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EM i Odense
Europamesterskaberne i Odense for herrer og damer blev et
mesterskab med dominans af de tyske favoritter. For de
danske herrer blev det til en placering blandt de bedste, mens
damerne måtte tage til takke med en plads nederst på rangstigen.
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Store inæmationale arrangementer

ledere, og resten skal finansieres af

er krævende og sætter det ansvarlige

sponsorer for, at det overhovedet
kan løbe rundt. Det lykkedes ikke i
år, at få indtægter og udgifter til at
passe sarnmen. Heldigvis har vi fået
en underskuds garanti fra Danmarks

forbund og den eller de ansvarlige
klubber på prBve heltned til hvert
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harderværet4 af slagsen iDanmark.
Sidste årkunne man i Gladsaxe
snakke med om arbejdet og besvæ-

Fyns Banegolf Union
Formand:

Af Ole Rasmussen, Banegolferen

enkelt medlem. Alene i halr,femseme

JBgU's adresse: Plougslundvej

Tlf.

lnvestering eller udgift

Kragsbjergvej 5

DK-5000 Odense C
Trf. 66 14 70 74
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ret men også fornBjelse ved at arrangere Nordiske Mesterskaber og

i år var det Odense Minigolf Club
og Putter Team Odense, der skulle
afvikle europame sterskaberne for
herrer og damer.
Og det giverprpvelsertil mange
sider og trækker mange veksler på
ikke blot dem, der har taget sig af
den organisatoriske del medplanlægmng, arbejdsfordeling, bemanding,

ansBgninger, sponsorer, praktiske
forberedel ser men også håndlangerne, hjælperne, der bare star til
rådighed med manuel arbejdskraft

eller egen bil til diverse transport på

Lokalmedarbejdere

det mindste vink.
Sjælland:

Robert Baldorf,

Og det giver selr,fglgelig et fortrug

Gladsaxe

Sydjylland:

af tid og en mæthed af minigolf, som

Carl E^ Rasmussen og
Arne P. Hansen,

Nord-Als
Oplag:

300

Bancgolferen er officielt blad lor

Dansk Banegolf Union.

nok får de fleste til at holde sig væk
fra andre stævner for en periode.
Derforhar vi nok opleveten "udgif i
form af manglende tilslutning rundt
omkring. Det tror jeg nok, at klubberne med stævner i denne ende af
sæsonen harkunnet mærke

Bladet er åbent for debat. læserindlæg og
kommentarer.
Bladets aniklcr udtrykkcr ikke nødvcndigvis DBgU's offi cielle holdning.

Banegolfercn påtager sig intet ansvar for
uopfordret indsendt materiale og for
cvcnluelle rrykfejl i tekst og annoncer.
Banegolleren lbrbeholder sig
redieere i indsendte materialer.

2

rcL

til

at

til. Der-

til kommer landsholdsspilleme, som
også har haft en travl sæson med
holdtumering, DM individuelt,
Nations Cup, landskamp, landsholdssarnling og slutteligt EM.
EIEM er et stort arrangement og
en bekostelig affære. Deltageme
betalerhenholdsvis 80 og 50
schweizerfranc for spillere og hold-

Idræts-Forbund på 5O7o eller maksimalt 25.000 kr., og det bliver den
sidste dækningsform, vi kommer til
at benytte os af.
V snakker altså om et underskud
på over 50.000 kr., hvoraf de
25.000 så dækkes, hvilket bringer
os ned på et minus på i hvert fald
25.000 kr.
Spørgsmålet er så her, om det er
sliddet og pengene værd at have et
så stort affangement med så stor en
økonomiskbyrde?
Som medarrangØraf EM vil jeg
svare: Ja! Vi månemlig også sepå
reklameværdien af et sådantEM. I
kraft af atjeg også har haft kontakt
til medieme vil jeg mene, atudbyttet
her har været større, end vi er vant
til ved banegolfarrangementer.
Alene klip - ganske vist korte - i
Danmarks Radio og TV2's nyhedsudsendelser i den bedste sendetid
har ufattelig stor værdi for kendskabet til sporten og konkuffencemomentet i den. Det er nok tvivlsomt,
om kiubberne kan hverve mange
medlemmer på disse indslag ligesom
håndbold og basketbold har gjort
det ved store og succesrige begiven-

til

vedligeholde sffømmen af information til foik
om sporten og dermedbearbejde
deres opfattelse af den - i en positiv
retning forhåbentligt.
heder, men det er med

at

...fortsættes nteste side
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Spændende afslutning på DM-hold
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Indtil sidste bane var der spænd-

svinget til mindst sBlv, men blev med

ing om placeringen af bade medaljer

kun 6 points inden sidste kamp ind-

og nedrykning i holdtumeringen og

hentet af Banegolf Klubben Randers,

galdt alle tre divisioner. Det

somfik sig en udbytterig weekend
med 12 points. Kravet til Nyborg
var derfor mindst uafgjort mod
mestrene i den sidste kamp, så ville
de stå åpoint med Randers men
være bedre på slagene. Og det var
virkelig på de sidste baner, at Nyborg
hev detene pointihus og dermed
sØlvet. Randers kan dog glæde sig
over klubbens bronzemedalj er, som
er klubbens første siden overgangen
fraDronningborg til Randers og storhedstiden imidten af firseme.

det

danske mesterhold var allerede fun-

detefter4 af de7 runderidensidste
afdeling. Minigolf Ciubben Gelsæd
gentog sejren og det danske mesterskab fra sidste år. Holdet var stort
set det samme med

Alf Jacobsen.

Jacob Pedersen, Claus Foxholm,
Carsten Eriksen og Jgrgen Hansen,

hvor sidstnævnte har afløst Carsten
Eriksen de seneste 2 afdelinger.
Holdet afsiutter sæsonen med en tur

til Tjekkiet for at deltage i Europa
Cuppen for mesterhold, som de
kvalificerede sig til sidste år. Næste
år går turen så til Sverige, hvor der
skal spilles indendprs også på etemit.

Som sagt var der spænding

til

sidste bane. Det gjaldt placeringen
af sglvmedalj eme. Nyborg B anegolf
har sæsonen igennem ligget lunt i

Investering eller udgift
...fo rt s at

fra forri

ge

side

I nedrykningsspillet manifesterede

Odense

Minigolf Club med

72

points sin placering i Elitedivisionen
og henviste Gladsaxes andethold til

division sammen med Nord-Als
Banegolf Club, som sæsonen igennem har måttet sande sin klare
skæbne næsten lige fra start.
Sgnderjylland kan så glæde sig
over atkunne sende ethold op ad
rangstigen, idet Broager Banegolf
1.

Klub sikrede sig en andenplads i
division, og i den anden ende af

Jylland var der ligeså vel grund til
glæde med Aalborg Banegolf Klubs
fBnæplads og avancement til bedste
række efterkun 1 års ophold i den
næstbedste. Det bliver spændende
atfglge isærAalborgs hold i Eliten
næste år.
Næ sten syrnptomatisk skulle end-

nu en placering afgøres på slagene.
Det var nedrykning fra 1 . division,

hvor Randers' andethold og Gladsaxes tredjehold med en sidste og
afggrende indsats fraRanders side
med 8 og kun 2 points til københavnerne sluttede med 18 points
hver men hvor Randers så var 70
slagbedre sammenlagt.
Selvskrevet fra sæsonstart blev
det Putter Team Odenses to hold,
derblev nye i 1. division. De var
sarnmen med klubbens tredj ehold
altfor suveræne i rækken, hvordet
bør nævnes at Broagers andethold
tog en fortjent fierdeplads.
Spændingen her gjaldtkun førstepladsen.

Også i den trykte presse var vi
repræsenteret. Politikken, Morgenavisen Jyllandsposten og Fyens

Stifu-

tidende bragte pæne indslag på deres

sportssider samt derblev bragt
resultater på sportssiderne både
løbende og endeiigti flere aviser,
både iandsdækkende og lokalt.
Jeg håber, at andre også er enige
med mig i, at vi skal se dette EM
som en reklamesøjle forDansk
BanegoHUnion i Danmark som helhed, og at der igen bakkes op omkring unionen, næste gang at den tildeles et internationalt arrangement.

Næste nummer

1.

ilf Bønegolfuren

tsanego ren nummer 5/1996 udkowzmer medio december
Deadline for annoncer og indlæg tit bladet er den I. december
Indlæg til Banegolleren modtages gerne pr. post til redaktpren
eller via E-mail til LM @ vip.cybercity.dk
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Minigolfens Da$ i Nordborg
Af Carl E. Rasmussen, Nord-Als Banegolf Club
På trods af den forholdsvis korte

tidsfrist, derblev os tildelt, satte vi
hos Nord-Æs Banegolf Club alle
sejl til for at gøre dette nye tiltag til
en succes.

Det var DBgU's nye breddekonsulent Peter Sprensen, som var
initiativtager, og opiægget l6d da også
spændende.
\Å greb tingene an ud fra den tese,

vi delte deltagerne op i, og adskillige af dem viste pænt spil.
Æt i alt en tilfredsstillende debut
for unionens nye påfund, og nu skal
det så blive spændende at konstatere,
om det resulterer i tilgang af nye
medlemmer.

Dog har vi ladet os forlyde, at
resultatet desværre ikke alle steder
stod mål med vores, og det viser

endnu engang, hvor svært det er at
tiltrække nye medlemmerog især

til vores sport.
Men det gamle ordsprog om at
"en enlig svale gøringen sommel'
må også gælde her, så lad os blot
gentage arrangementet til næste
sommer og så med en bedre tidsfrist til at forberede os.
de helt unge

atuden en ordentlig markedsfgring
kunne vi ikke forvente, at publikum
vil strPmme til vores anlæg på
Mosevang.
ffplge detudsendte materiale ville
denne fBrste Minigolfens Dag blive

annonceret i de landsdækkende
aviser. men det fandt vi ikke tilstræk-

keligt, hvorfor vi sammen med
Broager Banegolf Klub gik sammen
om en fælles avertering i vores lokale

store avis Jyske Vestkysten.
Derudover annoncerede vi også i
vores lokale ugeavis Alsposten, og
det var naturligvis med store forventninger, vi imødeså l4dagden 17.
august.

Vi havde shinet anlægget pænt op,
og en storgruppe af vores medlemmer havde efterkommet opfordringen

til

at mPde op og give en hånd med.

Og hvordan gik det så?
Jo, det gik faktisk helt pænt. På
ettidspunictkunne vi tælle mellem

halvfierds og flrs fremmpdte, og i
det brandvarme augustvejr blev der

spilletbanegolf,

så det

varen fryd.

Medvirkende til detpæne fremmØde
var et stor hold efterskoleelever fra
vores lokale efterskole, men også
en række alsinger var mBdt op.
Vi havde s@rget for fine præmier
til de bedste spillere i de 3 rækker,

4

Der blev også tid til at slappe af under " Minigolftns dag" på Nord-Als

Undskyldning tit billedkunstner
Bente Slot Nlalle
DanskBanegolf Union hari forbindelse med fremstillingen af hæftet
"lnshuklionsbog i banegolf ' anvendt den plakat. der var frlmstillet til
brug ved europamesterskabeme i Odense, uden at have købt
rettighederne til den eller sØgt omtilladelse til af anvende den til andre
formål end til EM. Desuden skete der det megel fuldsrændigr
uacceptable, at hendes kunsmersignafur "Malle" var undladt på
hæftets forside, som varetgentryk af plakaten.
Herved ønsker Dansk Banegolf Union at bringe en officiel
undskyldning her i bladet for fadæsen over for Bente SlotMal]e.

Nedprioritering af sen ior-EM
Af Christian Rasmussen, Nyborg Banegolf Club
På Dansk Banegolf Unions årlige

repræsentantskabsmøde

i 1 995 blev

etforslag vedrørende afuikling af
holdtumeringen frenrlagt og vedtaget
med stor majoritet. I forslaget stod
bl.a.:

"Der må ikke afvikles afdelinger
af DM-holdtumeringen, mens der
afirikles inæmationaie mesterskaber."
Denne vedtagelse skulle senioreme

såhave gaw afi 1996, fordi 5. afdeling af den nationale holdturnering
skulle afvikles i den periode, hvor
ffæning op til mesterskaberne fandt
sted.
Planlægmngen af holdtumering
foretages af tumeringsudvalget og
er dateret 6. december 1995 uden

termin for afvikling af senior-EM. I
første nummer af banegolferen 1 996
var 5. afdeling og senior-EM placeret, så det kunne konstateres. at de
to tumeringer ville kollidere med
hinanden. FraDBgU's side gjorde
John Scheel Thomsen formanden

for

tumeringsudvalget opmærksom på,
at det kunne komme på tale at skulle
fl ytte omtalte afdeling af holdturnenngen.
Medio juni blev tre spillere udtaget
som opfiildte udtagelseskravene.
Spillerne er Torben B aldorf og

Robert Baldorf fra GMK og
Christian Rasmussen. NBC. Emnet
blev drgftet på DBgU's bestyreisesmøde i juni, uden derblevtaget
nogen beslubringer, idet ansvaret er
tumeringsudvaigets.

Dajeg blev udtaget gjordejeg

hvis dette skete, idetjeg ikke Bnskede at svigteklubbens andethold, der
på daværende tidspunkt lå til en god
placering i elitedivisionen.
Jeg har haft flere samtaler med
Claus Foxholm, som er formand for
tumeringsudvalget, der har fl ere
argumenter for ikke at foretage sig
noget. Ælerede under den første
samtale kunne jeg konstatere en
manglende interesse for at foretage
sig noget. Argumenteme finder j eg
uinteressante at remse op, da der er
et konkret holdepunkt i sagen, og
det er den omtalte vedtagelse til
unionenslove.
Sidste mulighed, dertages i
anvendelse, er at NBC's bestyrelse
på et mgde, indstiller at holdturneringsrunden rykkes, med begrundelse

i unionens love. Brevet sendes til
DBgU's bestyrelse og turneringsudvalget. I en senere opringning fra
Inger Walther meddeler hun mig, at
det ikke er muligt, at ændre den
nationale holdtumering på dette sene
tidspunkt. Jeg forventede ikke andet
svar, for det har været holdningen

heletiden.
Resultatet bliver at Torben og
Robert tager af sted med et synligt
resultat til fplge for deres klubhold i
eliterækken, hvor det var til at overse,
hvor mange points de fik. Det kan
GMK ikke være tilfreds med, og
det ved jeg fra klubbens formand, at
den absolut heller ikke er.
Kunne der så findes en anden

termintil

at

afvikle en aflysthold-

han forventede, at holdtumeringen

turnering? Jeg menerj a og vil pege
på to weekender nemlig 28. og 29.
septembereller 5. og 6. oktober.
Vejrmæssigt kan det ikke afskrække at spille lidt senere sammenlignet

blev flyttet. Jeg sagde ja til at deltage,

med kolde dage i april.

landstræneren Peter Sørensen

opmærksom på problemet, og med
vedtagelsen fra repræsentantskabsmØdet i hukommelsen sagde han, at

Der findes så vidt jeg ved ingen
hoidsport, hvor deltagelse i hBjere
rangerende tumerin ger ikke automatisk medfØrer udsættelse af
kampe, hvis mindst et hold bliver
svækket. Det er jo også netop
intentionerne i detforslag, somnu
eren del afunionens love.
Kan unionen tillade sig at stille
seniorerne dårligere end andre
kategorier. Svaret må blive et klart
nej, da de er en stor medlemsfaktor
i unionen. Minigolf er et spil, der kan
spilles over en længere tidshorisont
end mere fysisk krævende sportsgrene og det b6r kunne udnyttes i
det breddearbejde som er ved at
køreigang. Endelig eretEM en
udfordring, der appellerer 6n til at
gøre sit bedste, og gode resultater her

måogsåhave en effekti unionens
arbejde med at profilere sig
Det må være et antiklimaks Torben
og Robert har været ude i på deres
turtil Italien. Sidste årblev der stillet
fuldthold på Malta. Der var en leder
med og to trænere, og derblev
virkelig gjort noget for os spillere.
Resultatet udeblev da heller ikke,
idet det var detbedste et seniorhold
har præsteret. I år var de 7007o
selvhjulpne og ingen kan være tilfieds
med at det sker på denne måde.
Det drejer sig nu om atkomme
videre, men først må detkommende
repræsentantskabsmpde finde ud af
om lovene er dækkende, så denne
situation ikke opstår igen. Dernæst
bør der findes ud af. hvordan de
Økonomiske ressourcer, der stilles
til rådighed for seniorerne, udnyttes
til et mere langsigtet arbejde, der
igen vil danne grundlagetfordeltagelse i intemationale mestenkaber.

D
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Seniorerne iCreazzo
Af Robert Baldorf, Gladsaxe Minigolf Klub
Den 5. - 7. septemberblev der
spillet senior-EM i Italien i byen
CreazzonærVincenze.
Da det ikke gik så godt resultatmæssigt vil jeg skrive lidt mere om
det, der foregik uden for spillet.
Efter en togtur på 21 timer nåede
de 2 danske spillerefremtil Mncenze
fredagen inden EM.
Vi boede på samme hotel som
svenskeme og nordmændene.
Svenskeme havde lejet en lille minibus til 8 personer - ellerhvad dernu
varplads til!
Peter Sørensen havde for et Par
måneder siden aftaltmed svenskeme,
at vi kunne køre med dem, og det
havde nordmændene åbenbart også!

Der var lidt problemer med at
komme til at køre med svenskerne,
da vi havde et andet træningstidspunktend dem, men træningstidspunktet fft vi hurtigt ændret. Der skal
lyde en meget stor tak til svenskeme
for den transporthjælp, de gav os,
da de måtte køre to gange hver vej
hver dag. Det var kun få gange ngd-

Til åbningen af EM skulle vi så
have landsholdstgjet på. Det kunne
efterfPlgende konstateres, at det
åbenbart var gået lidt stærkt med at
pakke 2 sættØi ned efter EM i
Odense. Et sæt xxl og et sæt xl var
et sæt xxl for lidt!
Nå, efter lidt fordeling af størrelserne var vi klar til åbningen kl. 20
kun to kilometer fra baneme med
masser af musikfra2 orkesffe og
dejlige korte talerpå 3 sprog. Det
tog kun en halv time at gå til baneme,
hvor aftensmaden ventede. En god
gang snacks var ikke lige sagen og
morgenmad næste dag blev det
heller ikke til, da vi blev kprt tidligt
ud til anlægget. En rigtig slankekur!
Da spillet skulle starte torsdag
biev det hurtigt klart, at der er brug
for holdledere - eller andre hjælpere til et EM, så der er nogle ti1 indkøb
af friske madvarer og frugt og grønt
mv. for selvfplgelig var alle fgdevare-

forretninger lukket om onsdagen og
der 1å ingen forretninger i nærheden
af banerne. De problemer havde

vendigt med anden transport.
Der skulle spilles pilZanlæg,beton og etemit. Der var ikke så mange
deltagere, så der var plads nok på

kun meget få lande

begge anlæg til at træne uden ventetid. Den første træningsdag nåede vi

den luxemborgske Sylvie Bausch

kun 1 omgang påhvert anlæg, og
så var de 5 timer gået.
På betonærlægget fik vi god hj ælP
af en italiener. Under træningen var
derpludselig en af de danske spillere. der ikke kunne finde en bold.
Jeg har lovet Torben ikke at fortælle,
at den sad i sugekoppen, og det er
hermed gjort.

6

!

Underdette års senior-EM var
der mindst en nyskabelse, for det
var dog en usædvanlig "lodffækning",

deltogi.
Det var lykkedes hende at få lov
til at spille sarnmen med herreme
under holdtumeringen. Hun skulle
fgrst spille sammen med damerne i
lBrdagens finale. (Hun blev nr. 4!).
Egentligt burde hun vel have spillet
sarnmen medherrerne om lPrdagen
også. Næste gang jeg skal spille
EM vil jeg forsøge at spille sammen
meddamerne!

kun
tilmeldt 5 hold i hverrække. Hos
herrerne vandt Italien med 1 306
slag, nr. 2blev Tyskland med 1 3 15
slag ognr.3 blev ØstÅgmed1324
I holdturneringen var der

slag.

Hos damerne vandt Tyskland
med 660 slag, nr. 2blev Sverige

med619 og nr. 3 blev Østrig med
691 slag.

Nogle af de tyske herrer blev så
glade for damemes sejr, så de absoiut
skulle rende rundt på anlægget med
dettyskeflag.
Det havde italieneme lært til næste
dag, hvorTino Pisaroni vandtherrernes EM i suveræn stil med 309
slag foranManfred Kalisch med
318 slag og Hubert Bayer med 320
slag (begge Tyskland). Torben
Baldorf blev nr. 33, kedelige 4 slag
fra en finaleplads. Synd at han ikke
kunne spille bane 1 påbetonen: tre
3'ere og en2'er. Undertegnede
blev nr. 47.
I damerækken var det uhyre
spændende inden de to sidste omgange, beton og eternit. Renate
Hess fra Tyskland vandt for 2. år i
træk med 324 slagforan Monica
Andersson, Sverige med327 slag
og Irene Sauer, Tyskland, med32l
slag. Sidstrævnte brugte i næstsidste

runde påbeton 33 slag med en
syver og en firer iblandt.
Efter præmieoverrækkelsen på
anlægget - det tog sin tid - skulie der
så være afslutringsfesl og den kunne

jeg godthave undværet. Bordene
var delt op landevis, så vi havde et
helt bord for os selv til 2 personer.
Jeg behPver vil ikke at fortælle, at
...forts ætte s næste side
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Hvor var deltagerneP
Af Klaus Henriksen, Aalborg Banegolf Klub
Nyt anlæg i Aalborg Banegolf
Klub, en klub i livlig aktivitet,
stormeslertumerin g, national t
stævne. Disseting lagt sammen
burde give et stort deltagerantal til
ABK'S 3. nationale stævne. Stor

var derfor skuffelsenda deltager
antallet kun kunne snige sig op på
28 deltagere. Allerstgrst var
skuffelsen dog med hensyn tii

juniortilmeldingeme. Jeg havde lagt
op til, i indbydelsen, at alle

junioreme som havde en herlig
weekend i Aalborg til vores
succesfulde juniortræf i foråret,
kunne mBdes i en juniorrække på
vores nye anlæg somde varude at
se inden det blev etableret. Hermed
vil jeg ikke anklage de unge spillere
i klubberne menderes trænere og
klubberne i det hele taget. Godt
nok faldt vores stævne sarnmen
med junior EM, mendet var mig
bekendt ikke samtlige j uniorer som
var med der. Det er dybt dybt
skuffende, at der næsten aldrig
fl orerer en junior/minijunior-række
på resultatlisteme.

Vi varenddablevet enige om at
med bare 2 tilmeldinger frajuniorer
ville vi oprette enjuniorrække.

Stefan Mikkelsen var eneste ungdomsspiller ved Aalborgs stævne i august.

Seniorerne iCreazzo
...fo rt s at fra

fomi g e s ide

vi sad et "godt" sted, for der var en
italiener, der havde optaget en
videofilmunderEM, og den skulle
absolut vises undermiddagen med
det resultat, at folk stod sådan, at
jeg ikke kunne spise min mad, og
så blev jeg lidt ophidset. Det lykkedes at få stoppet videoen i præcis
l0minutter, og sågav jeg op og gik

udibaren.
Der skul1e selvfBlgelig være

præmieoverrækkelse igen o g
diplomer til alle italienske hjælpere.
Det tog sin tid, så det var næsten
synd for ham, der havde taget 3
CD' er med til musikunderholdnine.

Antal juniorertil vores stævne: 1
stk., som iøvrigt kom fra Aalborg
(som dog blev belønnet med en
præmie).
Kære klubber og trænere. Lad
os i fællesskab få gjort noget ved
denne pinlige sag. Det er
klubbernes fremtid det handler om.
Hvis vi ikke holder fast i de unge
mister vi dem langsomt, for det er
en realitetat der sker for lidt for
dem. Vi er i skarp konkurrence
med fodboldklubber, spejdere oma,
Jeg er glad for at en af Unionens
målsæuringer er at gennemføre
juniortræf hver år. Lad os håbe at
detbliver gennemfprt som planlagt
hos Putter Teami 1997 . Hvis ikke
starvi gerne til rådighed endnu
engang.
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Favoritter seirede
Af Ole Rasmussen, Banegolftren
EM i Odenseblev favorittemes
scene. Fire gange tysk sejr og 4 ud
af 6 medaljerindividuelt fikde ud af
en meget ihærdig indsats påbanerne
hos Odense Minigolf Club.
Det var ventet at de tyske herrer
og damer ville præ ge begivenhedeme
ved europamesterskab eme 27. 24. august i Odense. Det var håbet,
at danskerne kunne være med til at
blande de rød-hvide farver ind i paletten af isærtyske og dekkiske spillere
hos herrerne og tyske, @strigske og

schweiziske ditto blandt kvinderne,
da det glaldt de endelige placeringer
individuelt, men for herrerne blev det
"kun" til meliemrundeme lgrdag.
Dog varalle de danskemedher, Tim
Christiansen som sidste mand med en
stærk slutspurt og JanLyØ var på en
12. plads nærmestpå superfinalen

kun 3 slag fra. De danske damerhar
meget at lære endnu. De placerede
sig alle i den nederste halvdel, men
lidttil deres forsvar skal det siges, at
det var et debuterende damelandshold

inden for de sidste mange år, og der
mangler nok en del inærnational
erfaringendnu.
Som nævnt var de tyske hold og
holdledere meget ihærdige i deres
forberedelser op til EM. Allerede
underNations Cuppen i pinsen viste
de deres kunnen, og senere, da de
spillede landskamp mod Danmark
med to helt nye hold endda, hvoraf
4 spillere fik plads på det endelige
hold, og under forberedelser til EM
og under stævnet var de altid blandt
de første hold om morgenen. Meget
seripst og målrettet - og meget
udbytterigt.

Om end det for det ikke lykkedes

fortjekkerne

at vinde medaljer

var

de bestemt også med til at præge
mesterskaberne. De tjekkiske herrervari omspil medSverige om
bronzemedaljen. Et omspil, der skulle
afgøres på betonen og som kun
nåede 1 bane, såhavde svenskerne

afgonkampen med 3 holes-in-one,
hvortjekkerne ikke formåede at
lave nogen, måske lidtpræget af
nervøsitet så det ud til. Men tjekkerne kom igen om lprdagen og fik
hele 4 mand i superfinalen, hvor
tyskeme til sammenligning' kun"
havde tre og Sverige ingen overhovedet.
For Sverige var det faktisk lidt
atypisk. Begge de svenske hold
erobrede bronze, men havde ingen
spillere kvalifi ceret til superfinalen.
Bedste svenskerblev Jan Srandberg
1 slag fraen superhnaleplads og
hos damerne Petra Lilja tre slag fra
en plads blandt de seks bedste.

f:,ih : "',,,',;''t-' ;, ':l
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Superfinalen hos damerne blev
suverænt vundet af den meget erfarne og flerdobbelte europamester
Gaby Rahmloq som var seks slag
foran Pstrigeren Heike Plachota,
som undervejs havde ført. Et plus til
hendes side var dog at hun vandt
sin sølvmedalje på et omspil mod
den tyske Anke Szablikowski. De
to varhele 15 slag foran sidste års
verdensmester Claudia Wiesenbauer

fra Østrig.
Hos herrerne opstod der også
spænding undervej s. Her førte ellen
en suveræn pstrigsk Andreas

Schallner, som undervej s satte banerekord på betonban eme med24
slag. Desværre rakte det ikke overfor Tysklands fl erdobbelte europamester Walther Erlbruch, som er
evigt fightende. Undervej s var han
faktisk 6 slag efter Schallner, men
nåede at vinde med ni slag, som
blandt andet blev taget på eternitten
med 19 slag til tyskeren mod 28 til
{
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Svært at se på billedet, men det er fra finaledagen ved EM, hvor interessen var

stor ved afslutningen. Desværre var der ingen danskere med

I
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til allersidst.
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østrigeren, som nok også måtte se
sig slået af sine egne forventningers
pres. Foran ham nåede også at stryge
den unge tysker Peter Zimmermann.

Ros

til afviklingen

Det blev et EM med sydeuropæisk
vejrlig. I alle bæningsdagene var der

solskin og hBje temperaturer.
Desværre skulle en regnvejrsfront
gdelægge noget af stævnet med

afbrydelser lprdag formiddag, men
dethele endte heldigvis med solskin
og tprre baner. Det var stort set også
det eneste, der spolerede tidsplanen.

Mange gange tidligere har man oplevetflere timers forsinkelse ved de
intemationale arrangementer på grund
af spilleres og hoidlederes slpsen
med tiden, men en indførelse af tidsdommere med henstillinger og

advarsler som straf forbrudpå
tidsreglen fprte til en megetpræcis
afvikling af et i Bwigt vellykketstævng

somfik megen ros fradeltager,
holdledere og offrcials fraWorld
Minigolf Sport Federation. Megen
ros skal de to klubbers organisation
og hj ælpere også have for en stor og
trofast indsats, hvor de første allerede var på deres poster inden
klokkenhalvsyv og lukkede igen
henad mørkets frembrud.
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JumboiBystriez
Det blev som ventet til en sidsteplads for Minigolf Clubben Gelsted,

,

ry

dadendertogiE",";;å;;;;;--' I VM L997 i Studen
Bystriez i lekkiet. De 7 spillere, I Næste års intemationale mester-

Djohn Sprensen, Bjarne Sørensen, I skaberforherrerog damerbliver
Jan Hansen, Claus Foxholm, Lars I verdensmesterskaberne. Det er den
Jakobsen og Alf Jakobsen, var op I schweiziske by Studen og klubben
mod mange stærke og rutinerede I Florida, derharfåetansvaretforVM.
klubhold fra i alt 12 europæiske I Anlægget i Studen er kendt som
nationer, og danskerne som hamle I et meget smukt anlæg med et stort
op med nogen af dem. Det blev det I arbejde lagt i blomster, vandlpb og
tidligerevinderholdHardenbergPcit- | landskabelig arkitektur. MegetvelterfraTyskiand, dermeget suverænt I holdt er det og banerne er der heller
vandt mændenes Europa Cup foran I ikke en finger at sætte på.
Et par danskere har besBgt anlægdet tjekkiske hold Chomutov. Der I
var hele 45 slag i forskel på nr. 1 og I get Martin Sørensen fra Putter Team
2 menstjekkernekunhavde sØlle I OdenseharspilletEMforjunioreri
3 slag ned til det svenske hold Sund- | 1989, dengang med en 20. plads som
byberg.
I resultat og senest har Kaj ChristianHos damerne var det hjelnme- | sen, Odense Minigolf Club, spillet
holdetBystriezdertogsig af fprste- | stævne dernede i7993"
pladsen, men ikke nær så overlegent
I

somherrerne.Dedekkiskedamer | -,
.
havde kun 3 slag ned til det svenske I K'UfSUSaVfS
hold Uppsala. En lidt støre margen I Dansk Banegolf Union udsender
havde de lagt sig ned til tredjeplad- | en kursusavis for 5 forskellige
sen, som skulle afgøres ved omspil I kurser, der bliver spredt over det

det

I meste af landet og er pianlagt fra
sejr I novernber tii marts. Det bliver en
tilførstrævnæ.
I blanding af DlF-kurserogDBgUDer blev spillet på et meget let I kurser, hvor af flere henvender sig
eternitanlæg. Det understreges af at I til klubledere, men også en gruppe
derblev spiliet 8 runderpå 18 slag, I sombaneejere erkommeti
hvoraf Hardenberg alenetog sig af I betragtning. Kursernevilblive
4 af slagsen.
I fglgende: Klublederkursus,
Spilletblevlgrdag afbrudtafregn, I foreningsgkonomi, dommerkursus,
endda så slemt, at herremes 9. runde I instruktprkursus og banekursus.
blev aflyst. Dameme gennemfprte I Med avisen fglger dato, sted og en
deres runder.
I kursusbeskrivelse. Avisen udsendes
mellem Salzburg fra Østngog
hollandske hold Geldrop med

medio oktober.

I
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Kig på hvad de andre gør!
Tekst og

folo: Klaus Henriksen, Aalborg Banegolf Klub

Efter en hård og dyr omgang med
atfå vores nye udendgrsanlæg op
at

ståi Aalborg Banegolf Klub var

vejret ikke flinkt imod os til sæsonstarten. Turisterne som gerne skulle
lægge en del penge hos os, så vi kunne betale vores gæld, kom heller

ikke

i tusindtal, som vi havde håbet på.
Men efter et par artikler i lokalavisen
bredte nyheden om et nyt minigolfanlæg i Nørresundby sig. Dethele

kulminerede, da NBrresundby
Idrætscenter aftroldt den herlige Pondus Cup med deltagelse af ca.4000
unge mennesker fra mange lande.

chokeret (overrasket) over athØre
hvor udbredt sporten er i Sverige.
Alene i Ggteborg findes der 8 klubber. Iløbet af sæsonen mPdes de på
skift hos hinanden ugentligt, og der
er gennemsnitligt 70 deltagere pr.
gang. De har sågar en decideret
banegolfskole hvor de indimellem har
Inge Sand tii at undervise. De kan
bare det der i Sverige.
Vi har indtil videre aftalt med
svenskeme, at vi engang i oktober afIægger dem et besøg for at prBve at

Jeg havde en lang samtale med
proj ektlederen angående banetyper,

kriterier, turneringer, klubber, udstyr
o.s.v. Projektet skal udføres af folk
fra AMU-centeret som led i en uddannelse. Der er afsat 400.000 kr.
til etableringen eksl. arbejdslBn. Det
er afgjort, at det bliver betonbaner,
hvorforjeg har henvist dem til DBgU

formere information. Jeghåbe4 at
unionen fplger op på sagen. Muligvis
er der ossåhermed en mulished for

Denne uge var der virkelig drpn på
anlægget, og vi måtte flere gange
melde udsogt af udstyr.
Efterfplgende fik vi en helsides
(fonide) i Aalborg Stifutidende, hvil-

ket ogsåhar givet storreklame for
klubben. Vi har haft flere gæster som
tidligere har spiliet på det gamle anlæg
i Aalborg men nuhellere vil spille på
vores anlæg , som er af en noget hgj ere standard. Medlemstalleter som
fBlge af bl.a. reklame også steget en
smule. så alt i alt er vi forholdsvis

lykkelige i en af Danmarks yngste
klubber.

Midt på sæsonen blev vi kontaktet af en norsk klub, Frederikstad
Mini golf Klub, som ønskede en venskabsklub i Aalborg (som er venskabsby med Frederikstad). Efter
samLale med dem er vi enige om at

prøve at få et samarbejde op at stå.
Korttid efter vores nationale
stævne blev jeg kontaktet en s@ndag

morgen af Anders Schack, somer
formand for en svensk k1ub. Tuve
Banegolf Klub. Han aflagde samme
sBndag etbespg hos os hvor vi fik
en lang og hyggelig sludder om banegolfsporten i Danmark og Sverige.
Vi blev i den forbindelse temmelis
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Aalborg fik mange interesserede gæster på anlægget under Pondus Cup hos
NBrresundby ldrætscenter med ca. 4000 unge deltagere.

V påregner igvng!"
vil udvide vores
nationale stævne tii også at omfatte
spille påfrltbaner.
at vi fra næste år

Norge og Sverige.
En god nyhed, jeg kan orientere
om, er, atden muligvis i løbetaf 1997
bliver basis for en ny klub i Nordjylland, nærmere betegnet i Abybro
(ca. 20km. nord forAalborg). Det
drejer sig om Abybro Golfklubs jord
(som ejes af kommunen). Der er i
Øjeblikket store planer om at etablereetminigolfanlæg.

OMC for at sælge deres skabeioner
tilbaneme.
Slutteligt, med svenskerhistorien
inmente:
Mon ikke vores union med over
40 årpåbagen efterhånden skulle
få fingeren ud og så for f..... få lavet
noget reklame for denne sport. Det
kan ikke passe, at både bowling og
billard er såmegetbedre nogle
sportsgrene end vores. Men ikke
desto mindre har de formåetatpræsentere tingene på den rigtige måde.
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Ti dage til iunior'EM i Ridderkerk
Af Dennis Prip Hansen, Nord-Als Banegolf CIub
Vi tog af sted lPrdag morgen kl.
10, og var dernede omkring spisetid. På turen derned, gik tiden med
athøre walkman og spille kort.
Da vi kom til vandrehjemmet i
Dordrecht, hvor vi skulle bo, blev vi
indlogeret og gik derefterhen på
vandrehjemmets spisestue, hvor vi fik
noget meget lækkert at spise. Nogle
mente det var ensformigt mad vi

fft

men det kunne have været vælre.
Samme aften kørte vi ud for at
kigge på anlægget. Det var et pænt
anlæg med et stortklubhus.
Denæste 5 dage gikmedtræning
på anlæggene. Efter et par dage

havde vi da alle prøvet at have en
grØn runde på etemitten. På vandre-

hiemmet

fft

skak, flipper og bordtennis og der
blev også tid til gokart.

Det kneb mere at kommer under
de 30 på betonen, ikke fordi hele
betonanlægget var svært, men fordi 2
baner @delagde detformighver gang

(bane 4 og9). Det viste sig også at
blive mine problemer på sprlledagene.
Etemitanlægget var egenfl ig
megetlet, men alligevel sværtnok
til, atjeg havde en runde over 30.
På selve spilledagen var den ingen
af os der gik kanon godt. Det resulte-

Det
måtte også en meget skuffet landstræner se i Pjnene. Det pr@vede de
fleste at,,skylle ned" på festa{tenen
rede i, at ingen af os gik i finalen.

vi tiden til at eå med

og alle havde det dahellerikke lige
godt, da vi kom tilbage til hotellet.
Skal man se på noget af det positive ved turen, så var det at pr@ve
baner, man aldrig har spillet på fgr,
mØdet med de mange ærdre nationer,
sammenholdet i "lejren" og det gode
humØrhos de fleste, men deterogså
svært, at holde hum@ret oppe hele
tiden, når den ene dagen inden afgang
har fået sin bil stjålet og den anden
sit minigolfgrej, som lå i bilen. Det var,
hvad derhændte vores hoidledere
Rend og Morten.
På trods af diverse problemer med
bil og grej blev det en virkelig spændende tur med mange sjove og gode
oplevelser, somjeg kun kan anbefaie
andre, hvis de en dag fårchancen.

EIIeve dage med
EM i0dense
- et udpluk af følelser
og

indtryk

Af Inge-Lise Hansen, Nord-AIs
Banegolf CIub
EM har virkelig været en god
oplevelse for mig, det har været
spændende og lærerigt. Jeg er glad
for, atjeg sagdeja til at deltage.
Æle påholdethar været positive
hele vejen igennem, ogjeg føler,at
jeg erblevet godt modtaget.
Med begge ben solidt plantet på
jorden gik detellers derudaf. Fra
torsdag til tirsdag kørte vi efter et
fastlagtprogram, som jeg syntes
fungerede udmærket.

Detblev til mange timers træning
og runder, hvorresultateme for mit
vedkommende var rimelise. Der var

på landshold i år
Mor og s@n i forening. Begge debuterende
debuteren
selvfplgelig baner, som kunne drille,
hvor koncentrationen svigtede, og
hvornerv@siteten tog over, f.eks.
langbanen, den varjeg ihvert tilfælde
ikke gode venner med. Men den får
jeg nok lært, - jeg må tage til Odense

lidtoftere!

Mine modstandere under EM var
fra Holland, Slovakiet og Porhrgal,
vi havde ingen vanskeligheder med
at forstå hinanden. Vi havde nogle
gode runder sarnmen.
Ti dage minigoJf og masser af fremmede mennesker har været anstrensende men sjovt.
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Føljeton: Bru$ bolden med fornuft
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Vi sprang den over sidste gang i
bladet. FBljetonen der skulle handle
om bolde. Men vi glemmer den ikke
og prøver så i dette

nurtmer.

Det drejer sig altså om boldegenskaber. og her skal man overveje
flereting af følgende: Hårdhed,
springhøjde, temperaturkonstanthed,

"Elektronik og præcist tempererede tasker til boldene er med ved
EM" skrev de i Politikken, da deres
udsendte havde lavet sin reportage

vægt, diameter: - fordele/rigtig anven-

fra europamesterskaberne i Odense.

skaberi regnvejr.

Det er toppen af pyramiden, når det
gælder præparering af bolde og forekommer da også som tilfældet var i
den øverste kategori af elitesporten.
Den omtalte boldtaske tilhørte den
tyske lejr, har en værdi af omkring
10.000 kr.
Denne artikel henvender sig nok
mest ti1 spillere med grundudstyret
på plads og lidt erfaring i baghanden,
men såvel dem som nye spillere kan
den trjælpe med deres boldvalg på
banen, så lBsningen ikke blindt bliver

fundet i boldforhandlerens attraktive
og til tider næsten magnetisk tiltrækkende sortiment. Hermed skal det

ikke forstås sådan. at man skal forsage enhver tanke om at k@be ny
bolde til sarnlingen, men det skal mere
være en inspiration til at gribe i egen
taske og lære sinebolde atkende og
lære atarbejde med dem. Kan man
ikke arbejde med dem, bliver det
ikke bedre med flere bolde.
Når man skal vælge bold er det
vigtigt fpnt æ vælge sin spillemetode,
som kan tage udgangspunkt i ens
tekniske formåen og hvilken satsning,
man vil fortage påbanen - risikoffldt
og dermed alle ekstrachancer og
etleme eller sikkert spil efteren toer,
demæst er det vigtigt at kunne "læse"
banen, så man hurtigt kan vurdere,

hvilken type bold man skal lede efter.
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delse, overflade, boldens lgbeegenskaber, boldens b andeegenskaber,
skruegenskaber og boldens egenDet er temmeligt mange betingelser

Påbaner som Saltoen, Passagen
og Slpjfen kan man med fordel
anvende store bolde. Filosofien er,
at deres lodrette centrum vii befinde
sig længere fra udløbets kant. Herved
kan man til en vis grad på forhånd
bestemme boldens retning mod
hullet.

Arbejdet med boldene

at tage i betragtring, hvoraf flere skal
opfyldes på6n gang, og detkræver

I lighed med boldvalg kan man
tage flere ting i betragtning, når det

at man kender sine bolde. at man

drejer sig om boldpræparering.

spiller med dem jævnligt og at man
vælger ud fra logiske principper.

Boldpræparering koncentrerer sig
omfglgende: Overflade, temperalur,

Skal man spille med sine bolde jævn-

fu gtighed, holdbolde/boldcoaching

ligt eren god træningsmetode at
træne altemative og måske utraditionelle spillemetoder. Det er også en
made at forberede sig til andre anlæg
på. Anlæg som man i forvejen kender, og som opfræderpåtumeringskalenderen iløbetaf året. Hvad
angår de logiske principper kan en
stor bold være et dårligt valg på
baner med snævert gennemlPb, på
baner med lave bander, hvor bolden
nemmere kan springe ud over, ja
endog på en bane som Kondibakken, hvorboldens løb modhullet
selvsagt sker op ad en bakke. En
stor bolds vandrette centrum ligger
hBjere end på en li1le bold og den
vii dermed i marginaltilfældene nemmere runde påhuilet ellerløbe over

og boldopbevaring.

det.

Omvendthar de store bolde den
simple fordel, at de er nemmere at
rafilme, men det spiller nok mest ind
rent psykologisk. Personligt har jeg
aldrig selv haft den oplevelse, men
for nogen kan det godt være tilfældet.

Overfl aden er vigtlg at friholde
for snavs og nogen lægger endda
også vægt på at have en overflade
helt fri for "fedtefingre", så bolden
ikke glider på banden. Lidt paradoksalt forekommer det derfor. når man
ser spillere rulle bolden i jord eller
grus. Det sker især med ulakerede
bolde for at reducere skrueeffekten,
men talkum kan også anvendes med

udmærket resultat.
Mgtigere og måske nemmere for
spileren erdetnok atvære opmærksom på boldens, luftens og banens
temperatur. En varm eller lun bold
rullerbedre og længere, da man på
denne måde lader den arbejde. Det
er især væsentlig påkolde eller fug-

tige baner, som for eksempel om
morgenen eller aftenen. Midt på
dagen skal deranvendes modsatte
midle4 hvis temperaturen stiger meget

og soien står h6jt, for så er banerne
varrne og man kan derformedfordel afkøleboldene. Detkan skeblot
ved at 1ægge en boid i skyggen,
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lægge den i vand ellerlægge den

i

en isafkølet termoboks. Generelt er
det et godt råd altid at stille sin taske

i

En stor indsats lønner sig ofte og
samarbejde i en spillegruppepåt2
eller 3 spillere er til fordel for alle

skyggen, da solvarmede bolde bliver

gruppen.

heltustyrlige.
Vejret Øver idet hele taget stor
indflydelse på vores spil - ikke blot

Holdspil

og dermed kan en eventuel gevinst

forholdetryge i vasken. Ligeledes
kan holdmoralen også lide et knæk
og et sammenbrudharmåske taget
sin begyndelse. Selve coachingen af
bolden, altså en holdleders styring

i

Som enkeltspiller styrer man helt

af bolden æmperatur enten via

for spilleme men også for affangøren.
Regn og fugt kan gØre livet surt for

og med hvilke bolde. Spiiler man på

enhver banegolfspiller. Man kan dog

et hold er der andre faktorer, der kan

gøremegetselv for atbringe banen
i en tprlignende tilstand. Brug af regnskærme på vitale baner, for eksempel
Slpjfen, er til stor gavn for spillets
afvikling og det er tit den affangerende klub, der påtager sig ansvaret

spille ind. Holdbolde er et begreb,
derbetegneretholds pnske om at

selv, hvordan man vil spille baneme

forretning, mens man altid serhollandske, tyske, @strigske og schweiziske spillere have dem med sis.

indrettes med et termometer, er også
vigtig. Han skal levere bolden i den

tilstand, som spilleren forventer og
tage den

samme bold for alle spillere - de

Det er ikke altid, at man har hoidledere med i den hjemlige holdtume-

individuelle ambitioner kan herved.

udvalg medfornuft.

Endnu har man ikke fundet i en dansk

almindelig fpling og kendskab til bolden
eller via kølebokse. som endda kan

opnå det bedst mulige resultat på en
eller flere baner ved at anvende

Et godt udvalg gør ikke n@dvendigvis gode spillere, men man er godt hjulpet, hvis

for at placere disse på anlægget.
Dertil kan spillerne anvende svabre,
svampe og handklæder til at gøre
banderog baner tøfierde områder,
hvor man pnsker at spille sin bold.
Specielt effektive er de såkaldt
"sauchwunder"-svampe, som har
en specielt stor optageevne afvand.
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tii fordel forholdet, risikere atblive
tilsidesat. En holdbold spiller et helt
hold med en hel dag igennem. Ved

jævnligtbrug af boldenfårman en
lgbende vurdering og kender dens
øjeblikkelige tilstand, altså om den
er blevet for varm eller for kold.
Springer en spiller over, fordi han

kritik, der kommer, hvis han

ikke har passet sin opgave ordentligt.

ring, såherkan
det være en
spiller, derhar
opgavenmed
boldcoaching.
Måske ses
detmestblandt
de bedre
spillere, at der
arbejdes med
aile disse ting,
mens andre
måske ikke
man kan anvende sit
mener, at det
tilkommerdem
atvære så ambitiøse, men alle kan
medfordele anvende artiklens forslag til boldvalg og boldpræparering
SPrg for at indgve tingene i forvejen, når man træner, ellers mister
det meget af sin værdi i praksis.
Godtspil!

ved, at han ikke få:r en etter med den
og dermed sætter en finaleplads over
styr, risikerer han, at holdkammeraten

efter ham ikke far succes med den

13
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Ændret struktur for DM-holdP
Af Peter SQrensen, breddekonsulent Dansk Banegolf Union

indslusningsmulighed for dem i vores

nu)nge Ønsker at spille 5 - 8 gange
om året inklusive stævner.

tumeringssystem, der ikke skræmmer
dem væk, mener jeg, at det er nØd-

3) Regionsinddelte serier/divisioner

Med tilgang af nye klubber og en

vendigt med en ændring af holdturneringens struktur. Nedenstående er
mine tanker for, hvordan den kunne
se ud, men det skal nPdvendigvis
bemærkes at det ikke behøver at
være "de vise sten", men den nye
turnerinssform skal i hvert fald have
a

T

I

a
a
a
a
a
a
a

I
I

a

a
a
a
a
a
a
o
a
a

'184

spillere løste licens
78 af disse spillede under 30 omgange - hvilket
svarer til ca.4 stævner.
43 spillere spillede mellem 30 og 50 omgange,
svarende til mellem 5 og 8 stævner.
63 spillere spillede flere end 50 omgange.

a

a
a
a
a
a
a

ooooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoooooao

til formål at dække alles behov. Jeg
har først beskrevet. hvad der skal
være opfyldt og derefter lagt en
argumentation med udgangspunkt
1995 o91996:

Hvordan skal sådan en
turnering se ud?

i

Holdtumeringen I 996 bestar af:

Elitedivision:
8

for

ca.4O spillere.

spillere spillede i 1995 mellem
30 og 50 omgange - dvs. at så

14

hold å 4 spillere ralt32 spillere
1.

divisioner for ca. 50 - 60 spillere.
- 63 spillere spillede i I995 mere
end 50 omgange - dvs. at så
mange er interesseret i at rejse og
spille meget.

- 43

ikke overraskelser. Finalen ville altid

forkategori"

2)

Een danmarksserie (vest), på
sigt ogsåeen danmarksserie (øst).
En serie skullebeståaf 8 - lOhold å
4 spillere svarende til 32 - 40 spillere.
Den skulle spilles over 4 sgndage
med 4 omgange hver gang, hvor der
skulle startes kl. 10.00. Turneringsformen skulle værelig den landsdækkende division.
Nu ville 48 ud af de 63 spillere,
der ønsker at spille mere end 8 gange
have spillet de 5 gange. De ville altså

stadig have lyst til at spille mindst 3

I) Landsdækkende division/

2) Landsdelsinddelte divisioner

træning. Hvis man ser på den nuværende tumering afspejler slagene også
pointfordelingen - der sker stort set

les sammen med DM-enkelt. hvor
holdspilleme spillede,,sidst" uden

a a a a a a a a a a a a aa

a
a

Fordele: Hele l6rdagen erfri til

være spændende, og den kunne spil-

dnsker.

Statistik fra 1995

a
a
a
a

a
a
a

for ca. 80 spillere.
- 78 spillere spillede i 1995 under
30 omgange. Disse spillere er altså ikke interesseret i at rejse langt
og spille meget. Vi skal altså lave
en turnering som passer til deres

lOOOaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

a
a
o

hold Z2,tredjebedste 20 points osv.
Der spilles 4s@ndageplus 1 finale
hvor der spilles 6 omgange. Bedste
hold på dagen vinder.

division:

spillere

ralt32 spillere

8

hold å 4

t

hold å 4 spillere i alt36 spillere
Jeg har ud fra alt dette overvejet

2.

division:

fglgende fonlag til ny tumeringsform:

1)

Enlandsdækkendedivisionmed
1 2 hold å 4 personer svarende til 48
spillere. Denne division spilles som
slagspilsturnering. Der spilles 4 - 5
omgange om s@ndagen. Detbedste
hold tildeles 24 point, næstbedste

stævner. Der ville være restere 15
spillere (63-48= 15), som har spillet

4 gange, og som stadig Ønsker at
spille mindst 4 stævner. For at fylde
Danmarksserie vest og den landsdækkende division skal derdeltage
80 - 88 spillere. Dvs. at ud af gruppen på 43 spillere som gnsker at

spille 5 - 8 stævner skal 25 spillere
(88 - 63 = 25) spille i Danmarksserien. Disse ønsker stadig at spille
1 - 4 stævner udover Danmarksserien.
...fortsættes næste side
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Til at lave regionsdelte serier er der
altsånu 96 spillere. Dette virker af
meget, men det er ikke givet vi kan
fylde alle regioner. Jeg foreslår derfor, at der i samarbejde med campingpladserog andre aniæg i1997
affangeres en regionsdelt tumering,
hvorfplgende krav skal være opffldt:
- Der må max. være 50 km
imellem spillestedeme.
- Tumeringen skalkunne afuikles

på4 - 5 timer.
- Der spilles med et begrænset
antal bolde (eks. unionens 6 bolde)
Der er allerede nu forespprgsier
fra campinglladser, som kunne være
interesseret i dette. Hvis en sådan
tumering var tilstede, ville man kunne bygge de regionsdelte serier op
over denne, og derved få lidt starthjælp i de svage regioner. Man ville
samtidig have en tumering attilbyde
de nye klubber, hvor de ikke blev
skræmt væk af spillere med 50 - 100
bolde. Derkunnemåske også startes

juniorserier i dette regi.
Denne turneringsform ville også
medføre at de eksisterende klubber

havde et sted atprøve deres nye

mediemmeruden at de skal rejse.
Man ville samtidig have et sted for de
"gamle" spillere som nu forsvinder
ud af sporten, når de ikke ønsker at
brugeen weekend på at spille.
Mit bud er også at der ville være
flere spillere, som ønskede at spille
klubbemes stævner (måske endda
spillere fra campingpladseme).

Problemer ved den nuværende
furneringsform ?
1. Lang spilletid!
Lgrdagkl. 14.00 - 18.00 s@ndag
kl. 9.00 - 16.00Hvi1ketmedførerat
derbruges minimumhele lørdag +
s@ndag

til træning og tumering.

2.Langerejser!
Hvilket medfører at der ofte er
brug for ovematning. Det gør igen at

detbliverrelativt dyrt at spille holdtumering.
3. Turneringen passer

ikke

til

juniorer!
Juniorer dyrker som regel mere
end 6n idræt. Hvis de vil spille minigolf, kan de ikke samtidig dyrke
andre idrætter. Da alle idrætters
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turneringer ligger i weekenden.
Spiller man minigolf er man væk hele
weekenden, og kan så ikke nå at
spille fodboldkamp eller lignende i
den samme weekend. Vi får altså
kun dejuniorertil at spille, som vil
sætte andre sportsgrene

til side for

spilleminigolf.
4. Turneringsformen virker
afskrækkende for nye klubber!
For en ny klub, er det meget at
binde sig til 4 weekender, med mindst
2 afdelinger uden for egen landsdel.
Kun på Fyn er der et alternativ "den frnske aftentumering" som nye
fynske klubberkan deltage i.
5. Den udfylder de flestes
behov for fu rneringsminigolfl
Klubberne ønsker at afholde eget
stævne for at vise sig både i minigolf
sporten og i lokaisamfundet. hdtægterne fra stævnet skulle gerne give
lidt ,,kroner i kassen" som hjælp til
klubbens drift. De sidste 4 stævner i
sæsonen havde som det hgj este 32
deltagere. Det er der ikke meget
at

økonomii.

D.Bg:UllafilOlHdr ieprbsentånt$ika.b$ffiød,e
.....i.''Eweffiildeaden.23,,i,2 1aeveffii ffilderbarsk,B. ruolfUnibn,si!,å+li$b rcpræ.Sefif5kåå'fde.,

,

Det skal som sidste,årforegåpå Vissenbjerg Storkro. Dererendnu ikkeplanlagtetekstraprogram forweek
mdrxr,u{,over,mø&ti mff iffit:v,,il Eok.b.li$$..en.o$føI$nin€,ffno$le..ffi,6o,e u ,soffi ffiffie . påDS It 's
serninarfci unionen udvalg den 12. - 13. oktobei i Nyborg.
På valg i november er ifglge lovene unionens formand Inger Walther og næsrlomand qrrydan
lrylusserringef.wdffiei:ønskef l$,K.,ff:gefiCIpå$1le som:ffiffiMdildgluææier:rotru,scheeltrhffiseft:ønffiIi$eledesat
trrekke sig fra posten Der appelleiei derfoi kraftigttil klubberne om atkigge i egne rækker efter afløsere til
så tunge poster- Det er natuiligvis vigtigt, at der på nuVærende tidspunkt bakkes op omkring Dansk Banegolf
Union, der står loran en sLærk udvikling, så det hidtidige arbejde med optagelse i DIF og bevarelse af det
nuvæiende medlemskab ikke tabes på gu l vet.
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Breddekonsulent ansat pr. 1517-96 på deltid
Arbejdsopgaver:
- Etablering af mindst 3 nye klubber pr. år.
- GennemfBrelse af et særligt rekrutteringsproj ekt på sj ælland.
- Gennemførelse af ,,Minigolfens Dag" over hele landet hvert
år.
- Udarbejdelse af

rekrutteringsmateriale og
informationsmateriale om banegolf.
- Præsentere DBgU's tilbud for alle eksisterende baneanlæg
gennembesBg.
- Synliggprelse af sporten gennem demonstration med mobilt
anlæg
ved udstillinger m.m.
- Etablere en skoleturnering på landsplan.

Hvad er der sket i lggf

?

FBlgende materiale til udbredelse af sporten er blevet udarbejdet:
,,Er der en klub der spiller på Deres anlæg,,_folder.
,,Minigolf - introduktion til banegolfsporten"-lærebog.
,,Minigolf '-brevkort til messer o. lign.
,, Vi starter en minigolfklub.,_plakat.
,,Minigolfens Dag"-plakat, boldsæt med 6 bolde og taske...
,,Minigolfens Dag"-præmier.
,,Scorekort" til,,Minigolfens Dag.,.
,,Minigolftræningsplakat".
,,Kursusavrs 96/97".
,,Yde/yde-konfrakt".

sidst i maj månedblev ,,Er der en klub der spiller på Deres anlæR,, udsendt
til 207 anlæ+. I denne foldir brev ,,Minigolf"ns Dog* samtidt| nbudt.
I alt deltog 33 anlæg og 938
spillere.På de l3 tilmeldte klubanlæg dettog kun omkring 150 spillere
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Pointturnering i 0dense
Af

Vtbeke Andersen, Putter Team Odense

PutterTeam Odense vil i vinterhalvåret 1996-1991 aftrolde en
lBbende pointtumering. Klubben vil
geme invitere alle klubspillere fra
hele landettii at deltage i. For at
skabe en fairchance for alle

bliver

deltageme inddelt i 3 kategorier efter

Dansk Banegolf Unions årssnitliste
forsæsonen 1996. Hvergang spiller
man4 runderog der gives herefter
points efter ens placering. Således

i hver række 10 points, nr.
Tfåt 8 points, nr. 3 får 7 points og
såvidere. Der skal dog være minimum 6 spillere i rækken for at opnå
maksimumpoints, ellers bliver point-

får nr.

1

Afgørelse i DM-sag
Der er faldet en afgørelse i sagen

fordelingen 6 points til vinderen,4
tllnr.2,3 til nr. 3 osv.
Hele tumeringen afsluttes meden
finale den 16. februar. Indtil daer
spilledage sgndage med startkl.
13.00, hvor der hver gang spilles 4
runder. Turneringen spilles på
fglgende søndage: 20. oktober, 17.

november, 15 december, 19. januar
og altsåfinale den 16. februar, hvor
deltageme seedes i forhold til deres
points opnået i løbet af vinteren.
For dem, der ønsker at deltage,
koster det kr. 30,- pr. gang, og
vinderne præmieres med brugsting
og de endelige rækkevindere fåLr

Idrætsmesse '96
Odense

i

Endnu en gang inviterer Danmarks

om Nyborg-spilleren Michael Spllings
DM-deltagelse, hvor han ulovligt stil-

Idræts-Forbund til ldrætsmesse i
Odense Congress Center den29.

lede op i kategorien herre B og vandt

novembertil 1. december. Dansk
Banegolf Union deltagermed en

rækken. Detviste sig athan stillede
op ulovligt, fordi han på årssnitlisten

fra7993 rangerer som nr. 10, hvilket
tvingerham ti1 at stille op i rækken
for A-spillere. Det var fØrst efter
DM, at turneringsudvalgetblev oPgj ort opmærksom på problemstillingen. Efterbehandling af Michael
Spllings protest mod fratagelsen af
hans titel først i Fyns Banegolf
Union og senest i DBgU's tumeringsudvalg har TU afvist protesten og
nu erklæret Kåre Thomsen, Aalborg
Banegolf Klub, somvinderaf rækken. Der er bragt en revideret
resultatliste på resultatsideme.

desuden overrakt en vandrepokal.
Tilmelding sker på selve spilledagen
senest 30 minutter før start. Der er
åben i klubben senestkl. 12.00.
For de, der villære banerne at
kende, kan vi fortælle, at der spilles
klubaften hver tirsdag kl. 19.00 for
alle med et snit under 45.00.
Tilmelding sker i klubben senest kl.
18.45.
Til forskel fra sidste sæson har vi
i klubben i år valgt at afskaffe
træningsafgiften, og vi håber hermed
at se mange spillere fra landets

klubber i løbet af vinteren.

Velmødt.

Generalforsamling i
Fyns Banegolf Union
Fyns Bæregolf Unionholdt sin
årlige generalfonarnling lprdag den
1 9. oktober i Gelsted. Hele bestyrelsen trak sig, og der blev efter vedtagelse af deteneste indsendte forslag

24mZ stand samt et opvisning sareal
på 10Om2 til opstilling af baner.
Til forskel fra messen i 7994 er det

valgt en tremands bestyrelse, som
fik fgigende sammensæffting: For-

arrangeret Skolemes Dag fredag den

Club, kasserer Henrik Ottosen,
også Odense og sekretær Teddy
Nielsen, Minigolf Clubben Gelsted.
Bestyrelsen vil i første ombæring
koncentrere sig om de åbne Fynske
Mesterskaber og de fynske

29. novemberkl. 9.00-14.00, hvor
landets skoler af alle slags inviteres

til MÆRK/PRØV IDRÆTTEN.
Tidsrummet her henvender sig også
til ældreidræt, som også var @nsket
som målgrupe blandt udstilleme.

mand Erling Jensen, Odense

Minigolf

aftentumeringer.
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Hvad $ør man for at tiltrække ungdommenp
Tekst og

foto: Carl E. Rasmussen, Nord-Als Banegolf Club

I disse år, hvor de fleste idrætsforeninger kæmper en hårrd kamp for
at tiltrække sig de unges interesse,
må man desværre nok erkende, at
det kniber gevaldigt med at hverve
nye unge medlemmer

Når man betragter tilmeldin gerne
de respektive turneringers juniorrækker, må man oftest græmmes.

til

Deterbåde syndog skam, fordeter
jo mere attraktivtfor de unge spillere, når de skal kæmpe mod en
lang række konkurrenter end blot
mod de samme få j ævnaldrende.
Jeg skriver udtrykkeligt "mod de
samme". fordeter desvæffe ofte de
samme, der går igen i de forskellige
tumeringer og mesterskaber.
Jeg har drøftet problemet med flere spillere, blandt andet fynske deltagere under vores traditionelle internationale tumering, og synspunkterne viste sig at være sammenfaldende.

Jeg fortalte om vores indsats

i

klubben med skoleturneringer og
vores deltagelse i "Aktiv Sommerferie", og vi varenige om, atdetkunne være en vej til at hverve nye unge medlemmer og ved at gØre dem
interesserede, kunne man muligvis

fastholde dem som medlefilmer.
Det var derfor med stor optimisme, at vi i begyndelse af august inviterede til vores årlige sommerturnering, men jeg skal lige love for, at
optimismen blev vendt 1 80 grader!
På trods af meget opsggende ar-

bejde og kontakttagen til en lang
række af de unge skoleelever fra vores skoletumeringer oplevede vi
som foreningsledere den store skuffelse, at ingen afde unge fandt det

ulejligheden værd atmØde op.Og
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till

Gang i den - eller er der i virkeligheden
dette til trods for udsigten

til

at

kunne

pænepræmier!
"Hvad g@r man så," spurgte vi hinanden? Hvad er det, vores sportsgren savner af tiltrækningskraft hos
deunge afidag?
Er spillet for stillestående, eller er
den manglende ff siske udfoldelse
for afgØrende? Skal vi frnde på andre

for lidt gang i den for

de unge?

former for afvikling af spillet? !
Andre turneringsformer? Ja, sådan
kunne jeg biive ved. Detkunne være
interessant at læse om andre spilleres mening i dette blad, for det er jo
til allersidst et stor fælles problem,
såfremt vi da Ønsker tilgattg og afløsere. For det gPr vi da, ikke sandt?

f)Nl-enkeltmands 1997
Klubber, der Ønsker at artangere
danmarksmesterskaber for enkeltspillere i
uge 26 i 1gg1 ,bedes fremsende ansøgning
ti I Turneringsudvalget senest
den 15. november 1996.
Turneringsudvalget er Erling Jensen og
Claus Foxholm.

Skoleturnerin$ i Nordbor$
Tekst og

Club
foto: Carl E. Rasmussen, Nord-Als Banegolf

Hos Nord-Æs Banegolf Club
pr@vede vi i 1995 som noget nyt at
aflrolde en skoletumering mellemto
af de nordalsiske skoler, Østerlundskolen og Nordborg Skole
Da forløbet blev godt modtaget
af såvel elever og lærere, besluttede
bestyrelsen at gentage spØgen i 1996,

blot med den forskel, at vi i årr
udvidede aktiviteten.
Som i det foregående år var det
atter de to skolers 7. klasser, der
skulle dystemodhinanden, og samtidig inviterede vi alle eleverfra
skolemes fem S. klasser til klassevis
at spille mod hinanden.

W%
W

F:ll

1K

om det at spille i klub'

men tilsyneladende for lidt interesse
spillet - ftLvt'
Interesse om spLLLeL
tnteresse
\/^i*'lama.,arrirneliof
flinke
vejrgudemevarrimeligtflinke
fem velegnede bolde, og vinderen' Martin Christensen'
imod os, da der blev spillt indled- indeholdende
på flotte 30 slag' også
ser dækkede spillet på de gik igennem
ende runder og finaler i begyndelsen der srorr
LLL

baner.
1
afjuni maned.
af tumeringen for 7. klasse
\Ånder
Det var både interessant og morår i træk de skrappe
somt for os atfgrgede mange unge blev for andet
Devandt
spillere, der for iangt st@rstepartens unge spillerefraØsterlund.
vedkommendegrkvældigtopi spillet. pokaltg vandrepokal.
allefinalister
I årblev alle deltagerne udstyret Deråmedaljertil
samt en flot poti tit uedste
med rigrige køller samt en
g

taske

ffieæ':#ffiffi

spiller

esaå$F

flere andre viste gode evner for spillet,
men kan vi fastholde dem? Heri
ligger der en stor opgave og 6n ting
erbombesikkert: Det bliver svært!
Hos 8' klassemeblev dettilnogle

drabeligedyster,indendefiredygf,ge
Arenee

r.::s

,1*::Y,i3lil?å*l;

tr ilrlft'"rå*l.låtttfl
#flflåffi?'TJt"fi:j,'tu
ende, for det erjo et af formålene
med dis se skoletumeringer.

Skoletumeringeme er alle blevet
afviklet i skolemes idrætstimer og
harkun været mulige at gennemfBre
takket være en stor indsats af en
række af kiubbens ældre medlemmer.

Klassevindere

fra NABC's skoleturnering'
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Resultater siden sidst
For perioden 29.

juli

- 5.

oktober

Nationaltstævne

Seniorherre (1 I rd.)

Gelsted den 21. - 22. september

Rudolf Matthies, Broager
2. Arne Hansen, Nord-Als
J. Karsten Jgrgensen, Randers
1.

Herre A (7 rd.)
1. Jakob Petersen, Gelsted
2. Erling Jensen, Odense

155

ClausFoxholm, Gelsted

110

Seniordame (11 rd.)

189

2.
3.

3.

Hene B (7 rd.)
1. JgrgenHansen, Gelsted
2. TrymSchaarff, Broager
3. Allan Frost, Broager
Seniorherre (7 rd.)

1.

2.
3.

LeifJørgensen, Odense
Teddy Nielsen, Gelsted
Ronald Gejbgl, Odense

Seniordame (7 rd.)
1. Grethe Knop, PutterTeam
2. Rita Thiigesen, Nord-Als
3. Sonja Hansen, Gelsted

163

r9r
2M

ryl
19
l99

m
2ffi

M

Odense Minigolf Club den 7. - 8.
september
Fynsserie (4 rd. eternit & 4rd. beton)
2t2
1. Ole Rasmussen, Putter Team
213
2. JanLyB, PutterTeam
228
3. Kaj Christiansen, Odense

Serie 2 (4 rd. eternit & 4 rd. beton)
7. Leif J6gensen, Odense
2. Rasmus JPrgensen, Odense

3.

Sonja Cristensen, Odense

222
256
251

251
252

n3

Juniorer (4 rd. eternit & 4 rd. beton)
D8
1. Lars Jgrgensen, Odense
2. Michella Andersen, Putter Team 3T7

3. ThorSørensen, PutterTeam

)zl

Nationaltstævne

Broager den 13. - 14.juli

HeneA(11rd.)
John Hansen, Putter Team

2v

2.

Leif Olsen, PutterTeam

263

3"

TimChristiansen, PufferTeam

276

1.

HerreB (11rd.)
1. KimBukhave,PutterTeam
2. Svend Hansen, Broager
3. Trym Scharff, Broager

20

Grethe Knop, PutterTeam
Kirsten Hansen, Odense
Rita Tygesen, Nord-Als

T7

D
3t2

Gladsaxe den 3. - 4. august

281

N

29r

Jan LyØ, Pul.l,er Team

2. John Hansen, Putter Team
3. Brian Hansen, Gladsaxe
HerreB (10rd.)
1. Hans-Martin Persson, Malmci

2. Poul Frederiksen, Gladsaxe
3. Carsten Madsen, Gladsaxe

216
226

n2
228

no
236

Damer(10rd.)
1. IngerWalther, Gladsaxe

2ffi

2.
3.

285
285

Lene Simonsen, Sj<iviken
Agneta Bengtsson, Malmci

Seniorherre (10rd.)
1. DieterErnst, Malmti

2. Robert Baldorf, Gladsaxe
3. Torben Baldorf, Gladsaxe
Juniorer (10 rd.)

1.

2.
3.

FrederikPersson. Malmci
Jess Hernvig, Gladsaxe
Christian Andreasen, Gladsaxe

Hold (5-mands.

1.

4

rd.)

Putter Team Odense

2. Gladsaxe
3. Malmd

2n
z3l

26. Martin Sørensen
27. Carsten Eriksen
34. John Hansen
50. Peter Jensen
52. Tim Christiansen

30r
397

T7

2v
257

258

8

rd.)

t2t4
1248

3. Sverige
5. Danmark

r'261

tn5

Hold damer (3-mands
l. Tyskland

rd.)

8

01
6v

2. Østng
3. Sverige
8. Danmark

659

7æ

Europa Mesterskaberne seniorer
Italien den 5. - 7. september
Herre (6 rd eternit & 6 rd. beton)
1. Tino Pisaroni, Italien

3æ

2.
3.

Manfred Kalisch, Tyskland
Hubert Bayer, Tyskland
(4 rd eternit &4rd. beton)

318

33. Torben Baldorf
47. RobertBaldorf

z)l

32fr

z(fr

26
,N2
'253

Damer (6 rd eternit & 6 rd. beton)
1. Renate Hess, Tyskland
2. Monica Andersson, Sverige
3. Irene Sauer, Tyskland

324

izt

3n

2(fi

63
411

Hold herre (6-mands
1. Italien
2. Tyskland
3. ØstÅg

8

rd.)
1306
1315

LJZl

Æ5

Europa Mestelskaberne herrer & damer
Odense den 21. -24. august

Hene (6 rd. eternit & 6 rd. beton)
1. WalterErlbruch, Tyskland
2. P eter Zimmennann, Tyskland
3. Andreas Schallner, Østrig
(5 rd. eternit & 5 rd. beton)
12. JanLyØ
22. Inge Sand

32. KittaClausen
34. Inge-Lise Hansen

Hold herre (6-mands
1. Tyskland
2. Østrtg

Internationaltstævne

l.

Damer (6 rd. eternit & 6 rd. beton)
l. GabyRahmlow, Tyskland
2. Heike Plachota. Østng
3. Anke Szablikowski, Tyskland
(4 rd. eternit & 4 rd.beton)
30. Lone Hansen

328

Herre A (10 rd.)

Åbne Fynske Mesterskaber

Serie 1 (4 rd. eternit & 4 rd. beton)
1. Vincent Huus, Putter Team
2. Harry Jgrgensen, Odense
3. Knud Boesen, Odense

1.

281
306

n3
299

vJ2
259
263
'265

2ffi
n1

n9
2M

Hold damer (3-mands
1. Tyskland

8

rd.)

2. Sverige
3. ØsrÅg
Rettelse

679

@r

DM-individuelt

Gelsted 29. - 30.

juni

Hene B (8 rd.)
1. Kåre Thomsen, Aalborg

2.

ffi

AlTan

Knudsen, Aalborg

3. Kield Tønnesen, Gladsaxe

2l'l
22fr
221

Bnrrcournm

4/l996

Stillin$en i DM-Hold turneringen pr. 23. juni
Elitedivision
Plac. Hold

1
2
3

4
5

6

7
8

Vunden

A1
282
EO
n

Minigolf Clubben Gelsted
Nyborg Banegolf Club

1

BanesolfKlubben Randers
Gladsaxe Minigolf Klub I
Nyborg BanegollClub 2
OdenseMinisolfClub 1
Gladsaxe Minigolf Klub 2

Uafgjort

Tabt

Point

1

O

12

58

LJ

58

21

4l

4386

26,11

v,x

18

.ZJ

18

24

12

Z7

Nord-Als Banesolf Club l

n

5

37

Hold
Aalborg Banegolf Klub 1
BroagerBanegolf Klub 1

Vunden

Uafgjort

Tabt

2

Slac

Snit

4t3l
4182

24,59
24,89

4308
4363

25,91

25.&

4531

?.69'7

4536

21,m

10

4795

28,54

4

Point
Æ

Slag
2W8

25,96

l.division

Plac.
1
2

n

6

41

Minigolf Clubben Gelsted 2

t7

l0

35

3065
3148

n37

3
/1

Aalborg Banegolf Klub 2
Karup Banegolf Klub I
Banesolf Klubben Randers 2
Gladsaxe Minigolf Klub 3

14

13

D

31m

21,68

T2

15

25

32n

28,81

9

19

l8

JZtZ

28,68

9
6

19

18

3282

72

3356

29,30
29,96

5

6
8

Minigolf Clubben Gelsted

J

4
5
6

1
8

9

J

19

3

2.division

Plac.
I

n

Vunden
280

Hold
Putter Team Odense 1
Putter Team Odense 2
Putter Team Odense 3

Uafglort

30

19

D
2fr

BroagerBanegolf Klub 2
Odense Minigolf Club 2

l5
11

OdenseMinigolf Klub

9

2

t9

Broager Banegolf Klub

5

1

t9

5

1

ll
ll

'11

28,11

Sl4c

Snit

2805

23,38
J49,4

?9R1

3323
3559
3&3
3658
3850
2983
3023

0
l9
8
Aalborg Banegolf Klub 3 og Putter Team Odense 4 deltog i 2. division men kunne ikke opnå oprykning
4

Hold (3-mands.

1. Putter Team Odense
2. Aalborg Banegolf Klub 2
1. Aalborg Banegolf Klub I

John Hansen, Putter Team
Bjarne Hansen, Aalborg
Claus Bggelund, Randers

Hene B (8 rd.)
1. Ole Nielsen, Putter Team
2. Klaus Henriksen, Aalborg
3. Preben Thomsen, Aalborg
Seniorhene (8 rd.)
L Poul Lund, Aalborg
2. Kaj Knop, PutterTeam
3. Ronald Gejbøl, Odense

ln
2D5

218

zffi
2r5

2n
2D
259
'261

Seniordame (8 rd.)

1.

15

4

Aalborg 10. - 11. august
HeneA (8 rd.)

2.
3.

7

fi
6

0
0
0

3
3
Aalborg Banegolf Klub 3
Putter Team Odense 4

Point

Tabt
2

'26
.z)

Nationaltstævne

l.

Snit

Sonja Hansen, Gelsted

2. Grethe Knop, PutterTeam
3. Inge GejbØI, Odense

7

rd.)
560

51r

ffi3

Europa Mesterskaberne juniorer
Holland 8. - 10. august
Drenge (6 rd. beton & 6 rd. eternit)
l. FrankZiewers, Tyskland
2. Boris Born, Tyskland
3. Martin Busse, Tyskland
(4 rd. beton & 4rd. eternit)
45.
48.
53.
56.
57.
59.

FlemmingNyby
Uffe Gangelhof
Johnny Andersen
Steenlarsen
Dennis Hansen
Anders Grpnnegaard

Hold drenge (6-mands
1. Tyskland

8

21,69
29,66
30,36
30,48
32,08

32,42
32,86

rd.)

2. Sverige
3. ØstÅg
8. Danmark

12M
1286
1305

t428

Europa Cup for mesterhold

Bystriez, Tjekkiet 3. - 5. oktober
JIL

312

312

nz
233

Henehold (8 rd.)

1.

Hardenberg, Tyskland

2. Chomutov, lekkiet
3. Sundbyberg, Sverige

96
1041

tu4

(6rd.)
12. Gelsted

958

231

241
241
244

253
257
267

21

Bmrcorrunrru

4/1996

Vigtige adresser
Aalborg Banegolf Klub

9400 Nørresundby

(udendgrs)

Lerumbakken

(indend6rs+kontor)
v/Klaus Henriksen

Hobrovej 392
Illdalsvej 14E

9200Aalborg SV

98 184600

9400 N/rresundby

98194684

Gl. Viborgvej 50
Langgade 40

8900 Randers
8900 Randers

86439655

v/Carsten Nielsen

Ringridervej 7
Tværvej 14

6310 Broager

v/Mie Matthies

vÆrling Hildebrandt

Naldmose 12
Naldmose 3

6440 Augustenborg
6440 Augustenborg

14414249
14414149

Til

Jembanen 20 B

2880 Bagsværd

44442486

vÆrikLaursen

Gr@nningen 13, st. th.

7200 Grindsted

1532t7 57
15310524

v/LeifBæk

Bregnevej 14

1470Karup

91 702235

Østergade22

Banegolf Klubben Randers

Broager Banegolf Klub

Fynshav Banegolf Klub

GladsaxeMinigolf Klub

11

63 10

Broager

Grindsted KFUM

Idrætsminigolf Klub

864020 83

14442481

Karup Banegolf KIub

Jens Benzons gade 54

5591 Gelsted
5000 Odense C

&,492828

v/Claus Foxholm

Mosevang 5
Rypevej 8, l. th.

6430 Nordborg
6430 Nordborg

14452282

v/Preben Nørskov

5800 Nyborg
5800 Nyborg

6530 1991

Postboks 171

Floravej 19

5750Ringe

Mgllemarksvej 84

Minigolf Clubben Gelsted

Nord-Als Banegolf Klub

l7

Wilsonsgade

Nyborg Banegolf Club

Midtfyns Banegolf Klub

65 91 60 80

1449M76

Søhusvej 75

5200 Odense V
5270 Odense N

66166994

vÆrling Jensen

Grønløkkevej 16
Vesterbro 59

5000 Odense C
5000 Odense C

66 126080

vlJatLyØ

Elmevej 20

3500Værløse

42482188

5800 Nyborg

6531 69 66

4000Roskilde
6430 Nordborg

42363024
14490616

3500Værløse
5591Gelsted

424821 88
6449 1819

6700Esbjerg

75 13 84 10

Odense Minigolf Club

Putter Team Odense

66186453

66119362

Adresseliste Dansk Banegolf Union og lokalunioner:
Dansk Banegolf Union
Formand
Næstformand
Kasserer

Inger Walther
Christian Rasmussen
John Scheel Thomsen

Sekretær

heben Nørskov

Egevej12
Drosselvej
Rypevej 8,

Knud Walther

Elmevej 20

Teddy Nielsen

ØsLergade22
Ewaldkrogen 7

l7
1.

th.

Ordens- og amatørudvalg

Michael Sølling

22

Turneringsudvalg
Claus Foxholm
Erling Jensen

Jens Benzonsgade 54

Sghusvej 75

5000 Odense C
5270 OdenseN

Ole Rasmussen

Kragsbjergvej 5,1.
Bregnevej 14

5000 Odense C

LeifBæk

66141014

747OKantp

91 102235

Peter S@rensen
Claus Clausen
John Scheel Thomsen

Bgllemosegyden 9
Silkeborgvej 43 B, 1.th.
Drosselvej 17

5491 Blommenslyst

7400Herning
4000Roskilde

65961934
213468
42363024

Ole Rasmussen

5000 Odense C
5200 Odense V
2860 S6borg

39 6911 65

6430 Nordborg
6430 Nordborg

144540W

A

65 91 60 80

66186453

Dommer- og teknisk udvalg

Breddeudvals

Banegolferen
Redaktør

91

Lokalmedarbejder
Lokalmedarbejder
Lokalmedarbejder

Carl E. Rasmussen
Arne Prip Hansen

Kragsbjergvej 5,1.
Hgjstrupvej 68, 1., rh
SBborg Torv 6,2.
Mads Clausens Vej 5
Ngddevej 2

Fyns Banegolf Union
Formand

Erling Jensen

Sghusvej 75

5270 OdenseN

66186453

Gert Hansen

Plougslundvej 151

7190Bi]lund

75 33 89 89

Layout

Leif Olsen
Robert Baldorf

66147014
66169016
1449054A

Jysk Banegolf Union

Formand
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Kontakt KJELD TØNNESEN
Hjortevænget22
2880 Bagsværd

Hvis I mangler noget. Næsten alt kan skaffes.....

23

ii

Vi nter-

r;i'

t1

aktivitetsplh'
Aktivitet

Sted

Arrangdr

Brpndby
Vejle
Å.rh,rs

DIF
DIF
DIF

17. november

Klublederkursus
Klublederkursus
Klublederkursus
Pointturnering

23. - 24. november

Repræsentantskab smØde

Odense
Vissenbjerg

Putter Team Odense
DBgU

Odense
Odense

Putter Team Odense
Putter Team Odense

Odense
Odense

Putter Team Odense

Dato
November
2. - 3. november
9. - 10. november
9.

-

10. november

December
15. december
28. december

Pointtumering
Julestævne

Januar
januar
25.1anuar
25. januar
26. januar
19.

Pointturnering
Foreningsøkonomi
Vinterstævne
Instruktørkursus 1

Nordborg
Odense

DIF
Nord-Als Banegolf Club
DBgU

Februar
1. februar

I. - 2. februar
15. februar
16. februar
16. februar

22. - 23. februar

Marts
I. - 2. marts
8. marts
8. marts
15. marts
16. marts

22. marts

Foreningsøkonomi
Indendørs stævne
Banekursus
Dommerkursus
Pointturnering (fi nale)
Juniortræf

Esbjerg
Aalborg
Vejle
Vejle
Odense
Odense

Instruktørkursus 2
Foreningsøkonomi
Banekursus
Banekursus
Banekursus
ForeningsØkonomi

Odense
Brønderslev
Aalborg
Odense

DIF
Aalborg Banegolf Klub
DBgU
DBgU
Putter Team Odense
Putter Team Odense

DBgU

DIF

Brgndby

DBgU
DBgU
DBgU

Br@ndby

DIF

