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Medlem at Danmarks ldræts-Forbund
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Februar 1998

18. årgang

Man$e ændringer

Ih[DHOLI)

DBgU's repræsentantskabsmøde blev præget af en del
ændringer, som får virkning allerede fra i ar.
DM-holdturneringen far ny spilleform, således at alle hold
spiller mod alle i hver runde. Samtidig er den skaret ned til4
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weekends.
Også herrernes A-spiller system blev ændret, så{edes at man
skal have qpillet 20 runder for at komme i betagtning samt være i
Top 20 1 ar tilbage eller Top 10 to ar tilbage udfra snitlisten.
Læs mere side 4-5

Eliteplaner lagt
I samarbejde

med Team Danmark er der lagt planer for
herrelandsholdet ikke blot for i ar men helt frem mod ar 2000.
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Terminsløhnder 1998
Bagsiden

Den tyske træner Gerd Zimmermann er knyttet til truppen,
og allerede i januar blev den første samling aftoldt.
Zimmermann skal også oplære den nye juniorlandsholdstræner Martin Sørensen.
Læs mere side 10"15-16
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Af Ole Rasmutssen, Banegolferen
Det varfaktisk chokerende og
noget uforståeligt Var kommunikationen wigtet ellervar interessenbare
ikke tilstede. Vejret fejlede i hvert
fald ikke noget, vejene var farbare og
færger, busser ogtog komtil tiden
(måske iftlce lige togene).
Men hvad var det så, der gik galt
den22. - 23. november sidste år, da

Ppter Sørg,[s€n

Tlf.5612i934
eller2l g02,62

Hvor blev klubberne afP

Banegolferen

DBgU aftroldt sit årlige repræsentant,

skabsmøde?

Fremmødet var chokerende lavtKun 25 stemmeberettigede ud af
43 var mødtop i Odense, regnet i
procent er det 58. I ah 6 var helt
udebleve! mens andre 3 ikfte kunne
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mønstre fi.rldt mandtal. Det er længe
siden, at opbakningenharværet så

Lokalmedarbejdere

lav.

Sjælland:

', R'obert Baldorf-

Jeg kunne godtbegYnde at remse
op, hvem der manglede, men det ved

Gladsa><e

Sydjylland: air,*""*****

de nok bedst selv, og det gør

nogen gavn overhovedet

Udgrveberl
Oplag: .
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uopfordrel indseardt matcriale og for
eventuelle tq'kfejl i tekst og anloncer
eanegotteren forbcbolder sig rct til
redigere i indseadte materialer.

at'tlack-

listd'demher. Til syvende og sidst er
dø deres eget problenr, såvel interrt
som at de ikke udnytter deres mulighed for indflydelse.
En ting e4 at helt nYe klubber ikke
er repræsenteret, da der altid er en
indslusningsperiode i en orgmisation
afdenne størrelse. Jeghåber dog at

Bærgolfereo er officrell b'lad for
Ilanstr Banegolf Union
glådet

ikke

a1

'

de

vil

se det både som chance

for

indflydelse og som en Pligt at møde
op på DBgU's repræsentantskabsmøde. Andre nye klubber fra de
sidste 10 år har heller ikke været så
flittige til at mødeoP. Her kan man
godt undre sig over, hvorfor de ikke
ønsker atgørebrugaf deres stemmer, men forholder sig ret så PassM
iunionssammenhæng.

Mestrystende erdet, atde etablerede klubber ikke kan finde ud afat

2

organisere bare et par rePræsentanter. Var det mon fordi, at der iftl<e
hørte nogenjulefrokostmed i år?
Spisningen I ørdagafteni år var faktisk meget bedre og under ret hYgg+

lige forhold i den lokale cykelklubs
lokaler.
Man kan såbagefter sige, ud fra
mødets forløb, at de flere frenrnødtg
man havde ventet udfra forhandstilsagrr, eller ved fuld tilslubing; måske

ikke havde ændret På afstemningerne, da de blev afgf ort ved meget
suveræneflertal alle saflrmen, men
der var en del afgørende forslag På
bordet, f. eks. til lovene og især
turneringsbestemmelserne, som er
ret væsentlige for den kommende
sæson. Desuden blev den nYe
bestyrelses arbejde diskuteret og
evalueret, ikke mindst dennYe formands og kasserers. Breddekonsulentens arbejde med nYe klubber og
breddearrangementer og ligeså
kontorets funktionervartil en del
debat, og derudover det ret så
væ sentlige samarbej de med Team
Danmark og ansættelsen af en
udenlandsk landstræner til herrer og
damer.

Nu starterviPå

en nY sæson,

med marEe al<tiviteter; turnerirEer
og stævner. Lad os Prøve at se lidt

fremad, og lægge energien i det der
skal ske i 1998, og såvil jeg da
stærkt håbe, at denne energi også
vil smitte afpåfremmødet På

DBgU's repræsentant skabsmøde til
november. Æle har en stemme, alle
har et ord at skullehave sagt. Brug
det i stedet for at agere passivt, for
det sidste kommer vi ingen vegne
med heri livet!
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Tvivl om hvilken slags golf
Af Carl E. Rasrmtssen, Nord-Als Banegolf Club

-

af

DBgU Preben Nørskov, at man på

Banegolferen bringer redaktør Ole

internationalt plan har brugt megen
tid på at diskutere, hvorvidt det stadig
skal være tilladt at lægge bolden tilrette med kølle,n. Alternativet e4 at
spilleren skal bøje slg ned og lægge
bolden tilrette med hånde4 og jeg har
som spiller wærtved at se komik-

På side 2 i novemberudgaven
Rasmussen nogle irfreressante og

for

mig som spiller fra 1991 ukendte
facts omkring navnet på vores
sportsgren.

Afindlægget fiemgår det, d navnet
lnr ført en omskiftelig tilværelse. På
intet tidspnkt har der tlsyneladende

eksisteret lUE/oenighed om den
rette betegnelse for qpillet. Lrgeledes
af artiklen fr emgår det, at nwdet i
stormfuldt, inden det besluttedes at
betegne sportsgrenen som banegolf
Også påverde,nsplan har der

h\dlkd
sprog, der havde lagt navn til forbundet. Fra fransk via tysk til det
nuværende engelskg hvor banegolf
fundet navneskifte sted alt e,fter

ikke harnogen direkte oversættelse.

Enting harman da kunnetblive
enige orn" og det er anvendelsen

keq rnåjegindrømme.

Den eneste fornuftige gnrnd til at
indføre kravet om handsanbringelse
afbolden burde være det motionsmæssigg og her må jeg indrømmg

I 982 tilsyneladende har været ret så

at der måske kanvære noset
fonnrftigt!
Ornvendt kunne det tænkes, at
spillere med ryglroblemer vil blive
handicappet på grund afdette krav,
og vi skulle da rødigt ind på æ skulle
fremvise lægeattest med hensyntil
dispensation fra denne mærkelige
regel

af

At udenforstående ofte har
vanskeligt ved at definere forskellen
på store- og lillebror støderjEg ofte
på her i vores lokalsamfrurd. Mange
mennesker har virkelig svært ved at
skelne mellem golfpå græs og golfpå
bane, og jeg støder ofte på mærkelige qpørgsrnåI, dertyddigt viser, hvor

wært den udenforstående borger
harved atfindeud afdet.
Selv journalister går galt i byer,,
og vores postfolk her i Nordborg
senderjævnligt og yderst trofast
breve til de forkerte mennesker på
gnrnd af $or tvivl omtilhørsfofioldet
hos de pagældende personer.

Der kan derfor rejses berettiget
Wivl onr, hvorvidt det rette navn på
vores kære sportsgren bør være
qportsminig,ofener som rnrbanego[
og jegfor min part ertilhænger af
førstnævnte betegnelse.

ordet sport, hvilket damå siges at
være entrøst. For en sport er det
da så sandelig.
Uden nogensinde at have deftaget

i

møder i DBgU's regi er det min klare

opfattelse, at der også her anvendes
megør tid på at diskutere petitesser,
der for menigmand ofte kan virke om
ikke latterlige

så af

mindre betyd-

ning for sporten somhelhed.

For at understrege min påstand
har jeg hørt fra vores formand for

3
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Spændende ændrin$er $ennemført
Af Ole Rasmussen, Bønegolferen
Der var temmelig mange forslag

DBgU's re,præsentantskabsmøde i november i Odense,

på bordet ved

og flere bød på væsentlige ændringer

for sæsonen og for spillet. Det var
især Dansk Banegolf Unioq der
sto d for mange af forslagene, hvoraf
nogle var afpraktisk karakter, mens
andre betød mere grundlæggende
ændringer.

Det første forslagvar angående
licenser. Senest 8 dage efter at klub
harhaft spillereved stævne eller

spillerg der somfølge afet enkelt
godt resrlta, oftest på t{ennnebanen,
blev kategoriseret som A-spiller op
til flere år frem. Dette er nu omsider
ændret, således at enhverherrespiller er A-spiller, hvis han:
1) Erblandt de 20 bedste herre-

I

tihage
2) Erblandt de 10 bedste på
listen 2 årtilbage.
3) Samtidig gør detsiggældende,
at man skal have afviklø minimum 20 runder i turneringsåret.
spillere på snitlisten

år

af6hold ellerfærre. Hverklub må
bøjst løve Zhold pr. division" dette
er dog ik&e gældende i laveste
række. Desuden blev der lavet en
overgangsordning mellem Elite- og

divisio4 således at 1 . division i
1998 består af 7 hold. Fra7997
rykker kun I hold ned fraEliten.
Efter 1998 rykker 3 hold ned fra 1.
division
1.

Lempelser overraskende
igennem

Derlå ogsåforslag påbordet om

Holdturneringen får ny struktur.
Nye regler for at blive A-sPiller.
Regler om klubtøj ændret.
turnering skal den indsende oplysninger om nawr, adresse, fødselsdata
på spillerne, hvis der ikke er løst
licens på dem tidligere. Unionen
opgør så antallet aflicenser pr. 30.

Holdturneringen til storvask
DM-holdtumøingen har der været
en del debat omkring, som i efteråret udmørfede sig i et seminar, hvor
der blev diskuteret forskellige

aftm€ringsn

septeniber ogudsender en fbktwa.
Så var der en tilføjelse til $25 i
turnering$estemmelserng som fast-

løsringBr for ænddng

slar, at stiller man op ved et DMindividuelt, skal man enten have

fik vel nok en slags storvask denne

dansk opholdstilladelse eller dansk
startsborgerskab samt en gyldig dansk

Med virkning fra 1998 blev det
vedtaget,at der spilles 5 runder På
4 wndageiløbet afen sæson. I hver
runde spilleralleholdmod allei en
slagspilsnrrnering og for hver runde
tildeles point, således at holdene får
2 pdurtfor hvert hold de har vundet
over, 1 point for uafglort og ingen
point, hvis dehartabt. Dertil bliver
Elitedivisionen udvidet til t hold,
hvorimod de øwige divisioner består

eller udenlandsk spillerlicens.

i

danske klubber, da der ikke har
været nogen regler herfor.
Ikke så meget tvivl men måske
mere magtesløshed over for systemet

har der været hos de mere jævne

4

sentantskab smødet" og turnøingen
g;atr.-

Der har været tvivlsspørgsmåI, om
hvordan man skulletacHe Problemerne med de ikke-danske sPillere

Flere forslag dukkede op plrePræ-

brug af reserver. Ændringen af den
nuværende paragraf i turneringsbestemmelserne betyder nu, at det
ikte kun er sygdom, der kan forårsage enudskiftning Dog kan et

hold stadigkun skifteud 1 gangPå
enholdrunde.
Putter Team havde et forslag
fremme, der lettede på bestemmelserne vedrørende Hubtøj, og vist
lidt overraskende blev det vedtaget.
Nu er det tilstrækkeli gf. atbæte tshirt/overdel med permanent logo/
klubnavn både til stævner og turneringer. For spillere på samme hold
skal de ovennævnte beklædningsgenstandevære ens.
Endnu en lempelse af b estemmelserne blev det til, da man nu godt
må placere bolden på spillefeltet
med køllen. Det var dog et af de
forslag; derfikgod modstand idet
9 stennte imod og 1 5 for i en afrtemning, der blot lrævede simPelt
flertal.

De individuelle danmarksmesterskaber blev flyttet til uge 30, det vil
sige den sidsteweekend i industriferien. Det var et ændringsforslag,
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Hvor var danskernep
Af Carl E. Rasmussen, Nord-Als Banegolf CIub
linger, når de ervendt hjem fra

Olsen's indlæg i Banegolferen nr. 3

forbipasserende tog, hvilket betød
mange små pauser i spillet.

omkring deltagelsen i de respektive
stærmer i sæsonen 1997. Hans
indlæg indeholdt nenrlig en rætke
kritiske og samtidig konstruktive

Men for at svare Robert Baldorf,
tror jeg at en medvirkende faktor
til den pauwe deltagelse ved jeres
stævne har sikkert ogsåværet jeres

befragtninger.

manglende PR op

til vores eget internationale stævne i juni maned kan
jeg ikke få øje pånogen forskel i
jeres favør, så din påstand synes
noget overdrevet.
Af større betydning for deltagelsen
vedjeres stævne er nok snilrere
rej setid og omkostningerne ved at
skulle overBæltet, et forhold, du i
øvngf seiv er opmærksom på i dit

Også j eg ln rnne bifalde

Leif

Som furstegangsdeltager i Gladso<e's udmærkede og hyggelige

stæme i begyndelse af august
undrede jeg mig over den ringe deltagelse fradanske spilleres side.

Bortset fra den arrangerede klub og
undertegnede var detFyn og Sydwerigg der dominerede ved stærmet.
Det varlige før, mantroede, at man
befandt sig på svensk grund og ikke
ved et dansk stævne, men som
dansker fik man luftet sine svensklcrndskabe,q hvilket ikkevar så ringe
endda.
Æ man alligevel befandt sig i Gladsaxe, opdagede man da også ret

hurtigt på grund af klubbens
'Vartegn", banelinien med de hlppigt

>:;f::,lff T:#f,'l:f"'li"
Ikke flere turneringer!
Endeligvarder fraHarry

mening at der ik&e slarlle skabes

flere turneringstyper i unionsregi,

specielt ikke nfo holdturneringen
netop var skåret ned, og man på den
måde håbede at klubbernes spillere
også kunne få mere overskud

til

holdturneringen og måske flere
private stævner. Forslaget blev
nedsternt.

stærmet.

Hos osi NABC harvi i hvert fald
denklare opfattelse, at det ervigtigt
med en god og tidlig udmelding før
et stævne, ligesom det gælder om at
inddrage den lokale presse og gøre
denne interesseret med et godt
oplæg.
Så på dette punkt kan I gøre det

megetbedrenæste år!
Med hensyn til din påstand om
bedre pengepræmier ved jeres
særme set iforhold til andre Hubbers
stævner, da finderjeg denne noget
overdrevet.
Jeg har ganske vist ikke det helt
store kendskabtil forholdene over
det ganske land menlytter da ofte
til mine klubkammeraters fortæl-

2 nye medlemmer af
unionens
bestvrelse.
I
Y
. ,..:..

Set i forhold

indlæg.

Med næste års åbning afden faste
forbindelse bliver der rådet lcaftigt
bod herpår, så mon ikke "skellet"
mellem øst- ogvestboere bliver

kraftigt reduceret til fælles gavn og
glæde.
Sannnen med den netop vedtagne

beslufiring om afl<ortning af qpilletiden forDM-hold vil ovennæurte
forbedring sikkert å stor betydning
for de lokale klubstævner.

men overlod denne posttil
Torben Baldore som kender

til

unionsarbejdet fra tidligere.

Årets Spiller

Lorenzen forslag om at skabe en
pokalturnering. Mangevar dog af
den

til

stævner.

Nye i bestyrelsen
Repræ sentantskabet valgte

o

gså

to nye medlemmer ind i bestyrelsen.
Det blev Torben Baldorf, Gladsane,
og Morten Rasmussen, Odense, som
kom ind i stedet for Bjarne tlansen,

Aalborg ogMartin Sørensør, Putter
Team. Maftin byttede med Morten
Rasmussen, så det nu er hanr, der
varetager juniorlandstrænerj obbet.
Morten blev doe ikke næsformand-

For andet år i træk blev det Peter
Jensen fra Nyborg der vandt titlen
somÅrets Spiller.
Men det blev en meget tæt afgørelse imellem harry John Hansen
og Jan Lyø fra Putter Tearn lan faldt
dog ud afkapløbet da han ikke deltog ved DM påNord-Als.
I øvÅgt opnåede Peter og John
samme rækkefølge ved DM.
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Ultimative præstationer på Nord'Als o$ i 0dense
Den ttonde cirkeltt
omsider brudt
Af Carl E. Rasmussen, Nord'Als
Banegolf Club
Hvad mange aflandet dYgtigste
banegolfqprllere igennem 6 år

forge

kom vel egentlig ikJ<e overraskende
for hans klubkammerater og de
mange andre med kendskab til ham.
Ilanhar jo gennem snart en årrætke

tiltørt

den absolutte elite herhjemme,

derfor en populær spiller,
som denne varme søndag kunne

så det var

ves har forsøgt at Præsterg

modtage sin velfortjente tryldest fra de

*

øv'ngeddtagæeildubmesterskabø.
Det var nemlig På andendagen af
disse, at sensationør indtraf og ydermere blev Harry klubmester i Arækken hårdt presset den unge
juniorlandsholdsspiller Dennis P.
Flarsen, som mEgetvel kanblive den
næste, som kommer På klubbens
nye 1 8-hullers tavle. Forhåbentlig
får Harry selskab på øvlen af andre

nønlig
gL de I 8 huller påNord-Als BC's

anlæg på 18 slag lykkedes søndag
den24. august 1997 fot en afvores
egne.

Den flotte præstation blev en
realitet præcis kl. 73.25, hvor en
stolt og glad Harry Lorenzen Wiile
kunne rælke armene i vejret for som
den første nogensind e *. gå anlægga
igennem på de forjættede I 8 slag.
Og man fornemmede ingen usikJ<erhed hosHarry, dabolden sikkert
blevhamret op i den sidste skanse,

Labyrinten.
Æ det blevHarry, som slarlle blive
den første, derberente det uberørte,

Også den første
18'er i Odense
Putter Teamkan også reglstrere
den første officielle runde På 1 8
slag

-og det lnrn4uger efter

spilstart på anlægget.Det var en af
de ganrle ræve, Peter Sørensen der
på Hubaften den I 0. februar
sluttede aftenen afmed man6r. Han
far nu enplads på Hubbens 'CLIIB

18'-tavle.

spillere.

For attilkendegive klubbens anerkendelse afHarry's Præstation fik
han afformanden Preben Nørskov

overralt et smukt diPlomPå et
medlemsmøde. SPørgsmålet er nu,
hvem der bliver den næste "erobre'd'.

En afklubbens dygtige spillere eller
en spillerudefra?

Den næste chance kommer allerede i januartil klubbens årlige

Det er nokingen overraskelse at
der kommer en runde På 18 slag På
disse baner, der før har mærket sine
besejrere, men for de der har stiftet
bekendtskab med anlæggeti de nYe
omgivelser, er der enighed oilL at
sværhedsgraden er
steget.

vfuterstævne, og igen til
vores sonrmerstævne til

juni. Udoverattangere
Harry'sresultat, kan
klubbenfrembYde
endnu et incitament til at
forsøge srg På rekorden.

Ved sommerstærmethar
klubben løbende også en
pengepræmie, somi år

1fi)

løber op på 800 kr. Vi vii meget
gerne afmed dissePenge - til den
der kan!

6

Derernu

fleremarginalbaner, der kan
med 6tkanfå
drømmenom
denultimative

rundetilat
briste, og dermed lade de

håbefulde'bejlere'
gøre endnu et forsøg
på at nå de sødmefulde højder På
sidste hul.

-or

Barueoourner,r 1/1999

0fficiel indvielse
Der var officiel indvielse afPuuer
Team Odense's nye lokaler lørdag
den 7. februaq og det blevfejret med

reception. Og hen ved 80-1 00
mennesker benyttede lejligheden til
at slået smut forbi ogdeltage i festlighedeme og ålidt godt til halsen
og til ganen. Ud over klubbens medlemmer mødte også flere andre af
landets klubber op, og derudover benyttede også flere garnle venner og
en

kendinge afklubben og sporten l{ligheden til et glædeligt gensyn DBgLPs

formand PrebenNørskov var også
mødt op forat ønske klubbenheld
og lykke i de nye lokaler, som uden

wM bliver kfubbens tilherssted i rigtigt
mangeårfremover.
Siden maj har klubben været hus-

vild og førsti november $kkedes det
æ finde lokaliteterne på Rugaardwej i
Odense, som tidligere tilhørte Fyns

Sækkekompagni. Og siden er der

mer. Der bliver åbent i 4 timer på

Iagt meget ar@dei det. Mangetimer

tirsdage, onsdagg torsdag; fredage
samt hele søndagen allerede fra kl.
9. Tanken er her at afvikle
søndagsstævner med start om
morgenerl
I den forgangne weekend holdt
klubben så generalforsarnling og

ved telefone4 mange ansøgninger,
der skulle skrives eller udfyldes og

ikke mindst et kæmpe arbejde med
at indrette klublokale, arealet med
banerne, køkken samt toilet.
Et slag påtasken siger et sted
mellem 1 500-2000 mandetimer til
indretningog ragøÅrry.
Nu mangler såindretningen af
konto4 lager og frem mod eftersommeren kan marL om de sidste forhandlinger nu falder på plads, se fiem
til at se et færdigt Team Danmark
center, hvor 3 filtbanervil udgøre en
vital del af træningsfaciliteterne.
Sammen med de nye lokaler har
klubben i samarbejde med kommunen ået iværksat en pasningsordning med fase åbningstider, der
varetases af3 afklubbens medlem-

blevvedtaget en større ændring.
Klubbens medlemmer valgte at
godkende en navneændring, som
skal kunne f erne al tvivl on1 hvad
Putter Team Odense er. Klubben
hedder nu fremover Sportsminigolfklubben Putter Team Odense
(SPTO), og så er der nok ingen
tvivl orn, hvad det dreje" slg om.

4r

7

BanEeouenen 1/1998

Nyt A-spillersystem
blevjusteret
og til det bedre viljeg påstå uden at det endnu erblevet
afprøvet i praksis. Som nævnt andetsteds i bladet rante
dø garnle system nogle 'lrskyldigd' qpillere, som på en
enkelt præstation på hjemmebane på en hel sæson blev
kategoriseret som A-spiller op til flere år frem. Dette er
nu omsider ændret, således at enhverherrespiller er Asprller, hvis han 1) er blandt de 20 bedste herrespillere
på snitlisten 1 år tilbage eller 2) er blandt de l0 bedste
på listen 2 årtilbage. Samtidig gør detsig gældende, at
man skal have spillet mininnrm 20 runder i tumøingsåret.
Det kan hæftes flere kommentarer til de konsekvenser
ændringenvilfr:
Systemet virkerfra i år og medtilbagevirkende kraft.
Ælerede nu er 5 spillere røgetudaflisten på reglen om
mininnrm 20 runder. De kan nu spille i B-rælken, om end
nogle måske stadig vil vælge A-rækJcen fordi de gode
og erfarne spillere. Samtidig erjo så andre 5 spillere
røget ind pålisten.
I det hele taget må nok forventes en større gennerntræk
af spillere. Det vil dels give konstant nyt pres på det
gamle etablerede A-spillere samt have den effekt, at Brækken far en stærkere top.
Så skete det endefig - A-spiller systemet

A-Spillere 1998
Lic. Navn
Klub
:
'9001 JanLiø
PfO
IBC
M3 PeGi Jensen
8003 }Iarryloreuen NABC
PTO
Wn lohn Hansen
9016 Lars Roænquist PTO
PTO
903;7 LeifOtsen
l7ff.34 BjameHansen ABK
6009 Jakob Petersen MCG
1043 ErlingJensen O\iIC
1041 Morten Rasmussen OMC
9q4S OleRawussen PTO
300l CbristianMaglemose GvIK
l70A' KfueThomsen ABK
9ry7 VinCentHuus PIO
W HeinoNielsen PTO
ltsC
2015 PeerNielsen
MCG
ClausFoxlrolrn
ffi12
llm3 Srend Hansen BEK
lt00l fUusltenrinen ABK
ffi1 Jørsen Hansen MCG
Ctfl(
3Al5 gri;nHansen
9005 MartinSørensen
9007 TimChristiansen

PTO

PTO

lW

1{996.
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lad det nu komme an på en

Få

stormestre

Der er ikke så mange af dem lige nu, faktisk lann 3 af
slagsen. JohnHansen ogJanLyøfraPutter Team og
Peter Jensen fra Nyborg kan vinteren over smykke sig
medtitlen 'Stormester'. Som det kan ses aftabelle'lr er
John Hansen absolut i top og har scoret points i 12 af
1 5 turnerrin ger. lanLyø skal ud og score points i ar,
hvor han mister 40, men han plejer nu at holde sig godt
til et stævne. Peter Jense,n
ligger med 40 points lige på grænsen og er tvunget til at
erobre point på de to første tumeringer i år, som er minimum for atbevare sin status. For at opnå status som
stormester skal man på de 15 stærmer opnå mindst 50

til, når den

slags er i farvandet
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Og såkan man kigge lidt ned ad listen og se hver4 der
aspirerer. Temrnelig tæt på ligger Leif Olsen, som blot
behø,'er 7 point på årøs tre første stormesterturneringer
for at opnå status. Næstefter ligger Ole RasmusserL
som sidste år rundede de 50 points, dog mistede han

rethurtigt sin status.
Derefter er der et stort spring ned og selv om der er
50 points som maksimumpoints i år kan det nok blive
svært for de næste, der alle ligger under 30 points.
At der ikke er flere stormesre skyldes, at for å spillere
har deltaget i de respektive stærmer, som Turneringsudvalget hartildelt værdigheden som stævne med stormesterstatus.

B

prwa

points.
:

t0

',,ttz,,,,

og C-rækker.
Som tidligere kan også andre spillerkategorierblive
ramt. Det skeri detilfælde, hvorderes kategori iftJ<e
oprrettes til et stævne. De spillere de rammer er: Kaj
Christiansen" OMC, Kitta Clausen" Bendt Boje og
Torben Baldorf GIvIIL Johnny Anderse,n' ABK Utre
Gangelhof NBC og Dennis Prip, NABC.
Systemet her ermeget enkelti sinkonstruktion og
kræver ikke som ranglister i andre sportsgrene en
konstant pointberegning Der kan selvfølgelig vise srg
mangler elleruheldige udåld når sæsonen er olnme, men

:::::

.. '::

51",'.

:::':O
1..:J

Vil dø skræmme de mangebreddespillere ibunden
afB-rækken? Nok ikke, da der altid har været og vil
være en top også i Brækkør. Udviklingen lorrne måske
enddatage den retring, at derbliver lavet C-rætker,
hvis for eksempel flere stævner tager form med A-, B-

Status i stormesterlurneri ngen
Llc.

NR.

1995

NAVN

9077 JohnHansen
9001 Jan Lyø
9037 Leif Olsen
2043 Peter Jensen
9048 Ole Rasmussen
17034 Bjarne Hansen
2006 Carsten Eriksen
6009 Jakob Petersen
17001 Klaus Henriksen
3003 Torben Baldorf
9097 Vincent Huus
9007 Tim Christiansen
3001 Christian Maglemose
9040 Heino Nielsen
3019 Per Andreasen
9005 Martin Sørensen
8003 Harry Lorenzen
8017 Dennis P. Hansen
17024 Kåre Thomsen
1041 Morten Rasmussen
9013 Kim Bukhave
17025 Preben Thomsen
3025 Brian Hansen
9016 Lars Rosenquist
11003 Sven Hansen
9070 Steen Larsen
3015 Poul Frederiksen
2025 Michael Andersen
3004 Bendt Boje
6012 Claus Foxholm

9032
6006
9100
1043
2009

4011
9002

11012
11030
17023

2015
8039
17011
1019
9144

11010
11031
17043

1021
8007

17018

1029
2007
8004
9177

11006

1006
3020
9046

17013

82838/.8586

9989910810
1099102566
36393
10
56
27

1996

87 E8 89 90

1æ7

91

92 93 % 95 96
99
9 10
10

10

45785

8 10
4528

10
7

10

925
5325

AA

4
10

14
12
483

4

Total

7

109
79
43
40
36
27
25

23
23
22

6

21

369

19
18

46

10
4

18

10

3

10

4

I

47

6
5

7
4
3

81

I

11

91

1

17
17
17
16
13
12
1',1

8

11

10

1

9

71

88

Ole Nielsen

I
48

8
7
7
o
6

Alf Jakobsen
Inge Sand
Erling Jensen
Uffe Ganqelhof
Claus Bøgelund
Peter Sørensen

A

o
o
o
o

Anker Nissen
Flemming Nyby
Poul Thomsen

Peter Nielsen
Inge-Lise Hansen
Allan Thomsen

5

Harry Jørgensen
Steffan Østersaard

4
4
4

5

Bjarne Hansen
Rudolf Matthies
Johnny Andersen
Aage Jensen
Bent SchulE
Bob Schmidt
Kirsten Hansen
Michael Sølling
Preben Madsen

Rene

Thomsen

23

4
4

z

2

z

2

z
2

2

Trym Scharff
Leif Jørgensen
Kjeld Tønnesen
Kaj Knop
Majbrit Fogh

9
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Hvilke muligheder har DB$U iTeam Danmarkp
Af Peter Sørensen, Breddekonsulent, DanskBanegolf Union
Som de fleste sikkert alle vedo
har Tbam Danmark (TD) givet

placeringerved intemæionale mester-

støtte til trænerassisstance i
forbindelse med det forestående
VM i Studen. Da denne støtte
blev bevilget var Martin Sørensen og undertegnede til møde i
TI), hvorvi blev informeret om
de muligheder DBgU haq set i
forhold til TD. I det efterfølgende
vil jegkommemed en kortfattet
gennemgang af disse.

Eft er niveauvurdering opdeles

Kriterier for tildeling af

skaber, ranglister, m.v.
støtenndtag,eme

2 støttekæegorien

på

træningscenter.

Derydes støttetil ansættelse af

Hvor erDBgU i dette!

trænere.
Der ydes støttetil gennernfønel

støtte til deres faglige udvikling.

Der kan ydes støtte til ansættelse
af landstrænerg anden elitetrænerog eliteinsruktenvirksomhed og ud-

dælisten. Der blev så aftalt støtte til
trænere i forbindelsemed dette års
WNI, og efter afrroldelse af dette,

viklingspnojekter i speciaforbundene

skulle det såwrderes, omvort hold
var godt nok til at komme ind på
kandidatlisten.

Aktive
af

de enkelte eliteidrætsudøveres
præ stationsformåen og

konlnrren-

ceerme på internationalt niveau.
Stertte vedr. uddænrelsesnræsige,

arbej dsmarkedsmæ ssige og sociale

På møda i shrten afmaj var

Som vr:rderingqparameter

åstlagt,

at

vi stiler efter

3.

blw dø

pladsen

af

en decideret elitetræneruddannelse.

i

år 2000. De sidste 3 års gennemsnit
viste, atvivar ca.1,6 slagpr. spiller
fra dettemål. Lidt simpelmatematik
viste altså, at vi skulle forbedre os
0,4 slag pr. spiller pr. år for at nå
dette må. Vort mål for 79D7 var altså
at tabe med mindre end 59 slag til

forhold under og efter idrætskarrieren for eliteidrætzudøvere.
Støtten afvejes efter kvalitets- og
trediepladsen.
behovskriterier.
Der foretages en indgruppering af
de aktive efter kvalitetskriterier. Så- Hvad så hvis?
Hvis vi bliver indplaceret på denne
vel individuelle eliteidrætsudøvere
vil det betyde fulgende
kandidatliste
på
af
baggrund
som hold vurderes
for den enkelte spiller:
den enkelte idrætsdisciplins værdinormer, international udbredelse,

10
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TD's kandidatliste.

vort
få
at
til
TD,
vi
at
ønskede
oplæg
vort herrelandsholdind på kandi-

Støtte til projekter og udvikling

for

Begge sterttekæqgpri€r indplaceres

Træning& Instruktion

Økonomisk støtte til trænings og
insruktionsbistand - herunder støtte
til elitetrænere, elitein$nrldører, mrnt

2.

Basisydelsen fastsættes årligt

1997 tlllr. 12.000,- pr. person.
Efter behov ydes der tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deløgelse i internationale mesterskaber
Søtte til træningsophold i udlandeg
samt til træningsophold i DK.
For DBgU beryder det at der i
samarbejde med TD oprettes et

eliteniveau.

økonomisk støtte
1.

i

Elite- og kandidatgruppen.
Elitegruppen omfæter eliæidrætsudøvere og hold påhøjeste internationaleniveau.
Kandidatgruppen omfatter eliteidrætzudøvere og hold, som har
opnåøt meget gode internationale
resultater eller somindenfor en
rimelig tidshorisont skønnes at nå

Hver enkelt spillerpåholdet vil
modtage en generel basisydelse til
trdnryor! st5rk€træning, korfraktlinser
og andre idrætsrelaterede udgifter i
forbindelse med dælig specialtræning

Der ydes støtte til træningssamlinger i DK og i udlandet.

Ah i alt kan vi konkludere at banegolfen i Danmark har ået muliglred
for æ fi et gwaldigt løft på ditesiden
Dette vil samtidig betyde at vore
midler derbliverbnrgt på elitearbejdet ilke kunvil være til rejser og
ophold i forbindelse med internationale konkurre,ncer.

KORTNYT
Mnigolfens Dag d. 17. August
aftroldes i ån p& 28 anlæg.
Der gives i år annoncetilskud til
hvert enkelt anlægpåkr. 300,- som
afregnes når faktura er sendt til
DBgU'skontor.
Vi hari øjeblik&et kontakttil
fulgende interesserede nye klubber.
Herning - Silkeborg- Omø Yatlø -Hune- Omme ÅCamping.
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Lille tilslutnin$ i Aalborg
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Der var ikke megen tilslutning til
Aalborgs indendørsstævne den 31.
januar- l. februar, hvilket egentligt
er en skam, da man til dette stærme
finder en meget hyggelig og uformel
atmosfære. Som spiller behøver man

ikke være itopforrn, for selv om
især hjemmebanespilleme gør da
godt på de småtræbaner, kan alle
væremed.
Ud over indledende runder har
man en ekstra chance i cuppen for
at ryge til tops. Det er kendt af
mange d cupspillet stiller andrelerav

der otte af slagsen, så de lader sig
ilJ<e skræmme af træbaner.

Netop træbaneme repræsenterer
for nogle spillere en vis portion
nostalgr fra firserne. Banerne er på
ferde årvenligstudlånt af Odense
Mnigolf Club, som selv plejede at
holde et indendørsstævne i
samarbej de me d Minigolf Clubb en
Gelsted. Dengang kom der hen ved
1 00-120 deltagere fra Danmark og
Nordtyskland, men da der i 1987
kom et "rigtigt' indendørsanlæg i
Odense, døde dette træbanestævne

socialt samvær med dem man ikke
ser i løbet afvinterert god konlurrence og ikke mindst en lnrlinarisk
delikat festaften.
Men hvorfor kommer der så ikke
flere? Sammen med et udendørsstævne påNord-Als er de årets
første arrangementer, og når man
ikke ertilKongFrost, burde det
være oplagt atvælge de varme og
hyggelige lokaler. Jegtror, at vi kommer til en konklusiorL som mange
klubber kender. Om vinteren er der
pause, der er lukket ned forklubaktiviteterne og man kommer først
ud afvinterhiet i april.

DaBgKOdense somnævnt
startede op med stætme, kom der
omkring 60 første gang. Dervar en
del danske men også svenske og
tyske. Efterhanden kom der flere og
flere, men boom'et korn, da pengepræmierne - de rigtig store - blev
introduceret, i wigt sammen med
navnet Danish Open
Siden har en anden stærmetype

overtaget iPutter Team Odense,
men stadig med stor deltagelse og
gode danske kroner som gulerod,

i år var temmelig lille, var stemningen og konkurcence i top
Banegolf
Klubs indendørsstævne.
Aalborg
ved
Selvom tilslutningen

til spillerens psyke end det mere
statiske spil, der bliver kendetegnet
i løbet af6-10 runder i træk.
Men for de tre, der nåede finalen,
var psyken i orden. Det væ sanrtidig

3 spillere med landsholdsstyrke.
Demvar dernu flere aftil stævnet,
så det kan Aalborg-klubben godt
bryste sig, når der skal promotes
for deres arrangement. Faktisk var

ligesom ud. BgK Odenses erstdting
med et stævne på indendørs eternitbaner placeret i marts maned fik dog

sit fi.rlde værd med hen imod 200
deltageretil sidst.
Men tilbage til Aalborg: Niogtyve
spillere var med i år imod omkring
40 spillere de foregående år.

ogvighgt er også atterminenimarts
stadig erden samme.
I Aalborg behøver man måske
ik&e at skruevoldsomt op forudbetalingera men der skal måske nok
ske noget, der kan vække folk af
døserl hvis mankunne tænke sig
m€re respons på et altid stort
stykke arbejde.

Som nærmt er stæwets ingredienser hygge, uformel atmosfære,
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Vinterstævne i Nordborg
Af Arne Prip Hansen, Nord-AIs Bønegolf Club
den eftertragtede vandrepokal til
Trods det atvi i indbydelsen
lovede lidt elstra sne fra oven holdt
dette ik&e helt stk. Der kom nedbør
men desværre

kuni form afregn

som på grund af det lune vejr ikJ<e
nåede at blive til sne inden det ramte

jorden. Nedbørengiorde ogsår, at
stævnet blev aflcortet med 1 runde så
vi hnoåede d gøurøn&re 4 afslagrn
22 spillere fordelt med 9 seniorer
og 13 øwige fra Broager, Harrislee,
Lohbniggg Putter Team Odense og
Nord-Æs Banegolf Club havde sat
hinanden stævne dennedag ijanuar.
De sidste to års vinder, Iæifols€n
fra Putter Teanq stillede igen op for
at forware sin titel og måske vinde

ejendom. Den var i år nyudsat.
tlan ankom som det sig hør og
bør sammen med formanden Pråen
Nørskov i byens flotteste tæra.

Hvorfra de to herrer ankom i taxa
fortæller hisorien ikke noget or4 men
dadet sociale samværunder dette
stævne erihøjsædet, er det "fuldt''
legalt at stemningeneritop fra
morgensfinrdør
Stævnet blev vundet af Harislees
Daniel Christ med klubkammeraten
tlarry Lorøzen og Dennis PriP fra
Nord-Æs på de eft erfølgende
pladser. Dehavde henholdsvis 92,
93 o996 slag. Den forsvarende

mester måtte dewærre tage

til takke

med 6. pladsen.

Hos seniorerne blev Preben
Madsen fra Nord-Æs vinder med
sin klubkammerat og livsledsager
Rita Thtigesenpå andenpladsen og
RudolflMatthies somtreer. Deb,rugte
henholdsvis 107, 110 og 111 slag.
Stæwet sluttede somvanligt af
med hyggeligt samvær, hvor der for
samtlige dehagere blev s€ryeret Crule
Ærtermed kålpølse, øl og snaPs.

Formand Pr&en Nørskov talkede
for det fine fremmøde så tidligt På
sæsonen og lunne allerede meddelg
at næste års vinterstævne vil blive
aflroldt lørdagden 16. januar 1999.

Flytning af DM 98
Klaus Henriksen, formand Aalborg
Efter et par år med ansøgninger om
aftroldelse afDMlykkedes det så at
få det i 1998. Det bliver en sPændende opgave for klubben at skulle
aftrolde et danmarksmesterskab. Vi
vil selvfulgelig gøre hvad vi kan for
at gør elige netop vores DM til et

Banegolf Klub.
er

Skulle uheldet være ude vil vi prøve
at fremskaffe diverse læmulighederl
Der er dog skø en lille uheldig ting.
Det blev j o bestemt på DBgU's

lade siggøre at frDMflYttd"ogat
TU vil være forstående overfor

uforglemmeligt arangernent (ltgesom
alle andre). Anlægget vil På det
aktuelle tidspunkt være yderst præ-

re,præsentantskabsmøde 1997, at

sentabelt både med hensyn til
beplantning med mere. Vi vil Prøve

på Nørresundby Idrætscenter

at

å enkendt persontil

at indlede

arrangementet. Vi har forskellige
emner, som vi vil foresPørge.
Spisningen lørdag aften vil selvfølgelig også, som sædvanlig, være
på plads. Vejret kan vi selv sagt ii<&e
love noget om. M kan dog næsten

garantere, at det ikJce kan blive så
slemt somved holdtrmøingen I 997.

12

til eget bedste. En ting er helt

De, som dehog ved vores nationale
stævne, vil dog sikJcert også huske
anlægget plen helt anden måde.

DM skulle afvikles i uge 30. I netoP
denne uge afvikles der Pondus CUP
vores anlæg

(hvor

liæet) Dette vil i praksis

betyde, at derrender ca. 5.000 unge
mennesker rundt i hele ugen og vil
kommetil atvirke meget forstYrrende.
Vr har derfor henvendt os til
turneringsudvalget og anmodet om
dispensation til at flytte DM en uge
(til uge 31). Hvis dette tillades håber
vi på forståelse fra spillerne da det

sik&ert:

V

kan iklce fil flyttet Pondus

Cup. Vi håber nderhgt,at det kan

problemet"

DIVI individuelt bliver f[1ttet
Tumeringzudvalget har besluttet at efterkolffne Aalborgs
ønske om ovenståendg således

atDM

1998

iAalborgikke

bliver afviklet på den dlers nyligt
vedtagne termin, sorn eri tlge
30.

DM i år forbliver altså der-

rned i uge26, heltpræcist den

-z\.juni

1998.
Næste år vil arrangementet
igen vende tihage til uge 30.

27.
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Ny klub i Kolding

sidste år flere tiltag ttl atfaen klub

rapporteretilbladet om at nu havde
arbejdet båret frugt
Ikke så langt derfra ligger også
en anden ny klub. Det er Hjarup
Sogn Minigolf Klub, så her er en
oplagt mulighed forat få et godt
samarbejde i stand imellem de to

på benene her, men det forblev lige

klubber.

Årets første nye klub er allerede
blevet en realitet. Den hedder
Kolding B anegolf Club, og blev
stiftet her i januar måned. Den ligger
mere præcist i Vonsild, som er en

forstad til Kolding. Der var allerede

ved og næsten. Så det var en glad
og stolt breddekonsulent, der kunne

or

Rettelse til Robert BaldorPs
indlæg om Minigolfens Dag i
Banegolferen nr. 4, 1997, side 8
I artiklen bliver der givet udtryk
for, atjeg mener, at DBgU burde
kalde sig Dansk MnigolfUnion
som det hed tidligere. Det vil jeg
gerne dementere, forjeg har kun
stillet spørgsmåIstegn ved, om det
skulle hedde DBgU eller DMU,
hvilket ikke fremsår afartiklen.
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Ny iuniorlandstræner - nye

metoder.

Af Martin Sørensen, juniorlandstræner
På unionens repræsentantskab s-

møde i novembertrådte jeg ud af
bestyrelsen for at overtage posten
som landstræner forjrmiorerne efter

Morten Rasmussen, Odøxe Mnigolf
Club. Morten ønsker i den kommende
tid atbruge sine kræfter på æ komme
med i Team Danmark-tnrppen og
dermed

forHre

sit eget sptl.

Arbej det som besbrrelsesmedlem
harværet spændende, og efter at
Peter Sørensen erblevet ansat På

kontoret, er det heller ikke så tidslcævendg som man larnne forvente.
Men jeg tror, atjeg kantilføre elitearbejdet for juniorerne merg end jeg

indblik i hvemjeg er. Jeg er 25 år
og har været aktiv minigolfspiller i
de sidste 13 år. Jeg har deltaget på
juniorlandsholdet fra 1 986- 1 990,
og har siden 1 990 været tilknYttet

til frermiden Tyskeren Gert Ztmner-

herrelandsholdet som spiller og senest

projekt somløber overtre år, og
derforvil nogle afde ting, jegfore-

som holdleder. Jeg begyndte i I 996
på lærerseminariet, og besluttede i
denforbindelse at stoppe som aktiv
på eliteplaa da mine studier havde

forrang. Jeg hartidligere været junior-

trænerfurst iBgKOdense og siden
i Putter Team Odense, men da mine
interesser og erfaringer fra landsholdet gør migbedre kvalifi ceret som
elitetræner,

hrjgrtalgt

ækoncernrere

kan til bestyrelsen.

mig omjuniorlandsholdet.

En kort præsentation
Selvom de fleste rundt omtring i
klubberne nok kender mig vil jeg
alligevel præsentere mig kort her,
for at dejuniorer{uniorbrænere og
forældre, som jeg vil komme til at
beskæftige mig med, kan fr et lille

"Føft hosZimmermann
Unionen har påbegyndt et samarbejde med Team Danmadq som
dels dr{er sigom at forbedreherrelandsholdet, og dels drejer sig om
at uddanne nye trænere og holdledere, så vi kan blive bedre rustet

mann skal forestå dette projekt, og
det er meningerq at jeg skal være et
afhans'Tøf ', såtiegfir en egentlig
elitetræneruddarurelse. Det er et

tager mig somjuniortræner, være
afprønring afmetoder, som Gert har
lært mig. Der er dog stor forskel På
juniorer ogherrer, såen sammenligning med henelandsholdet vil ikke
være mulig. Mt sigte er heller ift&e
at sende et hold juniorer til EM i år
for ævinde guld. Kan vi gøre da

om5 ar, erdetfintmedmig. Menvi
er rødt til æ starte over enbned front
nu, forat detkanlykkes omnogle
år. Familieforøgelse gørmig i øwigt
også ude af stand til at tage med til
junior-EM i 1998, så indtil videre er
det planerq at Gert Zimmernann
skal ledsage juniorerne. Der er pt. 3
juniorer med i Team Danmark truPper! og davil ogsåvære disse
juniorer, som vil blive sendt til EM i
Schweiz

I samarbejde med klubberne
Det er min plan, atde 1 0-1 5
bedste juniorer skal indgå i den trup,
somjeg tager mig af Antallet afhænger dels afjuniorerne interesse
og dels afklubbernesvelde. Det
er nemlig således, at der i unionens

Martin Sørensen i aktion som holdleder ved NM i Gøteborg sidste. Her
sammen med en af de unge, Johnny Andersen, som spillerfinale'
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ses

han

budget kun er sat 15.000 kr. aftil
juniorarbejet, og for at larrnetilbyde
juniorerne de bedst mulige vilkar,
håber jeg at kunne få klubberne
med på at støtte deres juniorer, når
de skaltil samlingerrundt omkringi
landet. Klubberne vil senere fi mere

BnnecouenEn 1/'1998

information onr, hvorledes jeg har
tænkt mig, at dette skal flrngere.
Jeg hartænkt mig i furste omgang
plærlægge
ud fra 4 samlinger om
at

fuet.zomsommeren og2om
vinteren. Derudover håber jeg, at
klubberne stadig vil holde åst i
juniorsarnlingen" som jo er for alle
juniorer, og hvorfolnrs ikke kun er
på minigolf Dørre samling håberjeg
atkunnebrugetil at informere alle
juniorerne om' Juniorelitearbejdet".
Jeg vil stille krav til junioreme
omkring træning og også udlevere
forskellige træningsprogrammer
undervqis, me,n for at de juniorer som
deltager i mintrup iftJce skal "gå

kolde", er det vigtigt at medlemmerne i Hubbernebakker op om
dem ogtræner sanrmenmed dem"
Det kanvære meget zurt at gå og
træne ale,ne.

Nu er livet andet end minigo[ så
derfor vil de fire samlinger ikke kun
dr{e sig om minigolftræning; men det
er min opgave at udvikle juniorerne
spillemæssigt, og derfor vil dette
også være mit fokus.
Det er juniorernes egen indsats,
som skal gøre dem bedre. Jeg kan
kun give dem nogle redskaber, som
kan hjælpe dem undervej s. Derfor
viljeg ogsåi tøj gad stillekravtil
juniorerne om selv at tage ansvaret
for deres træning. Jeg har altså ikke
tænkt mig d overvåge derestræningsindsats ugeforuge, og derfiorvil det
også kun være juniorer, som er
oprigtigt interesserede i at blive bedre
som vil å noget ud afmin træning.
Defie vil selvfølgelig udelulJce noglg
men samtidig give plads til andre
som spillemæssigt måske illre ligger

Henelandsholdet til VM i Studen sidste år Bagerste række flankeres af Gerd
Zimmermann (tv.) og Martin Sørensen. Meningen ef at Martin skal gå som føl i år.

toppen ørdnq men somtil gengæld
har lysten til at blive bedre.
Nu kunne det måske lyde som om
i

vil overtage juniortræningen
af de bedstejuniorer ude i klubberne,
men det er egørtligt ikke min hersigt.
Jegvil meget gerne arb$de sartrnen
med klubtrænerne og koordinere
træningerg men det er altså meningen, at de træningsprogrammer, jeg
tilbyder, slal li gge ud over den/de
ugentlige træningsaftener, for man
bliver il&e elitespillerved kun at
trærr en-to gange omugen.
at j eg

med klubben igennem. Har junioreq
trænere eller forældre spørgsmål til

til at kontakte mig. Ikan enten givePeter

mig

er I også velkomne

besked på kontoret eller ringe/slcive
til mig.Minadresse er:

I\dartin Sørensen
Ny Vestergade 13, 2. sal
5000 Odense C
Tlf 66 11 08 43

Kontaktperson i klubben
Jeg har nu kort ridset op, hvad
der ermitudgangspunktet, og det

kan godtvære, atjeg har skudt
over målet. Men lykkedes det at få

juniorerne og klubbernetil at "spille
med", trorjeg detvil gavne alle
juniorerne i Danmark. Til slut vil j eg
bede alle klubberne finde en kontaktpersorL somjeg kan korrespondere
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Terminskali

1998
DATO ARRANGEMENT SPILLESTED AI\LÆG
Januar

17

Nord-Als

Vinterstævne Nord-Als

BC

25 Landsholdssamling Putter Team Odense
Aalborg BK
Nord-Jylland Open
3I - I

24 -

Marts
7-

8

April
18

- 19

26

Makkerturnering

(in|
l. Holdrunde

Beton Cup

trIaj

l0
24

2.
3.

Juni
13

* 14

21
27 -

28

Juli
17

- 19

August

Putter Team Odense E
Odense

MC

Holdrunde
Holdrunde

NABC's stævne (int.)

E
E

B
E
E
E

BC

DM enkeltspillere (storm) Aalborg

BK

E
E
E

OMC's stævne (int.)

MC

B+E

4.

Nord-Als

Holdrunde

Odense

E
MK
E
Aalborg BK
olten (Schweiz) F + E
13 - 15 EM - juniorer
26 - 29 EM - herrerldamer Porto (Portugal) B + E

1- 2
8- 9

September

l0
19

- L2
- 20

GMK's stævne (int.)
ABK's stævne (nat.)

EM - seniorer
MCG's stævne (nat.)

Oktober
8

- 10

Europa

Cup

Gladsaxe

Papendal

MC

(Holland)

Gelsted

Paderno

(Italien)

B+E
E
B

