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Damerne vil værc flere
Der er ikke mange damer, der spiller minigolf. Det har
forundret Inger Neye fra Putter Team Odense så meget, at
hun har skrevet et brev til Dansk Banegolf Union og gjort
opmærksom på, at der burde ske noget.
Det har affødt et projekt, der indeholder en rejse som præmie,
og kræver deltagelse r 2 ud af 3 stævner i 1999.
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Holdturneringen er et tydeligt udtrykfor kpnsfurdelingen i minigolf. Mellem 5-107o er
kvinder Det er I5 år siden, at der sidst har været en damedivision i DBgU. Nu bliver
gjort noget for at genskabe interessen for spillet hos damerne.

Planer er in$en Saranti
Selv om der laves målrettet planlægning og initiativer, er det
ingen garanti for at de forløber, som man kunne tænke sig.
Således måtte Juniortræffet i Nord-Als aflyses på grund af få
tilmeldinger. Også landsholdet lider af lav interesse.
Læs mere side 6-7 os 10
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JJvem sover nuP
Af Ole Rasmussen Banegolfuren
sidste nufirmer skrev jeg med
glæde at ungdomsarbejdet er ved

men jeg ved positivt, at der kun
er få klubber med de problemer.

attage form. Men jeg var vist for
hurtigt ude med lovprisningerne.
Det var nemlig meget chokerende for mig at høre at Juniortræffet
i Nordborg var aflyst. Endnu mere rystende var årsagen: For få
tilmeldinger - for at være eksakt
7 i alt,som var fra 2 klubber!
Sig mig, hvad er egentligt meningen? Hvor tit hgrer vi ikke, at
unionen ikke laver initiativer, og
at den ikke skaber noget for bredden? Her var et godt initiativ rettet mod en særligt trængende målgruppe - og så er der ingen klubber der bakker op omkring det.
De klubber, der har ungdomsspillere vil vel ikke bilde os ind, at
ingen overhovedet af deres unge
medlemmer kunne deltage.
Spørgsmålet er, hvem der nu
sover?
Træffet var tilegnet alle unge
uanset deres spillemæssige niveau
og alder, og der var allerede i februar informeret om det, og det
har været nævnt her i bladet.
Umiddelbart må man så konkludere, at kommunikationen er
bristet i klubberne. Godt nok er
vi tidligt på sæsonen, men det
skulle ikke være nogen hindring.
Telefonen er opfundet og når
det drejer sig om kontingentopkrævninger er der sjældent problemer med at få navn og adresse
+ frimærke på en kuvert og få
den sendt af sted.
En anden meget skræmmende
årsag kunne også være, at der
ikke er nogen unge i klubberne,

Da der i januar var indkaldt til
juniortræf i Putter Team, endda
med meget kort varsel, mødte der
15 af slagsen op, og det var med
8-10 dages varsel. Af de 75 var 4
af dem landsholdsspillere.
Der kan vel ikke være forsvundet nogen fra klubberne imens?
I så fald skal der ringes med alarmklokkeme, for den udvikling
skal stoppes og vendes igen.
Til de klubber, som virkeligt
mangler unge, så vil jeg her slå
kraftigt ti11yd for, at I opstiller en
målsætning og plan for sæsonen,
som handler om at skaffe unge
medlemmer.
Det kan jo kun ske lokalt.
Altså må klubben prøve at gøre
opmærksom på sig selv og de tilbud. den har. Det kan ske måske
ske gennem et samarbejde med
en anden lokal idrætsforening,
som har flere idrætsgrene i deres
forening. Man kan kontakte sin
kommunes Børn- og Ungeafdeling
for at få forslag og ideer, hvilket
de med garanti kan hjælpe med.
Et samarbejde med skoler er jo
også noget, vi har hørt om fPr, og
hvis de ikke kan komme og spille, må klubben jo komme til skolen med nogle baner tii at stille
op. Eksempelvis har unionen
baner til det formåI.
En oplagt mulighed er Minigolfens Dag, hvor husstande i år kan
få et gratis tilbud ind ad døren.
Så derfor til klubberne, vågn
op og tag imod unionens tilbud,
for det trænger I vist til.
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Damespillere i DanmarkP
Af Inger Neye, SportsminigolJklubben Putter Team Odense

Til Banegolferen og
Dansk Banegolf Unions
bestyrelse
Jeg har valgt at skrive dette som

et åbent brev i Banegolferen,
samt sende det som et brev til
unionens bestyrelse og håber derved at gØre så mange som muligt
opmærksom på problematikken
omkring de danske damespillere.
Jeg har en generel undren over,

hvor damespillerne bliver af inden for denne sportsgren. Jeg har
nu været aktiv medlem siden
sommeren '98, og derved selv
konstateret de manglende spillere

til

stævnerne.
Ved stævnerne i Odense. Gladsaxe. Aalborg og de Åbne Fynsmesterskaber var vi henholdsvis
2,1,2 og 1 danske damespillere.

Tallene taler vist for sig selv! Vi
mangler damespillere i Danmark.
Alene på den baggrund kan jeg
kun undre mig over, hvorfor uni-

Svar til Inger Neye fra
DBgU
Unionens bestyrelse behandlede Inger Neyes brev på
be styrelsesmØdet den I 7.
april, og der var bred enighed
om at der skal ske noget på
området.
Inger Neye blev derfor udnævnt som koordinator og fik
frie hænder til at gennemfgre
et projekt, som skulle aktivere
dame spillerne i klubb erne.
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onen ikke går ind og skaber en
større opmærksomhed omkring
damespillerne, inden de sidste

langsomt men sikkert siver bort.
Alene ved et kig på antallet af
damelicensspillere burde alarmklokkerne ringe.
Jeg besluttede selv at bore lidt
i dybden omkring antallet, og
fandt hurtigt ud af at det rent faktisk ikke står helt så galt til, som
tallene fortæller.
Jeg ringede nemlig rundt til4
forskellige klubber, Putter Team,
Odense, Nord-Als og Aalborg, og
derved kom det frem. at der findes flere damer ude i klubberne.
Vi ser dem bare ikke. Min forelØbige optælling når op på 10 damer.
For mig at se er der 3 mulige
problemstillinger:
1) Der er ingen tilbud, der mønter sig på damespillere.

for, at de skal spille med herre
B-spillere, hvis de seiv er for
få. Det vil føles som en slags
forskelsbehandling, og for
nogle vil det også være en
urimeiig konkurrence.

3) Damespillerne bliver af andre
grunde væk fra stævnerne, det
kunne være, at de vælger

familien fremfor stævner.
Jeg tror, at det er mangel på
tilbud til damerne, der er det re-

elle probiem.
Det er en ting, som nogle
damespillere har tænkt på ofte,
men altid bare har accepteret.
Noget, der bestemt er brug for,
er at få skabt et større og bedre
sammenhold mellem de nuværende damespillere. Jeg er sikker
på,, at vi derved vil se flere, som
møder frem til stævnerne, og så
skal bøtten nok vende.

2) Damespillerne stiller ikke op,
fordi de ved. at der er risiko
Som en gulerod har unionen

valgt at udlodde en præmie til
en dame i form a,f en rejse,
som bliver sponsoreret af et

firma.
For at kunne vinde rejsen kræver det blot, at møn deltager i
minimum 2 ud af 3 stævner,
hvoraf DM-individuelt er et
krav. De to andre stævner er
Nord-Als' stævne den 19. - 20.
juni og Aalborgs stævne den
14. - 15. august. Herefter bliver der så trukket lod blandt

deltagerne. Skulle der være
seniordamer som kunne tænke sig atfå et lod i lotteriet,
så er de meget velkomne blot de stiller op i damerækken!
Selv om Inger Neye er koordinator på projektet, har hun
taget Maibrit Foghfra Aalborg og Inge-Lise Hansenfra
Nord-Als med i projektgruppen. De fungerer sammen med
In g e r s om kontaktp e r s one r.
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Minigolf - sælger det bedreP
"..fortsøt fra forrige side

Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Hvis der pludselig er flere damer der deltager i de danske
stævner, vil der også komme flere
damer fra udlandet. Vi ved jo alle, at det er langt sjovere at spille
stævner, når der er nogle at spille
i mod og noget at spille om.
Jeg kan derfor kun anmode
om, at unionen går ind og laver/
stØtter nogle aktiviteter for damespillerne. Det kunne for eksempel
være en-dags-stævner, oppriotering af enkelte stævner, en "Damedag" eller lignende.

Banegolf eller minigolf? Hvad er mest korrekt - hvis der da
er forskel? Er det første politisk korrekt eller skal vi ty til
reklameværdien i det andet? Og hvad sælger egentligt bedst?

Mange læsere vil sikkert kunne
nikke genkendende til diskussionen, som vi gravede frem her i
bladet i november '97.med efterf6lgende kommentarer i februar
'98 efter 15 års hvile oven på
nogle følelsesladede og dramatiske meningsudvekslinger på
repræ sentantskabsmød et i' 82 "
Bg,lgerne har lagt sig siden da,
Ved at gøre dette vil man dels
men tiderne har skiftet, og vinden
holde på de damer der er, samt
blæser anderledes i dag, og ingen
forhåbentlig med en større synklubber eller mediemmer vil vist
ligggrelse få flere damespillere
påstå, at det er medvinden, de kan
på længere sigt.
mærke blæse på dem.
Med sådanne aktivitet er / inrtraDerfor har diskussionen også
tiver vil det blive væsentligt lette- rejst sig
igen denne gang på opre dels at holde på men også at
fordringer fra konsulenter i DIF
hverve nye damespillere i klubog det er pressesekretæren claus
berne.
Andersen og breddekonsulent
Peter Sgrensen, som på deres kurser har strejfet emnet i debatter,
og den overvejende opfattelse har
været at minigolf er det bedste
navn. Reklameekspertne ville nok
også slå det fast med det samme.
Minigolf har den udprægede
fordel, at det er kendt af gud og
hver mand, hvorimod banegolf
altid kræver en forklaring, så
hvorfor ikke udnytte den reklameværdi, som navnet er født med.
At minigolf biiver forbundet
med sol, strand og vand kan vi
nok aldrig løbefra, og slet ikke
ved at skjule os bag banegolf.
Men vi kan bruge kræfterne på at
skabe en anden opfattelse af

minigolf. Den som vi kender og
holder af.
Vores opfattelse skal ikke og
kan ikke erstatte strandmodellen,
som omvendt heller skal fornægtes. I stedet skal den være et fornuftigt supplement til vores opfattelse, somjo hviler i den organiserede tankegang.
Dansk Banegolf Union har
valgt at tage fat i navnet igen og
vil på det kommende repræsentantskabsmØde komme med forslag om navneændrng:
Unionen foreslår ganske enkelt
'Dansk Minigolf lJnion', men
hvis der er bedre forslag, er der
plads til en åben debat med unionen. Også i bladet her vil vi
gerne have meninger til debatten
og forslag til navnet.
Klubber med banegolf i deres
klubnavn vil jo stå over for en
stor beslutning, hvis de siger ja
til et forslag 'minigolf', for så
skal de jo også selv overveje et
navneskifte. Et navneskifte vil
også få indflydeise på en række
praktiske ting som logo, brevpapir, kiubtØj mv. Men selv om
unionen skifter, er det ikke et
krav, at klubberne også g@r det.
Men for dem det kan måske
vise sig at være besværet værd
med de praktiske ting, hvis det
øger omtale, kendskab og
medlemstilgang.
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Juniortræffet der aldri$ ble%...
Af Vincent Huus, Sportsminigoffilubben Putter Team Odense
Målsætningen for DBgU i år er
at fremme arbejdet med ungdommen i Danmark. Allerede i januar
måned blev omkri ng 2O juniorer
inviteret til en landsholdssarnling,
så Gerd Zimmerrnann og Martin
Sørensen kunne få et indblik i,
hvilket potentiale der findes rundt
om i landet blandt de unge.
Der blev lagt vægt på., at det er
dem som skal tegne fremtiden for
unionen, såjeg spørger bare:
Hvad
skete der?
Den
17. -18.
april havde vi et
dejligt og
hyggeligt
Juniortræf
nede i
Nordborg.

HHMMM... ...Tjah...
Ville det ikke være dejligt hvis
detjeg lige har beskrevet havde
fundet sted??
MEN, det gjorde det IKKE!
Tilmeldingerne sluttede nemlig
på 7 juniorer i alt. Hvorfor?
Hvis jeg havde et svar på det,
ville jeg da i det mindste kunne
gøre noget ved det.
Men jeg aner simpelthen ikke,
hvad der gik gait! Hvor var alle de

er svært at få folk til at yde en
indsats for helheden!
Jeg havde virkelig håbet, at vi
kunne stille med den stØrste samling unge nogensinde til træffet i stedet endte det med så lille en
tilslutning, at vi var nødt tii at aflyse hele projektet.
Det var meget, meget ærgeligt
og pinligt, ja sandt at sige så må
det da undre vores 2 landstrænere
at se den manglende opbakning
fra klubberne rundt om i landet.
En ting ved jeg! Det var en
flok MEGET skuffede juniorer
fra min klub, da jeg fortalte dem
at weekenden var blevet aflyst.
De havde virkelig glædet sig
enormt meget alle fem.
Der er også mange andre som
er blevet berØrt af aflysningen.
Foruden at vores juniorlands-

Stemningen

varhgj

Fra juniortræffit på Nord-Als.

fra start
blandt de, som havde taget turen
ned til Nord-Als.
Weekenden igennem blev der
hygget og konkurreret i en masse
lege, som ikke havde noget med
minigolf at gøre. Det er dejligt at
se den store opbakning fra klubberne rundt om i landet.
Overnatning og forplejning lader heller ikke noget tilbage at
gnske, nej det var sandelig en rigtig hyggelig weekend, hvor der
forhåbentlig erblevet dannet nogle bånd de unge imellem. Vi glæder os allerede til næste år med
en weekend

6

i 'Ungdommens

Tegn'.

unge hen-

ne, som
kom til
den føromtaite
landsholds-

samling?
Har vi
lige pludSådan burde det have været fyldt op med deltagere på Nord-Als.
selig mistræner havde meldt sin ankomst.
tet dem?
jeg
hvilket i sig selv burde være nok
Nej, det tror
ikke!
Svaret findes nok nærmere hos for at komme, så er der de forventningsfulde arrangØrer i Nordde enkelte klubber. Tendensen i
Als Banegolf Ciub, som har lagt
Danmark er desværre sådan. at det
et stort arbejde i, at den weekend

Barupcor trFntrN
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Af Ole Rasmussen, Banegolferen
skulle være hyggelig. Så ikke nok
Tele Cup er det nye navn til
med, at man skuffer de unge, så
den holdturnering, som startede
skuffer man også arr-rangørerne,
under betegnelsen' Fax-turnerinplus landstræneren, som hele tiden
gen'. Det nye navn dækker nu
har gjort opmærksom på, hvor
over det samme indhold, nemiig
vigtigt det er, at han kan se det
en turnering, hvor holdene spiller
eksisterende potentiale.
på udvalgte dage på deres egne
Jeg kan kun håbe, at det er et
baner, og efter spillet er slut rinenestående tilfælde det her, og at
ger klubberne deres resultater ind
vi virkelig får gjort noget mere
på en varm linie, som melder tilbaud af at vise noget initiativ og of- ge med pointscoren for den aften.
fervilje. Det er den eneste måde
Pointtildelingen fungerer efter
juniortræffet
få
at
op at stå igen.
samme princip som i holdturneTænk lige over det og lad os så ringen, hvor dårligste hold får 0
få juniortræftraditionen til at funpoint, næstdårligste fttr 2 points
gere og blomstre i årene fremover.
og så videre.
Systemet er tiilige så fleksibelt,
at hvis et hold ikke stiller op en
aften kan turneringen godt spilles
af den grund. Det pågældende
hold får bare 0 point.
Turneringen tilbydes til både
junior- og seniorspillere, da ingen
af de kategorier har en holdturne-

?

ring på landsplan. Det kræver
heller ingen transporttid eller udgifter, der er intet tilmeldingsgebyr, og banerne, ja dem kender
man jo i forvejen.
Turneringen er derfor også
ideel for nye spillere, som med
lethed kan spille deres første
turnering uden det koster for
mange og for store ressourcer.
Der er nu alligevel noget at spille om. idet der til de 3 bedste
hold er præmier fra Dansk Banegolf Union.
Den fBrste afdeling er onsdag
den 19. maj kl. 17.00 og det er
samtidig dagen for tilmelding.
De @vrige datoer er 16. juni,
18. august og 15. september.
Der sendt indbydelse ud til alle klubber, og de skal altså melde
sig til på den varme linie, som er
tlf . 66 12 60 80 den 19. maj kl.
17.00.

BruaSer Banedolf Klub
Nationalt stævne den 10. - 11. juli 1999
Tidsplan: Lgrdagkl. 10.00:
Søndag kl.

Startgebyr:

10.00:

Ungdom:
Øvrigez

4 indledende runder
3 mellemrunder og 2

finalerunder

Kr.50.
Kr.80.

Tilmelding skal ske til: Mie Matthies, Tværvej 14,63L0Broager. Tlf.74 44 24 81.
Sidste frist er den 1. juli.
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Dil-hold ifuldc ganE
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
kom der gang i holdturneringen, da Putter Team Odense
lagde baner til den 1. afdeling
den2. maj. Tilmeldingerne er
lige som sidste år noget begrænsede, men det er ligesom med interessen for stævner generelt:
Den er ikke så stor.
Derfor er der kun 15 hold til
start i år som det ses i stillingen
nedenfor. Men det kan den nye
divisionsinddeling efter somme-

ren måske rette op. Her bliver der
efter al sandsynlighed stprre jævnbyrdighed imellem holdene, når
divisionerne reduceres til 6 hold.
Men nu er det altså om 1999mesterskabet der spilles og det
var nok ikke uventet at de forsvarende mestre fra Putter Team
lagde stærkt ud på egen bane, og
det gjaldt begge eliteholdene.
For Gelsted kan det måske gå
hen og blive en succesrig sæson.

Så

Stillingen efter 1. afdeling af DM-holdturneringen
Elitedivision
Plac.

1. Putter Team Odense 1
2. Putter Team Odense 2
3. Minigolf Clubben Gelsted

1

4. Aalborg Banegolf Klub
5. Odense Minigolf Club
0 _Nsla4h ertecgll$&
l. NyborgBanegolf Club
8. Gladsaxe Minigolf Klub
8. Banegolf Klubben Randers I
1

1

1

1

1

Snit Poinrs
22,30 75
23,00 7l
24,30 54
503
25,15 44
509
25,45 44
522
26,10 34
543 27,t5 23
568 28,40 8
566 28,30 7

Slag
446
460
486

1. division
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Plac.

S14s

1. Aalborg Banegolf Club 2
2. Banegolf Klubben Randers 2
3. Odense Minigolf Club 2
4. Minigolf Clubben Gelsted 2
5. Putter Team Odense 3
6. Nord-Als Banesolf Club 2

565
563
586
603
615

624

Snit Points
28,25 3g
28,15 35
29,30 30
30,15 2r
30,75 15
3r,20 11

Ikke alene fik holdet en piads i
Elitedivisionen som fglge af et
afbud fra Nyborg, men klubben
har også fået et slagkraftigt hold
på benene, og det har lagt sig lunt
i toppen af divisionen. De skal
vist ikke spekulere på om de når
blandt de 6 bedste, som spilier i
Eliten til næste års turnering.
Tre andre hold, som man nok
også vil se kæmpe for medaljer
frem for overlevelse er Aalborg,
Odense og Nord-Als, som alle
har lagt sig lunt i baghjulet på
Gelsted. Nok er Nord-Als 20
points efter, men næste afdeling
er på deres hjemmebane og så får
de pvrige hold nok at se til.
Nyborg er blevet svagere end
sidste år, da de har mistet 2 spillere, og deres placering sammen
med Gladsaxe og Randers i bunden lover ikke godt.
Holdene i 1. division udgør
ikke nogen trussel med hensyn til
at slutte i Top 6 for alle 15 hold,
men for dem gælder det lige så
meget æren i at vinde rækken
som at komme i Elitedivisionen.
På grund af overgangsordningen til næste års holdturnering
var DB gU's Turneringsudvalg
nødt til at eliminere muligheden
for at stille med 3 spillere på et
hold i laveste division, da det
ikke ville være retfærdigt at
skulle sammenligne holdsnit for
hold med 3 og 4 spillere på.
Specielt ikke hvis det skulle
blive på sidste decimal, en afgørelse skulle falde.
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Kort Nyt - fra DIF oE DBEU
Kilde: Dansk Banegolf Unions nyhedsbrev nr.

I og nr. 2 1999

Breddekonsulenten vil gå vi dere
til "eksperterne" centralt i DIF.

Værdigrundlagsundersøgelse
Peter Sørensen skal i forbindelse med sit projekt på Idrættens
Lederakademi gennemfPre en unders@gelse af "Værdigrundlaget
for minigolfere". Dette vil blive
gjort igennem personlige interviews med en udvalgt gruppe.

Unionens kasserer viet
Lgrdag den 20. marts blev
unionens kasserer Jesper Sprensen viet til Tina Blicher. Brudgommen har valgt at tage brudens
navn. så han hedder fremover
Jesper Blicher.
Et stort tillykke til brudeparret!

Ttæneruddannelse

Klubudvikling igennem dialog
DIF har udviklet et nyt kursus
"Klubudvikling igennem Dialog".
Kurset er et proceskursus, der
tager udgangspunkt i klubbens
situation. Kursusprisen er 2O9O
kr. for op til 16 personer.
Trænger klubben til udvikling,
kontakt da kontoret
DIF's rrgionale konsulenttjeneste
DIF har nedlagt den Regionale
Konsulenttj eneste. Henvendelse
skal herefter ske til breddekonsulenten, som vil blive uddannet i
disse problemstillinger.

Træneruddannelsen kprer for
fuld damp. Der er 8 deltagere på
uddannelsen for @vede spiliere,
som alle skal op til en teoretisk og
praktisk prøve. Der er også planlagt en uddannelse for nye spillere, og man kan stadig tilmelde
sig på unionskontoret.

Minigolfens Dag
Dagen var i år planlagt til den
9. maj og der var udsendtløbesedler til klubberne, og de skulle
melde tilbage og oplyse det antal,
som de skulle bruge. Desværre
var der kun 3 tilbagemeldinger,
men det er nu op til de resterende
klubber at finde den dato til arrangementet, som de hver især vil
aftrolde det på i år. Sidste frist for
tilbagemelding er 10. juni.

Skatteregler forbedret
Told- og Skattestyrelsen har
efter pres fra DIF nu udsendt et
ny idrætscirkulære, som forbedrer vilkårene for de over 200.000

frivillige idrætsledere og trænere
i de over 14.000 idrætsforeninger,
i Danmark. Til dækning af fBlgende udgifter er de nye satser:
Telefonudgifter:
Maks. kr. 1000.

Administrative omkostnin ger:
Maks. kr. 700.
Køb, vask og vedligeholdelse af
sportstPj:
Maks. kr. 1200.

Ringe Open 1999
(S

tormesterturnering)

$øndaE den 30. mqi
Tidsplan:

Søndag kl.

9.00:

5

runder for alle.

Kr.50.
Startgebyr: Alle:
Kategorier: Herre A og B, damer, seniorherrer og -damer, juniorer og minijuniorer.
Præmier: Brugsting + overraskelse til ungdommen, kontantpræmier + overraskelse i
alle seniorkategorier og kontantpræmier til øvrige kategorier.
Tilmelding: Djohn Sgrensen, Søvej 18, 5750 Ringe. Tlf. 63 62 20 86 eller 22 90 2179
(bedste efter kl. 21.30). Sidste frist er den 26. maj.
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Resultater
Perioden 8. februar-2.

Beton Gup $mdt besat
Af Ole Rasmussen, Banegolfereen

-aj

Makkerstævne hos Putter
Team Odense, L3. - L4. marts
Cuppen
L Peter Sørensen og Grethe Knop,
Putter Team
2. Jack Skov og Kåre Thomsen,

3.

Aalborg
Vincent Huus og Michael Peterhlinsel, Putter Team

Sachsenwald Pokalturnering
3. - 4. april, Hamborg
Herre

A

(8 rd.)
164

1. Martin Busse, Berlin
8. Leif Meitilberg, Putter Team

184

(8 rd.)
185
Dennis Ohlsen, Niendorf
Stefan Østergaard, Putter Team 190

Der var ikke mange deltagere
ved Odense Minigolf Clubs årlige
betonstævne. Kun 30 spillere havde tilmeldt sig, så der var ikke så
meget at holde styr på for anangØren, som ligesom andre klubber
desværre måtte erkende at tilslutningen ikke er så stor som man
måtte ønske.
Derfor var det også hjemmebanespillere, som satte deres præg på
stævnet og deres navn på placeringerne

Der bliver efter al sandsynlighed ikke flere stævner på betonbanerne i ar, da kiubben har valgt
at udelade betonen fra dens sommerstævne, og det skyldes faldende deltagerantal, siden at de
baner kom med i spillet.
Men travlt bliver der nu alligevel, da klubben skal lægge baner
til såvel landskamp, DM og eget
stævne, og så får medlemmerne
nok rigeligt at se tii.

i cuppen.

Juniorer

1.

3.

Seniorer
3.

(8 rd.)

Torben Baldorf,

Gladsaxe I9l

Åbne Svenske indendørsmesterskaber, Gøteborg,2. - 5. april
Hold

l.

Tantogaarden,

Sverige

334
343

2. Udevalle,Sverige
3. Putter Team Odense (Jan Lyø, John
Hansen og Peter

SPrensen)

351

Beton Cup hos Odense Minigolf Club, 24. - 25. april
Cuppen

A-rækken
1. Kaj Christiansen, Odense
2. Dennis Prip, Nord-Als

3.

Johnny Andersen,

Aalborg

LeifJgrgensen,

Odense

2. KarstenJprgensen, Randers
3. Jack Skov, Aalborg
C-rækken
1 . Kai Christensen, Odense
2. Lars Jgrgensen, Odense
3. Lars Jakobsen. Gelsted
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Til Nations Cup i pinsen i Holland kommer der intet dansk landshold afsted. Det skyldes temmeligt mange afbud, som fordeler sig
både på landsholdstruppen generelt, og så på det pågældende
stævne.

Ganske vist er truppen blevet
udvidet i år med en række nye

unge spillere, men meningen var
ikke at de skulle kastes i den
varmeste ild lige med det srunme,
men have en mulighed for at
spille sig ind på holdet.

Danerne

l turnenng, og man

ser

også, hvad de andre hold bruger
på banerne - og det erjo tilladt at

kigge, men ikke rgre!

Landshold til VM
Der er dog ingen tvivl om at
der skal et hold af sted til VM i
august måned, og her vil vi nok
se en eller to afjuniorerne på
holdet. Der er dog langt fra udtaget nogen spillere endnu, da de
først skal vise deres værd her i
sæsonen.

3l
33
34

Tre spillere
Derfor bliver det kun 3 spillere,
som skal afsted for Danmark. Det

28

er Kåre Thomsen fra Aalborg samt

33

Leif Meitilberg og Vincent Huus

B-rækken

1.

lngen landshold

36

31

40
44

begge fra Putter Team Odense.

Landstræner Gerd Zimmermann
har valgt attage af sted selv med
enkeltspillere, da man ser mere på

Landskamp
Mange af spillerne i hele truppen får lov til atpr@ve kræfter
med spil på topplan, når der først
i juli skal spilles landskamp mod
Sverige på betonbanerne i Odense. Det sker i forbindelse med en
4 dage lang træningslejr.
or
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Putter Team binder an med juniortræf
Af Ole

Rasmussen, Banegolfuren

En lille oplgftende nyhed får vi
lov at slutte bladet af med denne
gang. De triste kendsgerninger
med det aflyste juniortræf har fået Putter Team Odense til at tage
udfordringen op og klubben vil
derfor stå for at arransere et
juniortræf.
For 2 år siden var klubben også
anangØr, hvor der var tilslutning
fra en ca. 20-25 unge spillere.
Dengang kunne hver deltager
tage en kammerat med og det var
med til at få flere med.
Nu vil klubben lægge træffet i
forlængelse af efterårsferien, og
konceptet med at tage en
kammerat med kan meget vel
komme på tale igen. Det vil også
være oplagt at bruge ferien som
et slags rekrutteringsgrundlag til
arrangementet.
Klubben håber desuden at god
reklame igennem sommeren vil
skabe den rigtige interesse og få
de unge til at se frem ti1 lige
netop den weekend, og så har
landet andre klubber også et mål
lidt uden for sæsonen. som
forhåbentligt også kan hjælpe
dem med at fastholde deres unge
medlemmer. Mange af dem har
også sommerferieaktiviteter, hvor
der også biiver rekrutteret medlemmer, men problemet ligger i
at fastholde dem.
Formålet med et juniortræf er
ikke kun at få spillet en masse
minigolf. Det er i lige så hpj grad
at få skabt kontakter og socialt
samvær samt at give deltagerne
en rigtig god oplevelse, som de

.:::.!;&.!q1i

*,1
X:-

Fra ungdomstræffit for 2 år siden i Odense, hvor de blandt andet var i klatrehal.

vil huske og som vil få dem til at
blive i vores sport.
For deltagere kan vi allerede nu
sige, at det bliver meget billigt at
deltage. Det er især fordi Dansk
Banegolf Union har afsat en pulje
lige netop til det formål at holde et
juniortræf.
Vi ville vist dog alle Ønske at
den pulje allerede var blevet benyttet på træffet på Nord-Als, men
desværre blev det ikke tilfældet.

DM-hold
Klubben vil også arbejde henimod et andet mål: At få genskabt
holdturneringen for juniorer. Det
skal også ske ved en masse omtale,

kontakt med de andre klubber og
ved selv at garantere mindst et
j uniorhold i turneringen.
Men der skal arbejdes stærkt og
målrettet, for tilmeldingsfristen er
snart på trapperne, og det ville jo
være rart at have grundlaget i
orden inden da, så man ikke skal
trække hold fra turneringen. Det
kan hurtigt blive dyrt.

Reglerne for holdturneringen
er - som de er idag - tilpasset
herreholdene, men hvis DBgU
ville dispensere for det, ville det
for mange klubber være bedre
med tremandshold.

Længe siden
Det er længe siden, at vi sidst
har haft en juniordivision i
Dansk Banegolf Union.
Helt præcist er det 10 år siden,
og det er ikke ligefrem gået
fremad med deltagere ungdomsrækkerne, så det er på tide, at der
kommer et tilbud til dem. så skal
de unge nok komme.
Hvis man spørger i klubberne
har de mange interesserede især
i ferierne og ved skolearrangementer, men de tager hurtigt de
første dør ud, og det er nok fordi, der både mangler tilbud og
andre unge - og de to ting hænger sammen.
Så hvis vi skaber noget i fællesskab, og arbejder mod et fælles
mål, kan vi udrette mirakler.
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Terminslolcnder 1999
Sted

Arrangement

Anlæg

Putter Team Odense
Nord-Als Banegolf Club
Ringe Kost & Realskole
Ringe Kost & Realskole

DM-holdturnering
DM-holdturnering
FBgU Aftenturnering
Ringe Open (stormesterturnering)

Eternit
Eternit
Eternit
Eternit

Karup Banegolf Klub
Nord-Als Banegolf Club
Gladsaxe Minigolf Klub

DM-holdturnering

Eternit

DM-holdturnering

Eternit

3.-4.

Odense Minigolf Club

Beton

10 - 11.
20.
23. - 25.
31.

Broager Banegolf Klub
Odense Minigolf Club
Odense Minigolf Club
Odense Minigolf Club

Landskamp mod Sverige
Nationalt stævne
FBgU Aftenturnering
Internationalt stævne
DM individuelt - DM mix (stormest.)

Dato

Maj

)

L6.
26.
30.

Juni
6.
19. - 20.

27.

Internationalt stævne

(stormester) Eternit

Juli
Eternit
Eternit
Eternit
Eternit

August

7.-8.

Odense Minigolf Club
Gladsaxe Minigolf Club

14. 12. 25. 24.
28. -

Aalborg Banegolf Klub
Kosice, Slovakiet
Papendal, Holland
Nyborg Banegolf Club
Nyborg Banegolf Club

1.

15.

14.
28.
29.

September
ikke fastlagt
J.
Bystrice, Tjekkiet
8. - 11.
Minigolf Clubben Gelsted
9.
tL. 12. Minigolf Clubben Gelsted
ikke fastlagt
19.

DM individuelt - DM mix (stormest.)Eternit
Internationalt stævne (stormester.) Eternit
Eternit
Nationalt stævne (stormester.)
Eternit+beton
EM juniorer
Eternit+beton
VM herrer og damer
Eternit
FBgU Aftenturnering
Eternit
Nationalt stævne

DM-holdturnering
Europamesterskab for seniorer
FBgU Aftenturnering
Nationalt stævne
DM-holdturnering

Eternit
Eternit

0ktober

9.
17.

7. 16. -

Luxemborg
Putter Team Odense

Europa Cup for mesterhold
Åbne Fynsmesterskaber

Eternit
Eternit

