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De første nordiske mesterskaber er overslået. Danrnark fik en
masse medaljerr men ingen var desværre vundne. vi fik alremedalJer for sidstepLadser. Det vi1 dog være forkert at sehelt mørkl på de opnåede resultater. For det første var derikke megen tid til træning forud for mesterskaberne, og der-
næst var de svenske filtbaner en megel ubehagelig overraskel-
se for flere af vore spirrepe..,set ud fra omialte forhold,blev der ydet enkelte gode præst,Ftioneri,; og specielt vil jeg
gerne fremhæve vore minijuniorer, der gik friskt og uimpoÅe-ret til opgavan. Det briver spørdende at følge disse spillere
og ser hvad de kan præstere aom juniorer" Dei er derfor gla-deligtr at ungdomsudvalget nu synes at have fået gang i år,bejdet med vore unge spillere.
Der er en meget bekragelig udvikling undervejs på dommerområ-det. vl har på det seneste været vidne til fårhord i forbind-
el"se med Dfvl for hold clg ved private stævner, der er fur.dstæn-dig uacceptable. Det er urimelige forhold, ui *A byde vore
nuværende dommere, og det må ligge helt klart, at der skalske nogetr så i hvert fald unionens arrangementer kan foregåunder forsvarlige forhord, rigesom stævner, der tær-rer med istormesterturnering errer bruges tir iagttågelser i forbind.relse med udtagelser, skar afvikLes med tilfredsstlllenda dom-merdækning. Dereft,er må vi snarest muligt have løst problemet
så også private stævner kan dd<kes med dommere. Det er i den_ne forbindel-se meget vigtigt, at afgørelser der træffes afvore dommere, udvalg etc. respekteres og ikke med det sammesmides i hovedet på disse igen, fordi aile kender ar-r"e. Der
må være respekt om dat, arbejde, der Laves af vore dommere,
.Ledere etc..
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Der har i den senere tid (specielt i Randers) været diskute*
ret en del om hjemmebane. DBt må vist være alle bekendt, at
hjemmebane er afskaffat, og efter vi nu må vænne os til at
kampe på 5Jæ11and afvik.l-es i Gladsaxe, må det vel også være
muligt for andre hold at spille på egne an1æ9.

Placering af DlYl-kampene har givet mange problemer i år. Dette
sammenhoLdt, med vore dommerproblemer må gøre det kl"artr at vi
skal- have gjort noget ved vore regler om DlYl for hold. Kravet
om de 3 fandsdele kan sikkert laves om til noget bedre. Ideg
har vi nogle stive regler, der ikke overholdes Det er ikke
tiLfredsst il1ende.
Som det ses af ovennævnte, er der nok at, tage fat pår når
DBqUrs bestyrelse og klubberne mødes til efteråret. Jeg vll
så håbe, at a.LLe deltagerne vil være i stand til at skelne
mel-lem mødets indhold og resultater, og indkaldelsen, således
at man ikke senere skal stilles overfor artiklerr der stiller
spørgsmål- ved om (en i den forbindelse positiv kfub) kan det-
tage i fremti.dige møder af den s1ags.

Gert Hansen

JUN]ORKLASsIR SPILLIR

ODENSE.

spillere der fremtidig ønsker
hotd (t lYl og Nfl ) , f ørst ska.l
og orden, som arrangeres af

Sidste frist for afLevering af indlæg til- næste nummer er
torsdag den 1. oktober.

llM-ElliKELT
tR NU BLtVtT 0pDELT SALIDES, AT ALLE
I KAPPINDRUP.

DAMIR, SENI0RfR UG HtRRIR SpILLER I
SPILLEDATO 4.5 5T PTIIYIBIR.

Der går løse |trygtern om, at de
at deltage på unionens udvalgte
deltagerog bestå et kursus i ro
unionen i løbet af vinteren !

Pris for deltaqelse : 5 SKR.
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Efter nogle år hvor ungdomsudvalget bare var nogle navne på
et stykke papir, er der nu kommet virkelig gang i sagerne.
Der er nu etableret ungdomstrænere i de fleste klubberr og
især deres lndsats venter vi os meget af r i form af flere
og bedre juniores. Noget andet, nyt er inddeling af juniores
i to dele, mini juniores der går til og med det 14. år1 og
juniores fra 15-18 år. Der har allerede ved flere stævner
været mini junior kl-asser og endda med stor tiLslutning, og
med ganske glimrende resultater t,il føIge. H6r vil Jeg isæ.r
fremhæve Peter L Hansen fra Nyborg for et snit på 28.50 ved
deres eget stævne og sammss 27.ZAt ved de nordj.ske mester-
skaber, der var minljuniorernes premiare internationaltr og
samtidig udvalgets første store opgave, nemlig udtagelsen
af holdet. Vi fandt, frem til følqende femt

Gltte Bjerrekær IYIKR 74

Henrik Ofsen

Brian Hansen

Jørn lYladsen

Gladsexe

Gl-ads axe

Odense

Peter L Hansen Nyborg

Af deres rasuLtater er det også værd at fremhæve Sittefs
29.60 og Henrik 0lsents 29.60. Som ventet var filtbanerne an
stor mundfuld for aller men her bør man bemærka især Henri.k
olsens serie på 53 42 30 der alle er udmærkede, også her var
Gitte god med et spil på 40. Eftersom alle juniores nu er
overgået til ungdomsudvalgat vil jeg slutte Nfl mad at frem-
hæve Henrik fiikkelsens resultat, eternitt 26 26 26 28 27 og
på filt 45 41 45t en virkelig flot serie dar da også i det
stærke felt af svenskere indbragte ham en fjerdeplads.
Udvalget har også arbejdet med at flnde en serie på otte
bolde der for nye medlemmer vil- give disse et godt start-
grundlag. AIle er nok ikke heJ-t enige med os i valgene men
her er de td 38, h, ?0r ld 34r \l 2gt UJ 18r ld 37r Euro 21, H 3u/
1ak. De nævnte bolde still-es af unionen til rådighed for ny-
startede klubber, og de første er i brug i Nord-a]s BanegoJ-f
Kl,ub. Der vil så eventuelt ske udskiftninger når der er be-
hov herfor.
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Udvalgetts seneste opgave var udtagelse af et Juniorhold til
Schueiz. Dette skete på et telefonmøde den I0 Junir det var
så vides første gang at dette blev prøvet, men det fungerede
udmærket og prlsen for 45 min. samtale mellem udvalgets fire
medlemmer var 140185 kr.. DetLe skal så ses i forhold til
eventuelle kørepenge og må så siges at være billigt. Ui fandt
frem til følgende holdrpiger r Bettina Dreyer Gelsted, Gitte
Bjerrekær MKR 74 wlette Bjerrekær lvlKR 74. Reserve Bettina 50+
rensen Gladsaxe. Drengel Peter Sørensen 0dense, Peter L Han-
sen Nyborg, Peter Nlelsen Nyborg, Jens Bangsgård GeIsted, Kim
Rasmussen PIKR 74, Henrik lYlikkelsen IYIKR 74. Reserver ErIing
Rasmussen, Lars Hultquist, lvlikkel Løqstrup alle IYIKR 74.
Der venter de udLagne en deJliq tur med afgang 31. Juli og
hjemkomst den 9. august Lars Bak

Peter L. HansenrNyborg



5 lIM.SUERIEE
Nordisk mesterskab 7-8 juni i Gdteborg set med danske 6jne,
var spillemæssigt ikke efter forventningerne, selvom sven-
skerne som ventet gjorde rent bord og vandt alle guldmada-L-
Jerne, såvel individuel som i ho1d. Grunden dertil er ligetil
en dags træning på filtanlægget er for lidt. DEsuden lagde
jeg godt mærke til hvordan svenskerne spillede på filtanlæg-
getr de kunne bare alle grundslagen€ som mange danskere mang-
lerr såsom at kunne skyde hårdt= lige og langt- og godt med
skru på de lange baner, og samtidig få en hel massa ettere,
det er bare klassespil. Der kunna vi lære en hel del, og det
ver sikkert noget for klubbernB, at komme i gang med undEr-
visning i grundslag !

Når Nfi om 2 år skal afhol-des i Finland på sandsynligvis 2
filtanlæg, siger det sig se1v, at vi bliver nødt til at komme
nogle dage i forvejen og træne, for at, vise vi fortsat er in-
taresseret i at spille Nlvl. At komme dagen før trtwl spilles, som
vi gJorde i Gbteborg, kan vi ikke være bekendt overfor arrsn-
gørsrna, som igennem mange måneder har lagt et stort stykke
arbeJde i at få arrangementet op at stå.
Til ElYl næste år i G'dteborg vil jeg varmt anbefale unionen, i
god tid at sørge for hot,eLovernatning (evt" camping nogle da-
Ss) i nærheden af banerne. For det vandrehJem som svenskerne
havde bestilt til os, tror jeg nok danskerne kunne undvære.
For det første 1å det ca. 30 km fra banerne, for det, andet
kneb det lidt med at få tidlig morgenmad. Endvidere var der
kun dt badevære.Lse der duede, og døren kunne ikke 1åses, så
man skulLe huske at vende skiltet der hang på dOrhåndtaget
når man var i bad.

Robert Baldorf

HERRER.

,1 Lars Johanason S filt I4g
^ ,' , 92 Kj. A. Eenqtsson S - 139

13 Hans J Jørgensen i- . 162
I7 Bendt Boje 188
18 BJarne Hansen 182
19 Klm Rasmussen 2O3
2I Robert Baldorf 199
22 Torben Baldorf 2O9
23 Karsten Bruun - 206
24 PouL Hansen 2O4

Eternit 92
I02' -,r- 1L7
104
r15
106
112

- 104
r08
I21

Total 24I e.o.
24L a.o.
279
292
297

- 309
3I1
313

- 314
325



DAIVIER.

I Kristina Nohrdn
2 Eritt-fl Karlsson
6 Connie ldagner
7 ELsa Hanssrr
9 KirsLan Andersen

1I Eettina Sørensen
12 flette Bjerrakær

HERRE JUN IORER.

I Jonny Forss
2 Tomas Alm
4 Henrik Mikkelsen

10 Jonny Andersen
11 Er1ing Rasmussen
L2 Lars Hultqulst

DAIVIEJUN IORER.

1 llari Eergstr6m
2 n. Bobåck
3 Bettina Dreyer

DREN6E.

1 Eilert, Enguall
2 Kristian lvlorell
I Peter Lindegård
9 Henrik 0lsen

lt Jørn lladsen
L2 Brlan Haneen

PIGER.

l- Petra LilJa
2 Gitte Bjarrekær

HERRESEN IORER.

I Arne Afzelius
2 01Ie Eergqvist

DAIYIESENIORER.

1 Inga Bengteeon
2 R.Nyman

7S

5
Filt r42

171
219
2r2
224
234
274

104
llt
13n
L49
164
161

Eternit 96 Total 238
108 279
115 325
I14 326
L27 351
L26 360
t24 398

5-
t:

S-
SF

S-
SF

116
131
158

L22
12T
lss
145
154
164

153
152

121
12L

L34
151

L27
r26
r33
L49
1s1
154

130
L42
\46

rs2
r42
t36
148
151
I63

135
148

119
129

143
154

231
237
261
298
315
315

246
273
304

254
263
29L
293
305
327

288
300

240
250

277
305

S.
5-

:

u:

5-
5-

Herrer og damer
spl1lere 3 omg.

spillede 4
på filt o9

ofirQo på filt og eternit, 6vrige
5 omgo på eterni.t.
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HERRER 1 DiV.

DIVI FOR HOLD 1981

STILLING EFTER 2. RUNDE

HERRER 4 DIV.

I Gladsaxe
2 0dense
3 tvtKR 74
4 Dr.borg
5 Gladsaxe
6 Gladsaxe
7 Gelsted
8 Dr. borg

1 Gladsaxe
2 Gladsaxe
3 Gladsaxe
4 Nyborg
5 Nordfyn
6 0dense

HTRRIR 2 DIV.

I Dr.borg
2 Nyborg
3 Gladsaxe
4 Odense
5 tvlKR 74
6 Odense
7 GeLsted
8 IYIKR 74

2
1

l-

HIRRER 3 BIV.

l0 p. 64-26
I - 57-51
6 - 43-47
5 - 42-34
4 - 48-42
3 - 39-51
3 - 38-70
1 - 29-43

p. 69-39
55-l 7

- 58-50
- 39-33

33-39
29-43

- 23-49
- 18-54

p.53-37
- 47-43

50-40
- 36-18

16-3 I
14-40

I Nordborg
2 Gladsaxa
3 Ikast
4 Gladsaxe
5 Gladsaxe
6 Dr. borg
7 Nyborg

DAIVIER ]. DIV.

I Nyborg
2 Gladsaxe
3 Odense
4 Gel-sted
5 tvtKR 74
6 Odense
7 Gladsaxe

p.57-15
62-46
40-32
34-24
34-38
29-25

- L4-94

p. 58-14
50-40
3L-23

- 29-43
26-28
22-50
36-54

t5

5

14
25

6

24

tq
35
t3

6 k.
4-

4-
4-
4-
4-
4-

3
I

K.

I
I
7

4
3
2
z
?

6P.
4P.
4-
4-
4-
2-
0-

k. g

6

-4
-4

4
2
0

k. g

5

5

0

0

I
z

I

2

a

6
4
4
4
4
0

3 k.
3-
3-
3-
3-
3-

4 k.

4-
3-
4-
3-

38-16
38-16
32-22
3A-24
25-29
2A-34
33-75

JUNIOR I DIV.

I fvlKR 74 I 4
2 GLadsaxe 5

3 Odense 3
4wIKR74 34
5 Ge.l-st,ed 3

6 tvtKR 74 2 4
7 Dr.borg 5

JUNIOR 2 DIV.

1 Nyborg L 2 k. 4 p. 33-03
2Nyborg 22-'2- 11-25
3Gladsaxe 2- 0- 10-26

Nordborg Udgået,

3. RUNDE AF HOLDTURNIRINGEN SPILLES 22-23 AUGUST I RANDERS.
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FøLgende spillere
deltager i Em i
Portugal.

SUZANNE FEDIRSEN
POUL HANSEN

TVIICHAEL HARTZ
TORBfN BALDORF
BINT HENRIKSTN
FINN IlJINEERG

Bf,NDT BOJT

ROBTRT BALDORF

DE BUTANTT N

FINN UINBERG

Der har været en deL problemer omkring udtageJ-sen af spillere
til Ifvl i Portugal. Fra spil.lerside har der været utilf redshed
med manglende oplysning om prisen for rejsen + opholdet, som
de mener er kommet aLt for sent. Foruden at holdudtageJ-sen
først er kommet efter at Nwi er overstået, og at de så kun hav-
Odluqe til at bestemme sig i-, om de vi.L,Le deltage. Ligeledes
har informatl-onen om forskellige betallngsfrister været lidt
mangelfuld.
Fra spilleudvalgets side, er der utilfredshed med at nogle
klubber lkke har svaret på en udsendt skrivelse ti.l- en nærmere
angiven tidsfrist, om de udtaqne spillere kunne deltage elLer
eJr + om spillere fra reserveholdene evt. kunne deltage.
Til fremtidige Elirer ønskes der bedre planlægning, og jeg har
følgende forslag, der kan gøre det lettere for unionen, spil-
leudvalgene og spillerne.
1. Ca. priser på rejser og hoteller 6t halvt år før et EwI af-

holdes.

2. Spilleudvalgene udtager bruttohold i alle klasser i januar
måned.

3. Spillere der er udtageL på bruttohold, men som ikke Ønsker
at deltage i EtYl, melder afbud så hurtiqt som muligt.

4. Spilleudvalgene afholder udtagelsesspil senest i maj måned.

9

Robert Baldorf



l0 indlæg
Jeg synes det er for dårligt, at der stadig er klubber der
ikke har reageret på min opfordring, til at sende mig licens-
numre og navne på deres spillere, til brug for udarbejdelse
af resultatlister m.m. .
Jeg bad også om at man vil-le sætte licens nr. på resultatli-
sterne når de blev udsendt fra stævnerne. Der er kommet re-sultater fra Dronningborg og fra Nyborg, uden at der er an-ført så meget som et, eneste licens nr., nemt for dem men me-
qet besværligt for mig. Desuden er der brugt en masse for-
kortelsec, for Nyborgs vedkommende alle efternavne. fn deI af
dem kan Jeg gætte mig til, men hvordan i alverden viL l have,
at jeg skal kunne finde ud af hvem folk er, når der hverkener l-icens nr. e.l_Ler efternavn på resultatlisterne.
Angående forkortelser, var det ikke en ide at anføre hvad deforskellige forkortelser betyder. Uden sådan en anføreLse
vil- det betyde det samme som hvis jeg udsendt,e årsgennemsnit
med et bogstav for hvert spiJ.rested, og så kunne I selv gætt,ejer til hvilket stævne et bestemt bogstav stod for.
Det må da for f..... være muligt at få klubberne ti1 at indseat licens nr. og lignende vil- lette arbejdsgangen væsent,ligt,
for hvis de lkke gider at komme med de navne og numre både på
ti]meldinger og resultatl-ister så gider jeg heller ikke at
udarbejde resultaterrlisterrskemaer osv. .

Hans J Jørgensen
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RTSULTATTR FRA DRONNINGBORG BANEGOLF KLUBTs

5TÆVNI 17-18 wIAJ 1981.

HERRER.

1 Kim Rasmussen
2 Karsten Bruun
3 Robert Baldorf
DAIVIER.

1 Anne Larsen
2 Helle 0lsen
3 Susanne Pedersen

tYlAKKE RTURNT R ING.

I Henrik Knudsen
2 fvllkkel Løgstrup

JUN I ORT R.

Peter Sørensen
Henrik lviikkeLsen
frling Rasmussen

SENIORER.

Åge Jensen
Arvid Bruhn
Niel-s Rasmussen

tvtKR 216
DgK 220
GnK 224

DBK 257
0fvtc 258
owic 26u

t
z
3

I
2

3

onc 222
nKR 223
tYtKR 228

0tvic 239
gnc 243
IY|KR 280

DBK

IVIKR

lvlogens Seested nKR 224
wlichae-l- Hartz DBK 226

RTSULTATER FRA NYB0RG BANTGULF CLUBts
24-TIM[RS 5TÆVNI 30-31/5.

HE RRf R.

I Erik lYleldEård
2 Karsten Bruun
3 BJarne Hansen

DAlvlER.

I Connie lJagner
2 Bettina Dreyer

SENIORER.

1 Arvid Bruhn
2 Leo Andersen

IYIAKKTRTURNER ING"

I Erik lYleldgård
2 Torben Baldorf
3 GT]NTHTR UJAGNER

TIL NYBORG BANTGOLF
OIVIGANGE.

JUN I ORER .

I Henrik lYiikkelsen
2 Peter Nielsen
3 Peter 5ørensen

IVIINIJUNIORTR.

L Peter Lindegård
2 Jørn lvladsen

DBK 484
DBK 486
wIKR 493

NBC 486
fvtcG 546

0fllc 542
0fYlc 570

DBK

GIVIK

NBC

tvlKR 502
NBC 519
Ofvlc 522

NBC s13
0wlc 534

- Karsten Bruun
Gert Lund

- CONN IE I'AGNER

DBK 970
NEC 992
NBC 997

CLUBTs 24-TIwIIRS STÆVNt SpILLIDt ALLI tB
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