indtil
andre får lige så meget hår på
brystet. Toppen vil altså langsomt
få større bredde!

Ros til FBgU
Jeg vil gerne afslutningsvis rose
Fyns Banegolf Union for dens
indførelse af systemet ved Åbne
Fynsmesterskaber, der var et godt
eksempel på turneringsformens
begunstigelse af andre spillere, da
flere afde topseedede ikke nåede
ret langt i turneringen og dermed
gav plads til,,the underdogs".
Topplaceringerne i Fynsserien blev
således: 1. Carsten Eriksen.
Gelsted 2. Martin SPrensen, BgK
Odense 3. Michael Sølling, Nyborg
4. Torben Baldorf, Gladsaxe. Altså
nåede en outsider at blande sis i
Top 4.

ikkeharprøvet detfør.
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DM-succes i Odense
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Holdturneringen blev en overvældende succes for storklubben BgK
Odense, da sidste og afgørende
afdeling blev spillet på klubbens
egen baner d. 17.-18. september.
For klubbens andethold blev
successen fuldendt. da holdet

kunne hjemføre guldet foran
klubbens eget første-hold, der ellers
havde ført divisionen igennem hele

foråret.

BgK Odense II sgrgede ellers efter
et par uventede nederlag om
sBndagen for, at sidste kamp mod

BgKOdenselblev til en ren gyser

om fønæpladsen. Gassen blev dog
hurtigt lukket ud af ballonen efter
de første baner og derved blev en
sikker sejr på 10 slag bragt i hus
og dermed DM-guldet. Holdet, der
bestod af Tim Christiansen. Leif
Olsen, Lars Rosenquist og John
Hansen bistået af Martin Sørensen,
kan nu se frem til en tur på Odense
Rådhus til Danmarksmesterfest
senere på året.
Også for Gladsaxe MK I var der
inden weekendens kampe en god
mulighed for at avancere op på en
andenplads, men holdet erobrede slet

ikke de nldvendige point og var
derved ved at sætte 3. pladsen over
styr til et stærkt spillende Nyborgmandskab, der erobrede 10 ud af
16 mulige point.
I nedrykningskampen vartre hold
impliceret. Nord-Als BC lå i
bunden efter Gladsaxe MK II og
OdenseMC og jyderne formåede
ikke at spille sig ud af dyndet på
trods af, at de om sPndagen
overraskede med en meget flot sejr
over de senere danske mestre.
Nord-Als BC må sammen med
Gladsaxe MK II tage en tur ned i
næstbedste række.
Kampene i Odense var på forhånd
udset til at blive jævnbyrdige. Alle

Godt spil at alle hold
Afdelingen i Odense bød på godt
spil fra alle hold. Det er den første
afdeling i tumeringen, hvor alle
hold formår at spille med et snit på
under 25.00 - altså dermed et
såkaldt grønt snit. Bedste hold var
BgK Odense II med et gennemsnit
på21,78 slag for de fire spillere,
mens de to nedrykningsdømte hold

henholdsvis Gladsaxe MK II og
Nord-Als BC spillede med snit på
24,63 og24,81.

De meget lave gennemsnit
understreger med al tydelighed
fordelen ved at spille på baner
indendørs, hvor vind og vejr ikke
kan influere bolde og baner, og
man skulle måske somen

holdene har stor erfaring på
banerne og de konstante forhold i
den store hal skaber gode
muligheder for at bringe det gode
spil og optimale resultater frem hos
alle hold. Det viste sig også, at der
ingen suveræne topscorere blev, og
at ingen blev sorteper uden point

denneweekendi Odense.

fremtidsvision overveje at opdele
mesterskaber i indendørs og
udendørs, som det også er tilfældet
i andre sportsgrene som tennis,
fodbold m. fl.

Næste nummer af Banegolferen

. ,, ,, ,Banegolfelen'nurnmet5ll994udkrcmmeriuge50
...'..,,:::.,.:..:.,
, ,.' : Debatinåræi;to,ug"-så*;pt;iJ;;;,,',

,! !

,.

Deadfi4es,for;annoncer og debatindlæg,til 5i 1994 ei rnandåg den 30 november 1994
,,
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Skæv geografi
MedNord-Als BC's nedrykning til
1. division og Broager BK's glippede
oprykning til Elitedivisionen bliver
derkun etjysk og et sjællandsk hold
i Eliten. De to hold er BK Randers
og Gladsaxe MK - resten er udelukkende fynske hold. Det er BgK
Odense med to hold, Nyborg BC
med to hold, MC Gelsted med et
hold og Odense MC med et hold.
Styrken i dansk banegolf er altså
pt. koncentreret i et meget lille
område - en meget foruroligende
udvikling, som giver grund til
overvejelser.

Der svirrer forskellige rygter om

forslag til ændring af divisionsstrukturen. Forslagene vil sandsynligvis dukke frem på DBgU's
repræsentantskabsmøde i j anuarfebruar 1995. De vil dreje
sig om at at oprette kun 1

i landet. I 2. division befinder sig
Karup BgK, Aalborg BK med
fØrstehold samt øvrige tilmeldte

hold.

landsdækkende division.

somudvides med flere
hold end idag.
I 1. division er

fordelingen merejævn.
Her befinder sig 3 jyske
mandskaber.2
sjællandske og 3 fynske.

Altså en mere jævn
fordelins af holdene rundt

Eite

1.

Dv

2. Dv

Fordelingen af hold i divisionerne

efter landsdele

Slutstillingen 1994
Elitedivision
Plac.
1

2

Hold
Banegolf Klubben Odense II
Banegolf Klubben Odense I

Point

Slag

Snit

6l
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Første stævne i Aalborg r oplevet
at en deltager
Af Lis Andersen, BgK Odense
kl.

Klubben var lykkelig for det store

Stævnet startede lgrd,ag

antal deltagere, når det nu var dens
første stærme. De kom fia Gladsaxe,
Randers og Odense, 39 i alt.
Klubben har lige haft l-års fødselsdag, og i den tid har den været på
Fyn indtil flere gange og deltaget i
stævner, så selvfglgelig gØr vi gen-

hvor formanden Klaus Henriksen

gæld. Der spilles på affen,,vandvittige"

regnede og regnede, så ved 15tiden havde ikke alle spillet deres
omgang færdig. I den lange pause
blev der grinet og snakket samt
spillet på ,,dpde duer", for spilles

baner med eternitunderlag og træbander og et bette hul på 6 cm i
diameter.
Anlægget ejes af Y's Men's Club
og er et turistanlæg, hvor Aalborg
BK lejer sig ind for en sæson ad
gangen.
Som de fprste deltagere ankom vi
fra Fyn om torsdagen, men træning
blev der ikke meget af for det begyn-dte
atregne, hge som vi havde pak-ket
grejet ud. Vejret var stort set
uændret om fredagen, men vi trænede alligevel og bad så til guderne
om godt vejr lprdag og s6ndag. De
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bød os velkommen, pnskede godt
spil og modtog på klubbens vegne
blomster fra BgK Odense, som
ønskede tillykke med det første år
og det første stævne.

Ønskerne havde vi brug for, for det

skulle der. Der var dog ingen
vinder lørdag, så puljen gik videre

til

s6ndag. Af den samlede indtægt
på ,,duerne" gåtr 30Va til klubben.
På trods af vejret rendte Poul fra
Gladsaxe rundt i korte bukser - nåh
ja, man kan kun blive våd en gang,
og han siger, athan næsten erfødt
med de korte på, så han fryser

aldrig. Ellen er der høj humørføring
over det hele, og efter endelig at
have nået 3 omgange, stoppes der,
for vi skal nå til fælleshygge og
pizzaspisning kl. 1 8 i opholdsstuen
på campingpladsen. Nærmest
ironisk var regnen på dette tidspunkt holdt op. Stemningen var fin.
Der blev snakket, grinet og fortalt
vittigheder til et godt stykke ud på
aftenen efter nogle dejlige pizzaer
fra klubbens hovedspons or Pizza

Peperoni.
Herfra når vi videre til sgndag, hvor
solen skinnede. Derblev spillet
yderligere to indledende runder og
tre finalerunder. Spændingen steg.
Steen fra BgK Odense gik bedste
omgang på 29, men lidt efter gjorde

Bjarne fra Aalborg ham kunststykket efter, så her var allerede
lagt op til en omkamp om 200 kr.
samt en vandrepokal. Det

lykkedes Steen at vinde
kampen, men afgørelsen
faldt først på bane 6.
I herre A var Bjarne med

friske aalborgensere hjalp os tilrette på banerne og gav os en masse
tips. Det var en stor fordel at have
en så død kugle som muligt på
mange baner, men der var ikke brug
for så mange varianter. Nogle af de

fremmeigen, menblev
slået med 1 slag af
Martin fra BgK Odense,
mens Klaus fra Aalborg
blev nr. 3. I herre B vandt
Kaare foran S6ren og

lokale bruger kun fire kugler til alle
atten baner. Jeg havde næsten ingen
døde kugler, så jeg måtte hen og
,,slå nogle ihjel".
På et år har klubben fået 30-40
medlemmer og det er godt. Når
sæsonen slutterherpr. 1. september har klubben lejet indendørs
lokaler på Hobrovej 392 (nabo til
McDonald), hvor medlemmerne
bruger al fritiden på at pudse, male
og renovere de atten træbaner, som

klubbenharlånt af Odense Minigolf
Club. Med tiden vil derblive klublokale, cafeteria og spillemaskiner
m.m., så Aalborg snart kan spille
hele året.
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Steen, der skulle i omspil
om 2. pladsen. Det blev
igen spændende og igen
blev bane 6 afgørende.

Hos seniorerne var det
også to fra Aalborg, der
fik 1.- og 2. pladsen
mens Hans-Jgrgenfra
Odense fik tredjepladsen.

DamemefraAalborg var
lige så stærke. Majbrit og
Men det varhyggeligt Spillerne hold humpret hpjt på trods
afvejret i Aølborg

vi
igen. Hej.

ses

formentligt snart -

... fortsættes næste side
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Minigolfminder tra en varm
sommer r det sydfynske
Af Lis Andersen, BgK Odense
Fra sommerlandet er kommet
endnu et indlæg. Denne gang
Christiansminde - også et

"smørhul" på Fyn, for Fyn er fin,
som Lasse og Mathilde synger - og
så er det ikk'engang lpgn.
Hvis man har været så heldig at
leje en lejlighed gennemHKpå
Christiansmindes tidligere
badehotel med terrasse ud mod
Svendborgsund, så er lykken
hjemme.
Det er et paradis. Høj sol, godt

badevand, fin strand, smukke
gamle træskibe sejler forbi i fin
harmoni med utallige sejlbåde og
speedbåde. Dristige surfere, der
prøver at blive på brædtet. Færgen
Helge lægger til ved broen 4-5
gange daglig på sin tur gennem
Lunkebugten til Valdemar Slot og
retur til Svendborg. Bruger man
,,smØrhullet" til en endagstur, er
der lysthus, hvor man kan spise sin
madpakke. Der er restaurant med
god mad og rimelige priser. Der er
en stor fin legeplads til børnene.
Der er kiosk med tilhørende
siddepladser og ved siden af den
perfekte fritidsfornøj els e :
Minigolfbaner for inkarnerede

Første stævne i Aalborg oplevet af en deltager
...fortsat fra forrige side
Pernille tog de to fØrste pladser og
overlod tredjepladsen til Grethe fra
Odense. Fin, fin afslutning, med
præmieoverrækkelse. Alle har ydet
en indsats, og Aalborg har klaret
det hele til UG. Vi takker af. mens
det igen begynder at regne, og der
er lang vej hjem.

banegolfere og andet godtfolk.
Da min mand og jeg spillede der
midtpå sofilmeren, blev vi enige
om at lave en reportage herfra til
,,Banegolferen", fordi her er ligeså
skønt som på Thur6.
Indehaveren af kiosk og minigolf
hedder Lis Mortensen, og hun
assisteres af sin bror Leo. som
passer anlæg og baner. Anlægget
består af 2}baner, som de med
hjælp har støbt af cement. Stedet
åbnede 1. april 1970, s& i 1995 kan
de fejre 25 års jubilæum.
Stedet bliver drevet som underholdning for turister, og dem er der
mange afhver dag i den knap 4

månederlange sæson. Det idylliske
anlæg ud mod sundet er givet en
stort attraktion. En omgang på de
20 baner koster 12 kr.og det
samme gælder for tilskuere. Det
giver godt til kistebunden og den
lange vinter!
Lis har så travlt i kiosken. at der
ikke er tid til at spille minigolf,
men Leo har spillet i27-28 år. Han
begyndte på amatprbasis og fra ca.

1967-74 var Svendborg

Minigolf

Club med 8-10 faste spillere
medlem under Dansk Minigolf

Union som det hed dengang.
Leo har spillet med i internationale
turneringer, bl. a. i Tivoli Odense,

hvilket varfør der var noget der
hed Odense Minigolf Club. Han
har spillet i Nyborg, Randers,
Grenå, Hornbæk og Gladsaxe.
Men som Leo siger, er det svært at
få nogen til at lede en klub, og han
har nok at gøre med at passe
banerne.
Vi hyggede os med flere omgange
på banerne, hvoraf nogle er ret
svære. Det er vanskeligt at bande
på cementbane med turistgrej. Der
er mange lige-ud-baner, f. eks.

,,møllen" eller den, der ligner
,,nyren" blot stejlere.
På det hyggelige og velholdte
anlæg omkranset af høie træer og
hække med siddepladser og

springvand er der 4-5 spillere fra
den daværende klub, somhver uge
dyster om,,IJgens bedste". Om
onsdagen spilles finale og der
spilles 3 koncentrerede omgange
om de 4 bedste pladser. Hver
spiller har kun 4-10 bolde, og de
vil gerne vide, hvor de kan købe
bolde. Derfor anbefalede vi dem at
bespge BgK Odense, hvor de også

kunne spille om vinteren som
medlemmer.
Ålets bedste resultat på de 2O
banerer 26,27 og29 og onsdagens
bedste, da vi var på besØg var Leos
27 "Yi spillede derpå 3 omgange og
gik fra 52 og 42 ned til 37 og 38.
Det var rimeligt pænt.
Der var mange turister inde at
spille den dag, og vi havde en sjov
oplevelse med et ægtepar, der
spillede helt hen i vejret. Jeg kunne
ikke lade være med at blande mig
og spurgte om de talte tysk. ,,No",
de var Scottish. Engelsk da? Yes,
men de var altså Scottish. OK.
nationaliteten længe leve. Jeg
forklarede så lidt om regler og slag,
så de syntes, det var fint med en
,,coach". De hyggede sig og fik en
fin snak. De var spadseret langs
stranden fra Svendborg til

Christiansminde for at spille
minigolf.
Det har været alletiders sommer og
det var bår'dæjli' at være på ferie
der - og Fyn er stadig fin!
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Europas nr. 9: Peter Jensen
Af

O I e Ra s mu

sse

n, hj æ lp e tr æn e r j uni o rland s ho lde t

Hidtil bedste danske resultat på

mavebesvær. Det betØd, at holdet

juniorsiden opnåede Peter Jensen
ved årets Junior-EM i Gallarate,
Italien, da han opnåede en meget

måtte trækkes. Det blev ikke bedre
fredag, hvor Jacob Pedersen også

hvor tingene fungerer anderledes
end i Danmark. Et stort problem i
Italien var, at der mange steder var

måtte udgå med maveproblemer.
Jakob var ellers et godt bud på
endnu en dansk mand i finalen. Det
samme var Alf Jakobsen, som var

ferielukket. Andre steder, især
spisesteder og tavemer
åbnede først om aftenen, når
varmen var aftaset.

flot 9. plads i et klassement, der
især var domineret af svenskere,
tyskere og østrigere.
Stærk varme og høj sol på de
første to spilledage var med til at
sætte både spillere og i særdeleshed
også ledere på en hård prøve.
Megen væske, våde handklæder og
skygge under de sparsomme
parasoller skulle der til for at udstå
den stærke vanne.

Temperaturen afholdt dog ikke
svenskere fra på en suveræn
slutspurt på eternitten at indhente
24 slagpå det f6rende tyske
juniordrenge mandskab og dermed
fravriste dem en ellers sikker
generobring af titlen.
Total overlegenhed viste den
svenske Anders Olsson, da han i
finalen indhentede og udlignede
Østrigs Roland Hawels gode
forspring. Og da det hele skulle
afgøres i sudden death var
svenskeren igen den, der formåede
at bevare hovedet koldt ved at lave
sin 1'er på første bane efter at
østrigeren havde lav et en 2' er.
Peter Jensens resultat blev skabt
allerede på førstedagen, hvor der
blev spillet tre runder på beton. De
blev gennemførtpå93 slag og med
en placering som nr. 3. Andendag
bød på fire runder på eternit, hvor
han med 87 slag og en placering
som nr. 5 bragte sig helt frem på en

samlet 3. plads. Finaledagen
startede med to runder på eternit
mens temperaturen endnu var
udholdelig. Heldigvis blev det ikke
så varmt, som de foregående dage

og ansffengelserne var til at bære.
Det var meget ærgerligt for det
danske hold, daFlemming Nyby
allerede efter førstedagen måtte
trække sig på grund af
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et enkelt slag frafinalen. Surt!

Anders GrPnnegård og
Steen Larsen endte
længere nede i klassementet

uden chancer for at
komme videre denne gang.
Hos pigerne var Tyskland
ganske suveræne idet de
tog guldeti holdkampen
foran Østrig og Schweiz
og bagefter besatte alle tre
pladser på den individuelle

rangliste. Pigerækken er
mere tyndt besat, da færre
lande stiller hold i denne
kategori samtidig med at

holdet stØrrelse kun er tre
spillere + en reserve,

hvorimod drengenes hold
består af seks spillere + en
reserve.
I år havde vi fra Danmark
to ledere ekstra med,

hvilket gjorde det
nemmere at klare træning Der blev lagt mærke til Peter Jensens stil og
præstation i ltalien
og sørge for indkøb af
mad, drikkelse, finde
Men alt i alt - på trods af enkelte
spisesteder, kgbe simple ting som
helbredsproblemer og sproglige og
postkort, frimærker, en spand til
kulturelle barrierer - var det en
køling af drikkelse (som alle andre
dejlig tur for både spillere og
nationer havde medbragt) samt
ledere. På gensyn næste år i
andre fornØdenheder. Vi må nok
Sverige.
erkende at det kræver de ekstra
ressourcer at rejse ud i EuroPa,

Skuffende senior-EM

De to danske deltagere ved SeniorEM i Bellinzona, Schweiz,mtrtte
meget skuffende se sig placeret
blandt de allesidste. Turen startede
uheldigt for Kaj Christiansen, da
han mistede sin kølle under rejsen,

og han nåede aldrig at spille sig ind
med en lant kølle. Heller ikke

Torben Baldorf formåede trods

komplet udstyr at fremvise det spil,
han har vist på hjemmefronten.
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Svag dansk indsats ved herre-EM
Af Ole Rasmussen, BgK
Odense

Europamesterskaberne i
Thessaloniki blev en skuffende
svag indsats fra dansk side. Holdet
formåede kun at slå Portugal og
endte dermed på en skuffende 8.
plads. Kun John Hansen og Inge
Sand formåede at spille sigblandtde
bedste5Oprocenq men kunne herfra
ikke nå den eftertragtede Super 9finale, som blev domineret af
svenske og tyske spillere. Stor
jubel var der også, da sidste spiller i
finalen var en græker, der gjorde god
figur blandt de pvrige erfarne

landsmand den mere erfame Bemd
Szabilikowski i top inden sidste
om-gang på filt, men de to unge
måtte i sidste ende bØje sig for den
erfame landsholds spiller og
betonspecialist, der kunne krone sig
med sin første EM-titel individuelt.

førteikampen om

I holdkampen var svenskerne
aldeles suveræne på begge sider og
der var næppe tvivl om på noget
tidspunkt, at de ville løbe med
begge titler. Nærmeste konkurrent
på herresiden, Tyskland, var en
overgang nede på fjerdepladsen,
dog kun et slag efter Tjekkiet og tre
slag efter ØstÅg. Dettyske hold
trak i sidste ende det længste strå

topspillere.
Hos herreme var der tæt kamp om

europafiresteskabet.

og henviste Østrig

Hos dameme var det også erfaringen,

titlen som europamester. Vinderen
af de Abne Svenske Mesterskaber,
den 2l-årige Mats Hultberg 1å sam-

der vandt. Dog var årets europamester, den tyske Gaby Rahmlow
presset til det yderste af de to
svenske piger, Asa Pettersson og
Birgitta Karlsson. Sidstenævnte

tredjeplads.
Hos damerne var Sverige ligeså
suveræn som på herresiden. De
tyske damer tog sØlvet i ligeså

men med den unge tyskerførsteårs
herr e P eter Zimmermann o g hans

Tredjepladsen gik til en helt fjerde

spiller, den svenske Hans Olofsson,
der tidligere i urmeringen h avdeføt
klassementet. Han tog bronzen efter

omspil med

P

eter Zimmermann,

der inden sidste omgang faktisk

førte faktisk inden bane 17, men
sluttende ærgerligt nok af med en
treer og en toer og endte derfor
som nummertre.

til

en

fornem stil foran Tjekkiet, der nok
så overraskende tog tredj epladsen.

Hold manglede
Flere nationermanglede ved dette
års EM. Norge var slet ikke repræsenteret med spillere, Italien var

kun repræsenteret ved en spiller,
fordi forbundet ikke havde råd til
at stille hold. Det skyldes et alt for
stort underskud ved Junior-EM i år
pga. uforudsete l6nninger. Schweiz

stillede med et sekundamandskab,
da forbundet havde fyret træneren

dr. Gerd Zimmermann og spillerne
derfor havde meldt fra.
Det var derimod glædeligt at se
Portugal med både et dame- og
herrehold og ligeledes var det overraskende og positivt at se tre herre-

Finalen en oplevelse
Af Peter Jensen, Nyborg
At spille finale ved et så stort
arrangement som et EM er altid
spændende og en storoplevelse.
For mig var det anden gang (første
gang var i l99l i Odense), og det
gav mig en rnasse inspiration at spille med igen. Det var meget motiverende at have så megen opbakning

meget positivt. Selvfølgelig var det
lidt kedeligt og ærgerligt at være
den eneste dansker i finalen. Et par
stykker havde gjort det hele lidt
sjovere. Det var meget hårdt at
spille finale på betonen, for ventetiden imellem banerne var meget
lang. Selv om der blev taget tid på

fra holdkammeraterne fra sidelinien og ledere. Det var dejligt og

nogle af spillerne, var de stadigvæk
længe om at spille. Også imellem

spillere fra Malta samt at se dameog herrespillere fra Letland.
Spillerne fra Letland havde fået
dækket deres udgifter afdet svenske

forbund. Forholdene i Letland er
svære, da de ikke har de gængse
banetyper og heller ikke de økomiske midler

til

at anskaffe udstvr.

runderne var der lang ventetid og
samtidig var det meget varmt,
hvilket heller ikke gjorde det bedre.
Heldigvis var der en afslappet atnosfære i finalen, og jeg snakkede med
mange af de andre spillere. Der er
altid et vist sammenhold. når man

spiller finale.

vil håbe, at også andrejuniorer
prøver at spille finale ved etjuniorEM. Det er en stor oplevelse og jeg
kan kun sige: Pr6v det!
Jeg
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Traditioner og hygge
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Julen byder på traditioner, samvær
og hygge. Det gør BgK Odense
også d. 28. december, hvor der
traditionen tro er Abent Hus for
alle gæster, venner og bekendte af
klubben. Der startes som
sædvanligt i det nostalgiske hjørne
med en hyggeturnering på to
runder. Nostalgi fordi Minigolf
Clubben Gelsteds gamle træbaner
sættes op mellem BgK Odense
eternitbaner. På den måde afvikles
en runde over 36 baner med de

sædvanlige spurtpræmier på
udvalgte baner. Spurtpræmier, der
ikke kun bifalder de gode spillere,
men ligeså meget beror på

tilfældet.
De gamle træbaner spilles der
stadig på i Gelsted, men tidligere
stod de sarnmen med Odense

Minigolf Clubs træbaner som
rarnme om vinterstævnet på
Kragsbjergskolen i Odense, der
samlede over ethundrede deltagere
fra hele landet og tilmed fra

klubber i Nordtyskland.
Julestævnet 1994 starter kl. 10 i
BgK Odense, hvorefter der er åbent
hus med stort ta' selv bord kl. 1417 samt live musik og dans
bagefter. Alle er velkommen, og
man behøves ikke deltage i spillet,
men for de træningslystne er
træbanerne stillet op et par dage i
forvejen.

Den store banegolfbog
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Det er lykkedes at finde frem til en
tysk bog om banegolf. Bogen er fra

lave etforbund med ensartede
regler.

illusffationer og beskriver nØje

1981 og bevæger sig fra sportens
oprindelse og markante

100.000$

fysiske øvelser, heriblandt

Ca.4O lande verden over spiller

anbefales svPmning som et

banegolf, men præmisserne har
været forskellige. I bogen beskrives
konkurrencer arrangeret af den
amerikanske Putt-Putt
organi sation, h vor pengepræmierne
lå i 100.000$-klassen. Deltagerne
her var fra USA, Japan, Australien
og Sydafrika, udstyret en k6lle og
en bold og turneringens system var

glimrende supplement til banegolf,
da det vil give afspænding i ryg- og

personligheder og topatleter over
udstyr, greb, slagteknikker, træning
og turnering. Oprindeligt menes
spillet at være startet i England og

USA med spil på banertyper
varierende fra det vi kender i dag.

Bogni og Pless
Dagens minigolf lanceredes
, da Paul Bogni åbnede sin

i1954

"Allemands Golfbane" i Locarno,
Schweiz. Det skabte grunden

til

andre baneanlæg, således at der
1956 allerede eksisterede 120

i

baneanlæg rundt om i Europa.
Miniaturgolfens banesystem blev
opfundet i 1956 i Hamborg af
Albert-Rolf Pless, fortæller bogen.
Hans system bredte sig herefter

hurtigt rundt om i Tyskland.
Intemationalt ekstisterede der indtil
l972to forskellige forbund - et for

minigolf (beton) og et for
miniaturgolf (eternit) indtil
schweizeme og tyskerne, som stod
for de to systemer fandt ud af at

l2

knock-out system. Tilbage i7904
skulle der sågar have været en
slags blanding mellem krocketbanegolf på det olympiske program

i St. Louis.
Første
Som et

18tr
lille kuriosum til dagens

topresultater fortæller bogen, at
den første registrede omgang 18 i
turnering blev opnået afen
svensker i Helsingborgi 1973, ogi
det daværende Vesttyskland
opnåedes dette resultat året efter på
banerne i Bad Oldesloe.
Bogen er rig på billeder og

udstyret, greb, fodstilling og
slagstilling. Den giver gode råd

ballemuskler. som især belastes

til

i

slagstillingen.
Bogen er skrevet af Mathias og
Agnes Kaiser og 1. oplag er
udgivet i 1981 på forlaget Sport +

Freizeit.
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Profilen
Dette nummers profil er fundet
tidligere formand huserer idag
Som ganske ung meldte

han sig

sammen med sinfar ind i
Fredensgades Minigolf KIub

i

det midtjyske, hvor Dansk Banegolf Unions

mere bredde. DBgU har gjort et

flot stykke arbejde, men har i

i

farten glemt at få breddearbejdet
med - også efter optagelsen i DIF,

Herning. Det var sidst i
1950'erne. Rigtigt aktiv blev
han aldrig som spiller men
viede senere sin tid til
lederposter, indtil det blev for

bedre at søge optagelse under

surt"

DGI?"

Idag er Gert Hansen 48 år gammel
igen med fremme ,på barrikaderne",
nu som formand for Jysk Banegolf
Union. På barrikademe lyder måske
lidt voldsomt og revolutionært,

GH: ,,Nej, det er rigtig nok at sgge
optagelse under DIF for her er
muligheden for både elite og bred-

men han har en kæphest, som han
Ønsker at kæmpe for: Bredden og
udvik-lingen af denne. For klart er
det, at en bredde er ngdvendig i
enhver sportsgren.
,,Idag har DBgU dårlig tid til bredden. Der er simpelthen for få tiltag
til at skabe mere bredde, og vi kalder

jo en familiesport, så derfor må
vi også s@rge for, at familien også
er i centrum," siger Gert Hansen.
det

OR: ,,Men hvad skal der gøres for
at give sporten mere PR og nå ud
til den brede befolkning?"
GH: ,,Der skal laves nogle lokalarrangementer, som Jysk Union
fors6gte det i Grindsted. Desuden
kørerklubben i Grindsted selv med
lokale arangementermed god succes. Det giver også mange aftaler
med de lokale firmaer os dermed

kroner

til sporten."

At der mangler mange penge i
sporten er ikke ukendt for nogle
klubber. Optagelsen i Danmarks
Idræts-Forbund har endnu ikke
kunnet mærkes lokalt, og dajeg
spørger om vores optagelse er sket
på et berettiget grundlag, svarer

Gert Hansen: ,,Vi mangler afgjort

hvorDBgU's fordeling af midler
har været for skæv."
OR: ,,Havde det

så

ikke været

de."

I sin tid somDBgU-formand var
Gert Hansen selv med til at søge
om optagelse under DIF.
Siden Gert Hansen trådte af som

formand for DBgU midt i firserne,
har han holdt sig lidt kulissen, men
han var med på ideen, da han sidste
år blev kontaktet og spurgt, om han
ville være formand for en Jysk
union. Unionen har en mål-sætning
mht. udbredelse af sporten. Det kan
f. eks ske ved kontakt til stØrre

idrætsforeninger eller KFUM'er,
a

aaaaaaaaaaaaaaaooa

a
a
a
a
a
o
a

a
a
a
a
O

a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
a

a
a
a
a
o
a a

der har mulighed for at etablere en
banegolfafdel i ng under sig.

Grindsted KFUM er et godt
eksempelherpå.
Da vi vender tilbage til snakken om
breddearbejde, kommer vi ind på
turneringer og stævner, og Gert
Hansen har en klar vision herom:
,,Der mangler alternative stævneformer. Idag varer stævner typisk
2-3 dage, hvilket slet ikke appelerer
til familier. Stævner kan sagtens

afvikles på en enkelt dag, f. eks. en
s@ndag, hvor ud- og hjemrejse kan
ske på en og sarnme dag. Essensen
skal være, at man skal ud og møde
andre banegolfspillere og dyrke det
sociale samvær. Sådanne stævner
skal også kunne tilbydes samtidig
med, at dermåske afvikles

holdturnering andet steds i landet."
Vi kommer til sidst ind på, om
sporten har en fremtid herhjemme,
og det har den selvfølgelig, men det
vil efter Gert Hansens mening, de
næste mange år stadig være med de
suunme ledere bag roret og han
sætter spørgsmålstegn ved, hvem
der skal tage over bagefter.
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Odense Cong:ress Center
4. -6. november
Entrå 20 kr.
Dansh Eaneg:off Union
udstiffer på en

24 ,rr? stand
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ABK r en aktiv

kl ub

Af Klaus Henriksen, formand Aalborg Banegolf Klub
Efter godt og vel at have fejret et

selvfplgelig ikke var i besiddelse
af. Derfor mente vi. at med den
iver ABK har vist lige fra starten,

vi åbne
dørene til egne klublokaler med
indendørs banegolf. Et afklubbens
mål har fra fødslen været at få
vores eget indendørs anlæg. At det
skulle lykkes allerede, var der vist
ikke ret mange, der havde turdet
håbe på. Godt nok er det ikke et
anlæg bestående af inter-nationale
års fødselsdag kunne

måtte DBgU være interes-seret i at
hjælpe, og vi rettede derfor
henvendelse til den om et lån med

hurtig tilbagebetaling. Men
desværre var svaret fra DBgU
negativt

Club.
Allerede kort tid efter at klubben
var blevet stiftet, gik undertegnede
så småt igang med at lede efter
lokaler, men gang på gang l6b vi
panden mod muren mht. hjælp fra
kommunen. Enten var lokalet for
stort kontra antallet af medlemmer.
eller også lå det et forkert sted,
eller huslejen var for dyr. En ting
var sikker hver gang, og det var, at
de ikke kunne forstå behovet for
den st@rrelse lokale, vi havde brug
for. Ijuli i år lykkedes det så at
finde detperfekte lokale til

hus denne dag, og gæst-erne
hyggede sig med mad ogdrikke
samt et lille sjovt stævne som

afslutning. Vi fik en masse flotte
gaver, som nu pynter i klubben, og
samtidig har vi fået nogle
sponsoraftaler, som pynter godt på
kontoen.
Vi betragter dette som en prgvetid
for at se om økonomi, ideer og
medlemstal holder, og at vi så om
nogle år kan hoppe videre på
spring-brættet og blive indehavere
af et lokale indeholdende

træbaneanlægget og til en fornuftig
husleje og efter at have gået
kommunen på klingen, lykkedes det
at få den med på ideen. Næste
problem der nu skulle løses var et
indskud på 10.000 kr., som vi på
grund af klubbens unge alder

spil på disse herlige vinterbaner.

Til sidst viljeg lige prale af, at når
dette blad bliver udgivet, har vi
højst sandsynligt rundet medlem nr.

til stor skuffelse

og
forund-ring i vores bestyrelse, så
på det tidspunkt så det ud til, at
planerne skulle smuldre væk, da
der samtidig stod andre i kø til
lokalet. Men efter forhandlinger
med ejeren samt en kæmpe
arbejdsindsats fra vores trofaste
medlemmer, kunne vi den 1.
oktober 1994 årbne dørene til vores
nyistandsatte og meget flotte lokale
og aftrolde reception. Der var fuldt

baner men et træbane-anlæg, som
vi i sin tid lante af Odense Minigolf

internationale baner. Jeg håber, at
hvis folkkommerop omkring det
nordjydske, at de vil kigge ind til
os i klubben til en kop kaffe og et

50.
Vores telefonnummer i klubben er
ipvrigt 98 18 46 00 og adressen er
Hobrovej 392 (postadressen er
uændret).

Efterlysning
Ejer sBges til ,,badebold", der er
lagt i forkert taske sandsynligvis
ved DM i Gelsted d.2. - 3. juli i
år. Den rette ejermand kan
henvende sig til Kaj
Christiansen på tlf. 6616 49 42.

Har du, nogle idee{ billeder, historier,eller andre:indfald
i r'nodtager redaktionen gerne
'i,,

disse :

, ,

,.

Hvis du vil have dine ting tilbage
skal du vedlægge,frankeret returkuvert

T4
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Jysk Banegolf Unions
tamiliestævne
Af Gert Hansen, formand Jysk Banegolf Union
Jysk Banegolf Union indbød til
stævne i Grindsted d.20. - 21.
august. Stævnet fik den bedst

tænkelige opbakning med tilskud,
der gjorde, at der kunne tilbydes:
Træning, fællesspisning, altemative

aktiviteter (beach volley, fodbold,
petanque) og overnatning.
Alt ganske gratis. Det var derfor
med spænding, at vi ventede på

tilmeldinger. Vi blev kontaktet af 2
spillere fra Odense, der meget
gerne ville deltage. De havde læst
den meget fine dækning, Banegolf-

fra 7-8 personer fra Sdr. Omme,

deret interessen for et arrangement

der havde læst indbydelsen, der var

for bredden. Det skyldes næppe, at
der ikke er behov for den slags
iurangementer, men at det kræver
et meget større forarbejde, hvor
klubberne bliver mere involveret og
aktivt er med til at sælse ideen til

fremsendt til de jyske klubber i god

tid.
Der kom ingen tilmelding fra andre
jyske klubber. Stævnet kunne altså
aftroldes for 2 medlemmer fra
Fynsunionen, 7-8 spillere, der ikke
var medlem af nogen klub samt
spillere fra KFUM Grindsted.
Det var en kæmpe skuffelse. Der
var kun et at gøre nemelig at
retumere de modtagne penge til
Dansk Banegolf Union og aflyse

deres medlemmer.

Det meget nedslående resultat af
Jysk Banegolf Unions f6rste fors@g
på at aktivere bredden skal nu
bearbejdes, men det forventes, at
der forsgges igen i det nye år. MEN
det kræver, at ideen diskuteres i

eren havde givet vort arrangement.

stævnet.

Klubben i Grindsted fik tiimeldnins

forbindelse med DBgU's repræ-

Det viste sig, at vi havde undervur-

sentantskabsmøde.

Kvinderne ind på banen

Boldhiørnet

...fortsat fra side 2

SV Golf 029+

3D type 073

blik minder denne
kanariegule rulakerede bold en af
de mange andre ,dpde" bolde, som
kan anvendes på salto, sløjfe,
vinkel og bane 6 på beton. Selv
omdens blødhed liggeri området
omkring en SV Golf 01 eller en
gammel Mg 01, erden alligevel

Mange har sikkert allerede stiftet

ungdommens interesser, hvorfor så
ikke nedsætte et dameudvale -

bekendtskab med 3D-serien og
dens brilliante lakkvalitet. Mange

BESTÅENDE AF DAMER!
Hvem skulle eller bedst kunne

spillere har nok en bold, der minder
om denne meget d6de bold, som
måske bedst kan sammenlignes
med Mg 83, som dog kan købes
de mest forskellige udgaver og

varetage deres interesser?
Sidstnævnte er et oplæg til DBgU's
repræsentantskabsmøde eft er

overbevisende på grund af sin

farver.

vægt. Dertil kommer, at den i
sammenligning med den sorte SV
Golf 01 udviser en betydelig
nuance i springhøjden nedefter,
men den er alligevel ikke nær så
død som en SV Golf 06+. Boldens

Skal man temperere bolden,
man somhos mange af den

Ved første

ru overflade gør, at den reagerer
godt i banden ved skrueslag.
Den er en bold, der bestemt ikke vil
indgå i enhver standardkuffert, men
da den kan lukke de små huller i
sortimentet har den ihvertfald krav
på en plads i en klub- eller

i

vil

årsskiftet, men jeg vil ikke indstille
det som forslag.
Det skal komme fra - ja, hvem
ellers - en kvinde.

,,konkurrenter" opdage en vis
ukonstanthed, som måske kræver
lidt finfølelse for at finde den rette
temperatur. Men for nye spillere i
sporten vil den stadig væk være et
ganske udmærket køb.

holdkuffert.

15

Alternativt sta
med succes

l

Hvad mange både elitespillere og motionsspillere så ofte sukker
efter har Jan Lyø og Tonni Frederiksen nu gennem fem ar og med
stigende succes formået at tilbyde.
En alternativ turnering hvor det
gængse reglesæt er sat ud af kraft,
hvoralle agerer somdommere, selv
om der reelt aldrig er behov for det,
og hvor det sociale samvær har lige
så stor værdi som den sportslige
præstation - selv om der i sidste
ende er gode penge at vinde for det
bedste makkerpar.
,,Makkerturneringen" er kort og
godt titlen på de to efterhånden
erfarne spilleres tilbud på en
turneringsform, hvor alle kan være
med, og hvor det er meningen, at
alle skal være med, uanset om de
har løst spillerlicens under DBgU
eller blot gåt og triller lidt med
kuglerne i fritiden uden himmelvendte ambitoner.
Det koster 200 kr. pr deltagende
par at være med, og alle pengene
går til præmier. Der er præmie i
specielrunderne (en-bold, bedst-afto og sumrunder), præmie til det
førende par efter de indledende
runder og præmie til de fire bedste
par i hele tumeringen. Først skal
man igennem indledende runder,
men på en anden måde end man er
vant til. Derefter skal man kæmpe
sig igennem en cupturnering, hvor
taberne ryger over i en tabemrnde
og vinderne videre mod toppen. I
forhold til de fire første år er der
lavet ændringer, så makkerspillet
og taktikken i boldvalg bliver mere
væsentlig i de runder, hvor man
spiller som makkere. Det gør man i
en-bold runderne, hvor begge
spillere kommeri aktion, hvis
boiden ikke slås i hul på førsteslaget.
Det er der heller ikke noget nyt i.
Men nyt i turneringen er det, at der
skal spilles videre med den bold,
man har påbegyndt banen med og

spillerne skiftes hele tiden til at slå.
En anden nyskabelse er sum-rundeme,

hvor begge makkere spiller, og
hver deres score lægges sammen til
en totalsum for runden. Der vil
også være de kendte bedst-af-to
runder samt enkelte normalrunder.
Ideen til turneringen fik Jan Lyø fra
en tumering i Miinchen, som han
deltog i tilbage i 1989. For Jan og
Tonnis vedkommende var det
meningen, at turneringen skulle
landet rundt på de forskellige
anlæg, men indtil sidste år er det
kun blevet til banerne i Gelsted. I
år har arrangørerne valgt at flytte
indendørs til BgK Odense og
håber, at det bliver startskuddet til
en danmarksturn6. Forhåbentlig
medfører fl yttedagen af både
spillested og spilledato til d. 12. 13. november ikke en tilbagegang i
deltagerantallet. Siden starten i
1990 og frem til sidste år er
antallet af makkerpar steget fra 17
t1l25 par og arrangørerne
fremhæver selv, at den frigjorte

turneringsform, hvor klubtøj ikke
er et krav, hvor rygning er tilladt,
hvor det er tilladt atlægge bolden
med køllen og hvor dommeren er
sendt til en by i Rusland, har været
med til at give turneringen et godt
navn og skabt et populært ry
omkring den. Det samme har
samværet og fællesspisningen
lgrdag aften. Og spurtpræmier er
der også lagt ind undervejs. Hvad
med f. eks. en ølfor at lave en 5'er
pårøret eller en anden bane af
lignende sværheds-grad?

Lidt vemodigt bliver 5-året for
turneringen desværre også. De to
afiangører Ønsker at overdrage
turneringen til andre interesserede,

der samtidig gerne må have et
formåI, som turneringens overskud
kan gå til. Pt. har de selv ingen
rigtige forslag, men mener, at det
kunne gå til f. eks. stØtte til
ungdommen. De harbegge selv
været inddraget i ungdomsarbejdet
i andre klubber og anser det
arbejde blandt de højeste prioriteter

i enhver forening.
Tilmeldinger kan stadig væk nås
inden den 1. november, men man
skal være hurtigt ude, for der er på

forhand sat et maximum på højst
48 par til turneringen.

Vindende hold i
makkerturneringens historie
1990
Michael Gerner
Harry Lorentzen

r991
Heino Nielsen
Claus Foxholm

1992
Carsten Eriksen
Leif Olsen
1993
Rikke Sørensen

Martin Sørensen
1994
?
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