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ledef ....
Ved repræserrtarrtskabet i november I9B7 gik Ger-t
ilansen af som formand. Vi vil derfor sige Gert tak
for den tid han har været formaird for DBgU, da han
har yciet et stort stykke arbejcle for Unionen. Sarn-
tidig byder vi inger lfcrlther velkommeir som ny for-
inand.
Dernæst vil vi- i rectaktionerr
aktive rninigol.=s,ci1lere godt
om gode sport.sresultater for
lal plan i 1988.
For frirste gang vil vi udgive bladet 6 gange i løbet
"rf dette år, og som i ka:r se nede::st på siderr, får
I datoe;ne for vores de.rdline 'For indiæg ti] bladet.
G::urideir -!i1 .;i't der er læitgere og kor.terc: tid mr:l1em
udgiveiserirer €r den, a't vi siom sæsonen skride::
i-rem, bedre kan holde læ;erne orienteret om resul--
;aterne, så vi får de friske stil_liriqer i divisio-
.r.rerlle <lg ved stævrrer. LB.

I-tanegolferen udgives som fflger:

qJrrske erlle læsere og
n',rtår nred forventning
Danmark på internatio-

Nr.2iuge15
Nr.3iuge26
i'[r. 4 i uge 31
i{i:. 5 i uge 39
Nr.6iuge49

Dansk Banegolf Union
Elinegade 20
3500 VærlØse

deadline onsdag marts
j uni
j uli
sep'i:ember
november

P. E. OFFSET
T@mrervej 9
6800 Varde

Reciaktion:
Leif Bæk (ansvarshavende)
Bregnevej 14
7470 Karup C7 L0 22 35

C]aus Clausen
Ingemannsvej 18
7 400 HernirrE C7 22 01 99

den 16.
B.

13.
-

16.

" UANEGOLFEREN" - oplag 610 stk. Tryk:



Formanden har ordet
FØrst vi1 jeg gerne Ønske alle et qodt nytår og
jeg håber selvfr.llge1ig det vil- blive et godt år
for dansk banegolf.
Der er mange arrangefiLettter, der skal afiroldes i
1988, sæsonen starter med afhol-delsc a'f. et junior-
træf arrangeret af FBgU den 16. januar 19BB pii
BgK Odenses anlægt, hvor man har indbudt juniorer
fra hele landet.
Derefter har den nye fandstræner for herrer/ da-
mer/ seniorer inobudt til samling for bruttolantis-
lioldstruppen også på BgK Odenses anlægn i week-

enden 30. 31. jan.
1988 o der vil de e:il*
cleliEe landshold
blive ucltaget.
Det er såIedes en fin
start på året, som
forhåbentli7 bliver
fulgt o6r veC alle
turneringer I stæv-
ner og ikke mindst
ved EMrhvor jr-rrriore-
r)e skal tiI Østrig
og herrer/damer Lii
l-talien og så er Dan-
lnark jo selv va:rier
verl. senior EMi i Oden-
se/syborg, det s]<ulle
meget gerne blive et
EM der fungerer per-

fekt, cla det be'cyder meget f remover for at f å
flere store arranEer.nenter tj-l- DanmarJ.:..
Jeg håber meget at Danmark kan få tildel-t et EM

i herrer/damer igen (sidst var i 19791 , vi s@gte
i 1987 om at få det i 1990, men det glippede des-
værre, vi skulle meget gerne have det L 199L,
hvilket jeg vil arbejde for.
Der er allerede nu l-avet et stort arbejde i Oi4C i
forbindelse med senior EM, dette skal naturligtvis



filges op resten af året, da der er mange trng
.Ler skal 1-rå p1ads.
Der skal afholdes ?,'G i 1989 i Karlsruhe og da det
er resul-taterne fra EM i 19BB der bestemmer, hvor
manEe spillere hvert land må stille ined, er aet
selvfplgelig meget vig'tigt, at vi får nogle gode
tlaceringer, vi fik jo en meget stor o*ctiniis;nr:
efter Jan LyØ-s bronzeinedalle i 'L987 " Jeg ser
inege't gerl-ie f l-ere mecial jer i 1988.
Det .l'.,liked.es ik.ke f or os at bl-ive opta']et i- D.tF
i I9'i7, dette skal- der arl:ejrles meget hårc1t for
i 19C8, det må kunne lykkes for os at blive oirtaget.
I den hje;rLlige ;roli.tr.rrnering lykkedes ,let i}:ke i
L9B7 at få nok !.il-:r.eldninger, så der lcunne blive
rækker i jurriorer og darner, jeg håber der bliver
det i- 1933, d;i ,iisse ræ,<ker gierne siiiille fungere
anr:l+ 'i rran
ji vLr -.

Som man kan læse i mj-t indlæq,,
at gå i c;ang med i 1983, og jeg
et c;odt år for Dansl< I3anegolf .

er cier rnang'e ting
håber ,fet bl-iver

Inger Walther

KONKURRENCE

ivied dette LOGO for SENiOR EM i 1988 son afholdes
i september i Odense og

lJyborg v.rn.1t:
Claus ,-,Ørgensen fra
l{yborg Bernegolf Club.
Præmien på xr. 200roo
bliver sendt direlcte
til vinderen.
Hcrns Jørn Somnrerli-rnd

N
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Minigolf i dagens
Danmark / fremtidens Danmark !

O::det "promo-Lion" el: et typisk engelsk ord, der
betegner en bestemt måde at sælge eller fremne
salget af en hvilken som helst vare.
Oversat til dansk betyder ordet noget i retning
af rnarkedsf@ring, altså et forspg på at freia:ne
denne vares popularitet eiler at sæ1ge den på cren
bredst mulige, mest effektive og nest rationelle
måde, og et sådan projekt l<unne f . el<s. sl<<:
igennem medierne.
Og hvis vi nu påmqrnter orclet "minigolf" ti1 ordet
"promotion" er vi måske ved at nå poienten i derrne
artikel.
Minigolf sporten / banegolf sporten har igennem
de seneste 7 - B år holdt et ineget lavt niveau med
hensyn tiI udbredelse af sporten.
Der er ganske vist blevet etableret en kluh i
Nakskov, man har afholdt holdturnering i Hornbæk,
Nakskov og på filtbanerne i Grinsted, 09 i Odense
har gamle medl,emmer fra OIUC fået et indenddrs
eternit anlæg op åLt s'Lå, men derudover er det. for-
bavsende så få klubber der findes i lande't i for-
hold 'tiI antallet af anlæg rundt omkring. Disse
anlæg er ganske vist ofte i forbindelse med cam-
pingpladser og derfor privatejet, inen det skul-l-e
vel ikke hindre dannelsen af en klub som det er
sket på Nordals.
Men her kunne vi så gå tiJ-bage og kigge lidt på
den fitrromtalte markedsf@ring, for det kunne :nåske
være her, at der skulle rettes lidt op på. ti:rgene.
I stedet for at pubJ-il<um altid skal komme til de
enkelte klubbers anXæg og spille en runde for på
den måde at skabe sig et j-ndtryk af sporten (sonL
meget 1et kan risikere at blive negativ), kunne
vi ekse.mpelvis konrrne ud ti1 folk og præsentere
vores sportsgren for de'n. Det vil helt klart være
en sund måde at skabe publicity på" Her kan nævnes,
at OMC igennem f1ere år har haft sine træbaner
opstillet i j-ndkØbscentre, på skoler og andre



institu'tioner rrLed spil og op''risninger for bårre b0rn
og voksne.
Somme:rferieaiitiviteter for slcolebØrnene var også på
progr.rin,rre'L i Odense,. ltvor IS9K Odense og OMC irver f ik
tildelt 3 uger af ferien til dette formåI r og Nyborg
BC og Gladsa:<e ir4K havde ligeleCes skolebørnene i svj-ng
i deres ferie. Som det kunne læses i foregående udgave
af "Banegolfererr" havde filtbanerne i Grinsted være't
flittigt benyttet i forbinclelse med en aktivitetsdag
på den lokale skoie
Endviclere afholdt 3gK Odense i novem.-rer 87 en
pu.blil<u,.nsturnerin;', der mecl Iokal spo.:rsorstd'tte
blev yderst .rttraktiv og blandt andet derfor bl-ev
en succes. Disse nævnte arrangementer har er1le
medfØrt flere posit-i-ve ting: for det fØrste har
fl-ere af deltagerne meldt sig ind i en af klubberne.
for ciet anciet irar kiubberrre ( ihvertfald på fyn)
l<unne notere en overraskencle god pressedækning
ikke blot ved ovennævnte, riler:I cgså vecl andre
arranqementer ( f .e}:s. stævner) . I'or det tredie
har BgK Odense-s publikumsturnering ,rred lokal
sir,onsorstØtte skabt et godt r.y og res,cekt blandt
oe iokale borgere og handelsfolk. Ne;rcp oette
aspekt, dt vores sporL koiir,rLer ud i folkeilunde .med
en positiv klang, vi1 være rned tit at feje all-e
misfo:rståe1ser og forvrængnj.irger væk omkring inini-
golf , så oen i.kke kun bliver opfattet som en øL-
sport efler en sominerfornSJje1se ved stranden,
men også bliver betnagtet som en aldel-es seriøs
sportsgren, cler både omfatter nationale og
i-nternational-e mesterskaber.
StØrre anerken,lelse af sporten viI naturligvis også
opstå med en snarli-g opstagelse -i DIF, og da et af
argumenterne fra DIF mod optagelse af DBgU har
væretn åt den geografiske udbredelse ikke har været
tilstrækketig, kunne en opfordring fra .nin side
være, åt DBgiI optog kontakt tit aCsl'.j-11i-Ee eternit*
arrlæg ude i iaadet , for på den måce a't forsfl<ye at
sJ<abe interesse for d.rnnelsen a-f nye l<lubber"
Desuden bærer en tovejskommunikation som oftest
nere fr"rgt end bl-ot en envejskommunikat:on, <la den
for modtageren er nemrnere at arbejde ',riclere med.
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I denne forbindelse vitle SjæIlarrd være et godt
udgangspunkt, da denne l-andsdel rned sine 2

klubber som bekertclt er tid'i: af et u-land i
minigolfregi.
Lad denne artikel være ucrgangspurtkt j- et stykke
arbejcle, der skai fremme ninigolfsporten i
Danmarl-,, så vi i fre:ntiden ikke skal gå rundt
mecl fornenmelsen df, at vi dyrker en undertrykt
oq ukenot sportsgren.

a

OLE RASMUSSEN, O.I{. C.

DBgU s bestyrelso:
l'ormand Inger Walther
i{æstform. Micirael Rasinusserr
Kasserer .fohn Scheel Thonsen
Sekretær lvlorten Knudsen
Pressesek. Claus Clausen
i3estymedl. Erik Jensen

do Morten Rasmussen

tlf 02482138
06144539

-- nncÅA/tn')vLv-tv_ivå

06L20I {5 7
07220199
0541 9692
0 916 7 2i)9

blive

for

Vidste IIU ot:
dommerkurset igen er flyttet, 09 nu vil
afholdt d. 28. februar 1988 i Odense, -
kontakt din l<lub hvis ou er i-nte:resseret.

Itrvid Bruun, tidli,ler CIMC, i år stiler op
en tysk klub.

DtsgU-s rtæste bestyrelsesmØde er ly'roaE d' 2'/ '
februar j<l . 1L , oo i Ode::se .

DBgU-s generalforsainli.rrg 1988 afholdes d' 26 ' llo'Lr"
på Fyn k1. 9,oa. 'I



Fokus Bå,oo
DRONNINGBORG BANEGOLF KLUB AF !952.

Stiftet z 1952.
Aciresse: Hobrovej 18,3 sal 8900 Randers.
TIf : 06 47 91 33.

Dronningborg tsanegoif Klub startede i Randers
L L95',2, hvor den blev døbt Randers i,linigolf Kl-ub.
Et.ter nogle <lelte meninger mellem baneejerne og
iiredl-e;rdrrerne L i973, fik klubben tilbud o;r at
forpagte banerne i Dronningborg.
Der blev indlcaldt tiI generalforsamling, og der
blev det ved'caget, åt klubben skulle flytte
teltpæIene i foråret 7974. Efter 2 år æncrede
vi navn til Dronrringlcorg ittinigolf 1(1ub, senere
bIEV OCt til JRO;{I'I'LNGBORG BANEGOLF KLUB.
i efteråret 1934 bl-ev forpagtningen af banerne
æn:dret tiI, at vi overtog banerne, da der skr.lll-e
bruqes 25-30 " 000 , -' lir. til en gans galvaniserinE
af railrmerne.
Resul"tatilæssigt har klubben altid været med i
toppen af dansl< banegolf , me<1 et hav af danske
inesterskaber o 2. og 3. pladser. Karsten Bruun, som
er klubbens alderspræsident med 28 år på bagen,
har også flere flotte internationale resulta'ter
i i'reiirheim, og ell 2. ,placis i Soitar:t L97A, +
2 3. pladser ved EM for hold.
Det sidste klu.oben l:an prale af , var Jan Lyø-s
f lotte 3. plads ved Ei'{ I9B7 .

Hvis -,ri skal se fremad, har l<lubben f]ere dnsker
vi vil arbejde på.
Det fdrste og stØrste at r at vi er for få medleirr-
,aer :- l.:Iubi:en. I 19BB vil vi i samarbe jde nred
ilanders Banegolf Klub af 797 4, Iave en skole-



turnering i Randers, hvor der bliver spillet på
begge anlæg , og i den forbindelse iråber vi i .begge
klubber at få flere juniormedleinrrer.
Hele juli måned er der Eratj-s adgang for skole-
børn, 'til at spille i Drc,nningborg, så der skulte
helst også blive nogle nye juniormedlemmer.
For at få fat i ældre ;nedlemmer, håber vi ved at
invitere firmaer i Randers ud at spiIle, 09 hclde
rr<-:gle "åbne hus" arrallgerrrenter far a11e, at det
giver flere rnedlernine:: (over 18 år) "I 1987 fik vi ogaå lavet et nyt lil-le klubhr:sn der
i 198B helst skulle udvides"
Vi har også ondt i @lconomien, men det regner vi med
er slut efter sæsonen 1-988.
Vores sama.rbejde med Randers tsanegolf Klub, blev
i 1987 becire, encL de-t: nogensinde har været fpr !.
Det jnener vj-, er en stor fordel- for segge iclubber.
I@jeblikket taler vi om at lave fælles stævne i BB,
det bliver bestemt i februar :nåned"

Der er blevet spurgt om vi ikke spille;næss;ir;t
kommer i krise i 1988 !, p.g.a. at 3 hotd rykhede
ned i 1987.
Vi har et hold i 1. div., et hold i 2. div. og
to hold i 3. division.
Jeg mener at vi nred de spillere vJ- har nu, vil
komme tit at ligEe i toppen af både 1., 2., og
3. division i år.

Ivied venlig hilsen
DRONh]INGBORG tsANEGOL}- KLUB
v/ Irrik t4eldgaard"

FOKUS PÅ næste gang :

ODBNSE MINIGOL}' CLUR.



\-KTUBADNESSER 
-

Randers Banegolf Klub
Gitte Bjerrekær
Vesterboulevard 10

8900 llanders

Cdense Minigolf Club
Postbox 54

5200 Odense

rrlyborg Banegolf Club
Christian Rasnussen
Vedbendvænget L4

5300 i{yborg

Gladsaxe Minj-golf KIub
Til Jernbanen 20 B

2B8A Ba,7sværci

;\akskov Ban.egolf Klub
JOrn Petersert
,Jqjcievej 55

490A lJa,<skov

Iiinigolf Clubben
Teddy Nielsen
Østergaoe 22

5591 Gelstecl

Gelsteci

Ka::uic BanegoJ-f KIul:
Lei-f Bæk

Etreqneve j 14

7474 Karup

No::dals Banegolf CIub
Preben NØrslcov

Rypevej B

6430 Nonctbo:rg

Banegolf Klubben O<iense

Henrik Poulsen
Bystævnevej 23

5200 Odense v

Dronningborg Banegolf
KIub
FIe.,i-Ie Pe::sson

Fiobrovej 18 3.sai
8900 Randers



BANEGOTT'EREN I9BB.
Vi forventer som belcendt, med bl.a. DINE indlæg,
at i<unne udlco:inme 6 Eange i 1988.
Flv-is vi sl.,al rØbe l-i,i.t af i-ndholdet, er det soxr
f g,ilger :

* nr. 2 "i:[vor står dans]i banegoJ-f i daE ? -
o; hvordan tror du vi konnmer rridere ? !

Svaret f år du i- nr. 2 .

* nr. 3 Vi1 bl.a. indeholde resultatet af Dl{*l'rold
grundspill-et.

* nr. zl Vil b1.a. kunne præserrtere de ctans]<e
mestre individuelt, med int.erwie'rs.

* nr. 5 . "Årets fund 19 8 t] " skal l;åres af læserne ,
ligesonn årets danske hol-dinestre skal
fej res.

* nr. 6 Vil orn alt går ve1, omhandle DBEU-s
generalforsamlinct d. 26. nov. på fyn.

All-e numre sel-vt"øl-<ye1ig inc1. "Fokus på en J<luh",
sarnt inci.læg fra )er, som bl.a. kunne være on :

* I{vad kan DBgU gØ::e for de små, kl-ubber ???

* Iivorfor bliver ho1-iturne:ri.ngen / t. divisi-on
bedre ved en slagsspilsturnering ???

* Ilvordan får vi fi-ere unge til art dyrke vores
sport ???

Kort sagt har Du en mening, så send den 'til
reclaktionen liu.

iyted .iråbe'b onn et gooi.t bladårn g4nskes i alle en
,c;od sæson !!!

I
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DBgU GENEnALTonSAMLI
Det er ikke hver dag DBgU shifter formand, og der-
for kom det da også som en overrasJcelse, da Gert
Hansen, på generalforsanlirrgen d. 28. november i
Bagsværd, offentlig gjorde sin afgang, dermed var
en lang og laererig fo;rtnandsperiode forbi
en ny kunne begynde, 09 det l:lev ikke uventei:
Inger Walther, Gladsaxe, der overtog forrnands-
posten.

Generalforsainlingen forLØb irlvrigt godt, ikke
mindst takket være den pædagoiske dirigent.
Så de:rfor var det "synd" at hele GELSTED klubben
ikke fandt generalforsamlingen mere interessant,
end at man udeblev to'ta1t ! ! ! ?

Generalforsanlingen besluttede bl.a" fplgende :

* at oer fra og mecl 1988, afvikles slutspil i
aiie divisionerne.

* at sidste hold i- hver di-vision er automatisk
nedrykker.

* forkaste Henrik Olsen-s forslag om at man i
1. division frernover spiller ude og hjemme
man må doq efter de.baten formocle at der i år
vil koirrrne forslag oin overqang til en slaEsspils-
turnering.

* art konti-ngentet iior L 9 8 B er :

Klub kontingent kr. 500'00
Spillerlicens lir. 60,00

* at unionens cheftrænere er:
Junior : Peter SØre.nsen, ts9K Odense.
(bvrtge : Knud l{alther' Gladsaxe M.K.

* at BgK odense, formentlig bliver Danmarks
re1)ræsentant i eurolcacupen l-988.
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NG r r98? ,,.
Generalforsannlingen nedsatte desuden f@lgende
udvalg :

Ordens- oq ama'tØrudvalget:
Gitte Bjerrekær, Peter S@r.ensen, Knud Walther og
Michael Rasmussen.

Turnerinqsudvalg:
Inger Walthero John ScheeI Tho:nsen, Peter Nielsen
og Morten Knudsen.

Teknisk udvalg:
Irinn rlinbergn Peter SØrensen, Michael Rasmussen
og Claus Clausen.
Dommerudvalg l_

Morten Knudsen, Aksel Jensen, ,vlichaeI Rasmussen
og Morten Rasmussen.

Ungdornsudvalqet :

lriichael Rasmussen, Peter SØrensen, l4orten ilasrrugsen
og Inqer Walther.
StØtteudvalget:
Eri],: ivieldgård, Hans Jørn Sommerlund og Gtinther
Wagner.

Under eventuelt kom det bl.a. frem at :

* O.M.C. for tiden ;rrbejder hårdt for at få et
beton anlæg l!!
,r at i<lubberne bedies indsende datoer for sliole-
'turneringer tii uir'gdomsudvalge't.

t ari:ejdet omkring en DIF ansØgning genoptages
snares't.

+++
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Da DBgU's bestyrelse skal bruge informations-
nateriale om beliggenheden af forskellige typer

af banegolfanlæg rundt omkring i Danmark, opfor-
dre vi hermed læserne af "BAIIEGOLFEREN" ti1 at
indsende oplysninger ti1 os om de an1æg den enk-

elte 1æser kender placeringen af.

Det er nok at oplyse os om, ved hvilken by det

enkelte anlæg er placeret, selvom yderligere
oplysninger er velkomne.

A11e indsendere deltager i lodtrækningen om

3x50 kr.. Den enkelte indsender deltager i 1od-

træknlngen med det antal an1æg, son vedkornmende

giver os oplysninger om.

OPLYSNINGEITNE SI{AL IIJDEN 1. I'IAJ 19BB SE].IDES TIL:

M]CHAEL RASMUSSE}I

BANEGÅRDSGADE 19,1

8000 ÅRuus c

k I{Xx { {ffiI)%poo(k Ifoo(poo(xxx)o< x x)oo( )oo( )oo( xxxx )oc(x )o(xx x xxx xx x x )o(x xx xx x )o( x xx x)ooo(x x )oo()oco(
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Kalenderen 88
FEBRUAR:

Ol4C-s indendgirsstævne 72.-1,4. feb.
DBgU-s dommerkursus, Odense 28. feb.
III.ARTS:

B9KO- s

APRIL:
f. int. indendOrsstævne 05. -06. marts

Dronningborg-s j-nternationale stævne 30/ 4-07
MAJ:

DMr HOLD 1. RUNDE JYLLAND 07.-C8.
NBgC-s stævne L4. -15.
DIvl HOLD 2 . RUNDE FYN 28 . -29 .

JUNI:
Di"I HOLD 3 . RUNDE SJÆLLAND 18 . * 19 .

JULI:

mal

j utri

DIVI B-MANDSHOLD GELSTED 02. -03. juf i
DM ENKELTMANDS - NORDA;"S 09. -10. juli
Norway open 19BB Skjeberg, Norge 29.-37. juli
OMC-s internationale stævne 30.-31. iuli
AUGUST:

Giadsa::e-s interrrationaie stævne 06 " -07 . aug.
Ell - JUNIORER - HARD, øSTRIG 11.-13. aug.
EIV1 - HERRER/DAMER - MILANO, ITALIEN 25._27. AUg.

SEPTEMI]ER:

miiJ

maj
* -. ".:rtlct J

EM - SENIORI]R. ODENSE, DANIViARK !!!
DM - HOLD SLUTSPIL SJÆLLAND

Gelsted-s sl:ævne

01. -03. sep.
10. -11. sep.
124.-25. sep.
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