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Fra redaktionen

o

o.o.

Fra redaktionens side viL vi gerne byd,e velkommen
læsere og annoncører til denne første udgave
rrBanegolferenrt 1990. Som helt ny redaktion håber af
vi
at få et god.t sanarbejde indbyrdes, men for at kunne skabe et godt og spændende blad er det selvføIgelig også nødvendigt med en masse indlæg fra læserne.
Op1æg til debatter, kritik - positiv såvel som negåtiv, gode ideer, en god historie, referat fra en

til

min

j-golftur, resultater,

lled andre ord:

mærkedag€ rnovo

ALT ER VELKOMMENT FRA AIT

OG

ALLE ! !

I 1990 viI der ned sikkerhed udkomme 4 nunre af
trBanegolferentf . Derudover er det op til_ JER at
få
gang i penxen og de srnå grå hjerneceller, så vi får
cn masse id}æg at arbejde med.
OLE RASMUSSEN .

*t t **| I i I **
Red

:
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i * i | **

O1e Rasmussen, Christiansgade
Odense C.

80, st., 1.

SOOO

Harry Lorenzen, NABC. Morten Knudsen, DBK.

Deadline

-

for indlæg ti1 næste nunmer af
er mandag C.. 4. juni. - Og hold"Banegolferenrt
jer nu ikke
tilbage ! !
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Tormanden har ordet .. . .
Jeg vil starte med at byde alle
velkommen ti1 sæsonnen 1990r også
velkommen til det nye bladudvalg,
der har produceret deres første
nummer af ltBanegolferentr. Forhåb:
entlig kan vi se frem til nogle
spændende blade frernover.

Det ville have været :.art, hvis
vi havde kunnet starte sæsonen

værre ikke

med positivt nyt fra DÅNSK
IDRÅITSFORBUM, men dette er destilfældet. D.II{SK BÅNEGOLF UI'iIOi,iS an-

søgning, der nu har været til behand.ling siden
9/B-f988, er stadig ikke blevet færdigbehandlet.
Efter min sidste samtale med DANSK IDR/ITS FORBUND
d. 23/1-L990 har nan igen l,ovet, at vi meget hurtigt
vi1 høre nyt fra den, forhåbenttig positivt n:.rt.

Efter terminskalenderen ser det ud til at blive et
meget fint minigolfår, hvor der skulle være mulighed for at deltage i noget faktisk hver eneste
weekend hele sæsolt€rrr Så jeg tråber, der. kommer ,nogle
gode resultater, mange nye medlemner og forhåbentlig
bliver der også stiftet nye klubber i år.
Venmingbund, der nu

har skiftet ti1 Broager, starter
at spi1le på egne baner, der er indkøbt i
løbet af vinteren. Der sker virkelig noget i cien sidst
ankomne klub i Unionen - d.e ønskes fortsat frengang.
sæsonen rned

God sæson ønsker

Inger hialther
Irormand

e

NYT tr'RA TU Y
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For første gang i DiSgU's historie skulfe et DM
for enkeltspillere :.rrnIægges på baner udfra ansø8ninger fra klubberne selv, og ikke som de tidligere
år på skift - og tillige skulle dette Dl4 fordeles
på to weekends. DM for juniorer, herre B og seniorer
for sig og herre A og damer for sig. Datoerne for
disse to weekends var på forhånd givet.

J fynske klubber og 1 sjæIl-andsk havde indsendt
ansøgning. De ] af klubberne ønskede at afholde
begge DM-arrangementer. TU havde nogle kriterier
som skulle opfyldeslog derudover var det op tit
kl-ubberne selv at i^.rydre deres ansøgning.
Dette fomåede desværre kun I klub.
Udfaldet af ansogningerne blev at Nyborg fik tildelt arrangenentet for juniorer, herre B og senio:'er
mens BgK Cdense sku1le være arrangor af DM for daner
og herre h. Herved blev turnusorciningen taget i betragtning og endvidere blev de spillemæssige forhold
opfyldt. Bedst af alt blev kriteriet om opsætning af
reklaner på anlægget i aller højeste grad opfyldt
fra Bgl' Odenses side.
Til ser hermeci frem til at dette ani-merer andre
i forbincielse med lignet-.de arrangementer at gå
ud. og sæIge sig selv og minigolfsporten og på denne
måde iå penge ind. Let kommer os alle tilgode,

til

Ole Rasnussen

Turneringsudvalget.
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Terminskalender 1990.
'Dato:

AnranAement:

I'larts:

2/3 - 4/3

B.g.K.Odenses

inf.

stævne.

ApriI

:

13/4

- 16/4

l,Jeinheims

- 13/5

Dronningborg B.K.'s int. stævne. (storm)
2. holdtunnering. (SiæIIand)
Nyborg B.C. 's stævne. (sforrn)

int.

stævne.

Maj:

6/5
12/5

20/5

?6/5 - 27/5

1. holdturnening.

(Fyn)

Juni:

10/6
3. holdturneringen. (Jylland)
16/6 - 17/6 lJordals B.C.'s stævne.
22/6 - 24/6 Kiels int. stævne.
22/6 - 24/6 Oslo ooen.
Juli:
1

6.

/7

mandsholdturneringen.

13/7 - 15/7 Hamborgs int. stævne.
21/7 - 22/T M.G. C. Ro'detle w's int. stævne. Luxembunq
"
27/7 - 2g/7 Odense M.C. 's int. stævne. (storm)
Augus

t:

4/B 9/B -

1B/B
17

-

/B -

23/B
30/B

-

5/B
11/B
19/B
19/B
25/8
1 /9

Gladsaxe M.C. ' in!. stævne. (storrn)
S'l juniorer. Landshut. TysklandDM. Nyborg Herue B, juniorer og Seniorer.

oldesloes int. stævne.
herer og Damen. Luxemburg. LuXemborg.
EI4 Seniorer klub hold. Beuningen. Holland

Bad
EM

5

fortsat,..,..
September:

1/g
1/g
8/9
t 6/9

29/9
Ok

B. o "r. "1er
b"J. )
V€##jåi5und
B. S. K.'s stævne.
Brunsbubtels int. stævne.
DM. BgK Odense Herne A og Damen. (storm)

z/9
2/9
9/9

-

Slulspil.

M.C.Gelsteds stævne.

3O/9

Lorber:

4/10-

6/10

Europacup Appelschaa Holland.

***.'x*rx******
Hvad

ikke er nævnt i terninskalenderen, er den
1. PRIVATE PRIVATE PÅRTURNERING f DÅNMARK, der afholdes i weekenden d. 2t-24 juni lttO.
Mere

6

om

den senere i bladet !!!

ABEN ITEBAT. O O'
rfBanegolferen't har med stor g1æde modtaget et indlæg
fra Tonnj- Frederiksen, der forhåbent1i6 kan sætte
gang i en def skriverier og samtidig være oplæg til

andre debatemner.

Her følger Tonni's indlæg

3
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Jgg vil bede ttBanegolferen'srr Læsere os kounentarer vcdrorende sia klage sant det svart jeg har
fået. Håber at få en saglig og livlig *ebat. Jeg har
ikke angrebet og ønsker ikke at angribe aogle Personer, &en håber dog på at få, sat noget i sving.
.

Til orientering inden I læser videre. IføIge en udgave af Dansk Konversationsleksikon:- SI*ENDRI*N :
betegnelse for, at en ting går på bedste beskub.
lrtin klage fra Randers 25/6-89 :

'

'

.

&ApbevS

.

Ti1 tur:rerlngsudvalget
Ane.'slendrlan I DBGU
'
DM-Stævner:
Jeg protesterer mod, at klubber, som ikke @?,tilmeldt og lkke har betalt tiJ. tiden, kan få

ti1 at deltage i DIvl.
Det er ikke første gang det er sket, men da
der tils;meladende ikke sker nogetr €r nogle
klubber åbenbart J-igegJ..ade.
Tllneldingsfrist og betaling, er vel for at. ,*
turneringsudvalget, kan plankegge spillet sa$tJ-ov

indkøbe præmier.

fortsættes
7

På €jeneral-forsanringen blev ved,taget betaling:
af Kr.100,OO hvis man ikke stiller op i kfub:l

tøj.
€r, at marr giver dispensation når ve.jret'er
dårligt, men når vejret endetigt er dejligt
var d,et mindste man kunne forla.ge vel, at øar'
stiller i reglementere.t klubtøj.(NORDAf,S) ._ . ;
Regler og love skal overholdes. Der burd.e'sta3
tueres et eksempel.
.bjt

I

llvis vl nogenslnde skal gØre os håb om optagelse i DIF, skal vl i det rnindste sely gøTe
noget, for at andre skal opfatte os-6T seriØse sportsudøvere.

opmærksom på , dt jeg skriver Aett" ;";
regning.
i
T
Jeg vj-I gerne have et skriftligt svar iaag.

Jeg

gør

egen

Med'ven11g hi]-sen

Tonni

i6;

tr?e

rlksen l,lCG

Tonni Frederiksen - ivrig
skribent ti1 bladet.

Turneringsudvalge t s

svar ti1 Tonni frederiksen

:

#/s -Aq

Ti-] Tonni Frederil,:,sert

Ang. kJ-age over turneringsudvalget og dommerudvalg.
Vedrør"endc drn klage over dårligt arbejde i t,urnerlngsudval-get. og manglende rettige tilmeldinger og indbetalinger
t.il 5'-n:andsholdturnerlngen har vl følgende kommentarer:

At påstå, rjen har været udfØrt dårligt arbejde i turnerinriudvalget. må vi på det kraftigst,e afvise, da vi menen der
har foregåct et, meget stort arbejde hele sæsonen.
Angående 6-mandsholdturnerlngen har det igennem mange år
været praksis fra DBgU's side ligeså klubbennes, at modtage eftentllmeldlnger. Da DBgU i år havde fået forhåndstil-mel-ding om yderliger 4 hold, fandt vi det lkke nødvendigt at aflyse turneringen.

Klagen over kl-ubtøj mener vi er et spørgsmål der skaL behandelse j dommerudvalget, og det, er videreg:-',ret dertil.

Med

snortlio

h'i

lsen

t
{/tnser lf fitnEpn
Turneringqudvalge

John Scheet Thomsen

c/fu* (U qilrfr,^l doL sJ,"(\"*-

fortsættoS...oo
I

Tonni- Frederiksen
Så

fortsætter

:

har jeg nogle bemærkninger, det har du

måske også.

Jeg klagede ikke over dårligt arbejde i turneringsudvalget.
Den praksis, om at nodtage eftertilmeldinger, vil den

fortsætte'f
Er disse efter/forhåndstiLneldinger bindende?
Skal vi fortsætte så1edes ?
Eller vi1 nan fremover kræve tilmelding,/betaling ti1
tiden ?
Er det slendrian ?
Jeg har endnu ikke nodtaget noget skriftligt
fra donmerudvalget.

svar

ER DET IKKE SLENDRIAN

Et eksenpel burde statueres. Hvad nente 3eg non aeld
det 2
Udelukkelse af de spillere/klubber son ikke overholder ti lmeldings/betalingsfrist .
Straks at give bøden på loOr-kr.
Jeg tror, I vil få spiI1ere,/klubber tiI

at oppe sigo

Alt i alt mener jeg ikke, at jeg har fået et titfredsstillende svar. Hvad vi1 nan gøre frenover. Det
kan man ikke udlede af svarbrevet, Desuden afleverede
jeg min klage e>/6-Bg, nen jeg modtog først svar
16/8-89, og dommerudvalget har slet ikke svaret.
Er det ikke slendrian

?

Ja, det var en ordentlig omgang. Ti1 slut vil jeg
håbe, at en masse nye vil få øjnene op for vores dejlige sport. Det kan vi alle hjæIpe ti1 med.
Tonni FreCerikgen.
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flitrllriiitir
5-mandshold

Spillere fra to klubber er tilladt. Men er det ikke
moralsk forkert, når en klub stiller op med 5 raand,
at lade en spiller fra en anden klub træde ind på
holdet, for derefter at fade en Ef sine egne spillere
være reserve. Reglen er vist favet for de klubber,
som lige mangler en spiller eller to i at kunne stille
fuldt

hol-d.

Tonni Frederiksen.

*++ ++* + +
læs on

i næste numxlGr :

tilblivelsen

af Broager Banegolf C1ub.
mere o!0 senioersanlingen i februar.
holdturneringen på kryds og tværs.
- satnt meget, meget mere.

11

ISTEBVIEW
Som

tidligere nævnt i bladet, vi1

rtBanegolf erenrr nu,

på Uaggrund at' et interview med Jan Lyø og Tonni
l-rederiksen, forsøge at bringe la:serne l_idt tættere
på den nyskabelse i dansk banegolf, der har fået
navnet -

1.

private parturner lng
i Danmark.

Ideen til hele projektet er Jan Lyøsrder sidste år
deltog i en makkerturnering i Miinchen, og han fandt,
at det var en sjov og inspirende turneringsform.
I modsætning til de danske stævner, hvor man på forhånd ned sikkerhed kan udpege vinderne af de forskellige rækker, fasthol-der denne makkerturnering stadig
mulj-gheden for et over raskende vinderpar. Det skulle
også gerne inspirere ikke-elitespillere
melde sig turneringen.

tiJ. at til-

Åf tidsmæssige årsa.ger er der sat et maksimalt deltagerantal på 48 par. Dette antal garanterer dog
samtidig for at det hele kan løbe rundt økonomisk.
I det tilfælde at til-meldingen skuIle blive alt for
nangelfuld, har de to arrangører forbeholdt sig ret
tiI at aflyse hele turneringen. Åt dette sku11e ske,
hverken tror eller håber de på. De fortæller, at de
har siddet og regnet på mulige deltagere og fundet
ft-em til, at der er basis for fuld tilmelding. Jå,
de opfordrer ligefrem folk til at skynde sig med ti1meldingen for ikke at komme for sent.
12

,ersom turnerin,qen bliver en succes, regner bårie
Jan og Tonni med at gentage arrarrgementet tli næste
år. skulle ae på det tidspunkt lkke rære i stand til
overkomme opgaven, vi1 de opforcre støttekomrteen
til at fortsætte med med ideen.

T'il slur vil Jan og ilonni. opforcrre alle tilar raqe
imod ideen ved at tilmelde sig, så turneringen hår
en mulighed for at blive en succes allerede fr.;: start.

ii*li
Vidste du at:
Hans Jørgen Jørgensen fra Odense Minl-golf Club
søndag d. 11. april fyldte lO år.

Gladsaxe liinigolf Club i år kan fejre 4O års
fødselsdag. Mere herom i et senere numner af
'rlanegolf erenrr.

Jsn Lyø og liorten Knudsen ved dette års påske-

turnering i Weinheim fik placering
vis nr. 2 o6; nr. 4.
Vi ønsker
+"

i.

1lykke .

dem

som henholds-

her fra redaktionen alle hjertelig
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Senior- og juniorsamling
Odense 10-IL/z - 90

i

Vi fra Gl-adsaxe, Inger Åndreasen, Aksel Jensen, Niels
Dupont og jeg Carsten l4adsen, Kom ti1 Odenses indendørsan]æg ved 11.0O tiden
Inden da var vi blevet kørt ind ti1 Københavns
Hovedbanegård af Per And.reasen, Hvor vi ankom onkring

kl.6.40.

Vi kom til an1ægget rned fuld oppakning. Da vi kom
ind til deres flotte kantine, tog Inger og Åksel sig
lige et par minutters pauser nens Niels og jeg gik
ud for at prØve banepne og de støvede bolde. Det skal
lige siges, at vi fra Gladsaxe ikke træner i vinterhalvåret. Vi har nemlig ingen indendørsanlæg.
Efter en tid, da Inger og Akse1 havde ude på anlægget
for at træne, kom vi dog a1le fire lidt ind i rytmen
vedrørende de halvglente slag.
Spillet skul1e starte kl. 15r raen inden da blev all-e
juniorerne indstuderet i, hvordan de fleste baner
kunne spi1les.
Da klokken blev 11. startede spillet. på trods af
vore,s IilIe pauser var rnine og de tre's andre resultater ikke så dårlige endd.a.
Efter de fre runder, som a1le deltagerne gik, skulle
v_ i juniorer holde et møde om, hvordan denne d.ag var

gået.

Søndag morgen kl. 9 gik det atter Iøs på snlægget.
Disse ! runder vi gikn blev neget bedre for mit vedkommende end om J-ørdagen. Inden vi begyndte at spilley
var både seniorerne og juniorerne blevet del_t op i to
hold, og så gjaldt det om st være bedrg end det sndet
ho1d" Ham, som havrle delt juniorernes hold opo havde
tilsyneladende delt os retfærdigt? men hold Ir som
jeg ikke var med pån gik dårligere end beregnet.
14

Efter dennesidste kamp skulle vi holde vores sidste møde. Derefter blev vi spurgt om, hvad vi kunne
tænke os at lave resten af vores overskudstid. Et
forslag 1ød på, at vi kunne spil1e 6lm vundne baner,
Det gik ud pår.t *rn skulle lave en etter på hver
baneo Hvis nan ikke får denne etter , får nan O point.
Når en af dem, som havde fået en etter, ikke klared.e
banen for anden gangr fik man 2 point. Vi var stadig
delt op i de to holdo Jo flere, der fik lavet en etter, jo flere point får vind.eren af bsnen. Hvis ingen havde fået en etter efter fem skud, eIIer hvis
a1le laver en etter hele tiden, væIger den først
udgåede spiller på banen en boId, og rned fortsætter
man, til en har fået en etter.
Idenne langeomgang havde hold 1 fået skrabet IJ]
point sanmen, og hold 2 havde fået I1J point. Denne
gang vandt hold L.
Jeg synte6, at det har været en oplevelse, at
spille på Odenses indendørsan1æg, selv om resultaterne synes at være høje" Det har givet os en masse
træning.

Carsten

Madsen

GIadsaxe.

o

OPNAB

!

'rBanegolferen rr vær venlig
at skrive rned maksimum )J anslag pr. linie. Det vil
lette os meget i vores arbejde.
Når I skriver indlæg til

l,ii

FORHÅ}.ID TAK.

15

d + X .( +r +' .r .a':':

{r #'t

1r

Levering at baner og spilletilbehor

