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Positivt årsmøde
Af Ole Røsmussen, rednktør Banegolftren

Ændringer med konstruktivt
indhold, lange diskussioner uden

resultat, politiske gennem-

trumfninger og en smule mudder-

kastning var ingredienserne på

Dansk Banegolf Unions repræsen-

tantskabsmøde pil Viby Kro.
Glat igennem gik bestyrelsens

eget forslag om en ny organi-
sationsstruktur, møj sommeligt
tovtrækkeri var der omkring
forslagene til ændring af hold-
turneringen, hvor især FBgU's
forslag om spil på lokalplan
skabte megen debat og krav til
lokalunioner. Også Nord-Als
Banegolf Club havde forslag, der

bl. a. indebar nedskæring af
spillerantallet pr. hold fra 4 tll3.
En samlet lPsning blev aldrig
fundet, men FBgU trak sit for-
slag mod det ultimatum at få en

samlet behandling og lgsning på

holdturneringens afvikling i et

såkaldt ad hoc udvalg, som var
en del af det allerede vedtagne

forlslagom en ny organisations-
struktur. Til dette udvalg meldte

sig Harry Lorenzen, Morten
Rasmussen og Keld Tønnesen.

På andre punkter inden for det

sportslige område blev der fra
forsamlingens side givet plads til
lempelser, således at advarsler
ikke straffes så hårdt som

tidligere. Det var forslag stillet af
de to dommere Claus Foxholm
og Peter Sørensen. Sidstnævnte

er også med i World Minigolf
Federations tekniske komit6,
som er med til at sætte norrnerne
for spillet.

Ledige spilleweekends er altid
efterspurgte og det er ofte svært

ikke at ramme weekends, hvor
der afvikles andre turneringer
eller andre turangementer. Det
var også grunden til, at det blev
vedtaget, at man kunne bytte
rundt på terminerne for hold-
turneringens 4. afdeling og det
individuelle DM, således at alle
klubber har mulighed for at af-
holde DM. Det var Broager BK
og Midtfyns BK, der havde

problemer pga. af henholdsvis
Ringriderfest og Midtfyns-
festival. Ad hoc udvalget til
holdturneringen blev desuden i
deres planlægning opfordret til
attage hensyn til evt. udenlandske

stævner, der kunne have interesse

for danske klubber.
Det blev også i paragrafferne
vedrørende beklædning i hold-
turneringen trlfgjet, at holdene i
Elite- og 1. division udover ens

dragt også skal spille i ens shorts,

hvilket for to år siden blev fejet
afbordet, da forslaget dengang
var fremme.

BgK Odense havde forslag
fremme om, at juniorspillere ved
stævner ikke måtte stille op i
højere rangerende rækker, und-
taget manglfuld tilmelding i deres

egen række. Dette forslag blev
ændret og vedtaget således, at
det kun gjaldt det individuelle
DM.

Rent politisk lykkedes det de

to landstrænere at få trumfet en

stØrre selvbestemmelse igennem,
hvilket rent praktisk betyder, at

de ud fra et fremlagt budget til-
deles et rammebeløb svarende til
budgettets stØrrelse. Kan de så-

ledes spare penge på nogle af
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posterne, kan de midler over-
føres til andre poster i landsholds-

sammenhæng.
Også Fyns Banegolf Union var

fremme og diskutere budgetter
for lokalunionerne og fik også

ord for. at lokalunionerne fik et
stØrre rådighedsbeløb end tid-
ligere i form af et forhøjet beløb
pr. eksisterende klub i lokal-
unionen og dækning af udgifter
ved arbejde med at etablere nye
klubber. Sidstnævnte post har
DBgU dog også tidligere afholdt
udgifterne ved.

Det var overraskende at se, at

der ved nogle afforslagene var
mange, der ikke afgav deres

stemme. Hvad det skyldes, er ikke
til at slå fast med sikkerhed, men

årsager som manglende stilling-
tagen, i:relevans eller ubeslut-
somhed kunne tænkes. men det
er betænkeligt, når der ud af 36

stemmer nogle gange var både
IO,14 eller 18, der undlod at
stemme. Det kan vel ikke kun
skyldes inhabilitet!

Som nævnt i indledningen var
der også en smule mudderkast
på mgdet, som mest drejede sig
om en lidt langsom gangfra
unionens side. Det var især

Gladsaxe Minigolf Klub, der var
utilfreds med at vente på svar på

spørgsmål vedrørende deres

arrangering af Nordiske
Mesterskaber.

Men i det hele taget blev
udfaldet et godt og konstruktivt
møde og der tegner sig en lys
fremtid for dansk banegolf både
på det sportslige og på det
organisatoriske område.

Mange stævner i år

Sæsonen er startet og byder
heldigvis på mange private
stævner i år - i alt 9 af slagsen,

heraf er der 4 stævner, som

tæller til stormesterturneringen.
Vi har prøvet at betragte dem

på en lidt anden måde, som det
kan ses afnedenstående grafik.

Vi ønsker alle godt spil og
håber at se rigtig mange spillere
til stævnerne i år rundt om i
landet.

]@ 
Stormester

B Stævner

Antal stævner/turneringer px måned i l@bet af sæsonen inddelt efter type

Køb af komplette
L 8-baners eternitanlæg

Rammer, plader, forhindringer,
niveleringsfødder og opstillingsvejledning.

Også:
Køb af reservedele

Køller og kugler til publikumsbrug
Leveringstid: Ca. 14 dage.

Ring og få et tilbud hos Dansk Banegolf Union
Henvendelse kan ske til:

Claus Foxholm
Jens Benzonsgade 54 a

5000 Odense C
tlf. 65 91 60 80
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Gladsaxe klar til Nordiske i pinsen
Af bestyrelsen, Gladsaxe Minigolf Klub

Vi i Gladsaxe søgte sidste år

om at aftrolde Nordiske Mester-

skaber i pinsen 1995, efteropfor-
dring fra vores mange ambitiøse
medlemmer (en, to mange).

De indledende manøvrer
Bestyrelsen tog opfordringen

op og lavede en yderst seriøs

ansBgning til DBgU' s bestyrelse.

Denne svarede om at få udgifter/
budget forelagt. - Dette var en

ny tanke for os, vi havde tænkt
på indtægter/overskud.

Men vi er ikke sådan at slå ud

afkurs, så budgettet blev udfær-

diget og afsendt.

Herefter besluttede klubben
sig for at undersøge priser på

nye forhindringer (Liggende
sløjfe og Fempassage), idet
istandsættelse hvert forår ikke
havde holdt tilfredsstillende.
Dette var en af de nemme
opgaver - Det kostede kun en

opringning til Peter Sørensen om
hvilke materialer. vi ville have
priser på og VUPTI /// så var
disse varer bestilt og på vei $ør
prisen var kendt).

Nu blev vi lidt mere forsigtige,
da vi ville have en ny resultat-

tavle og bænke til anlægget. Vi
var enige om atINGENmåtte
ringe til Peter SØrensen, og vi
ville gerne sØge midlerne til ud-
gifterne uden for klubben. Dette

er lykkedes med NOVO Nordisk
som velgører.

Overnatning et problem
Der er jo mange andre ting og

steder, som skal reserveres til et
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sådant arrangement, og vi gik på

med krum hals.

Den stØrste opgave var at skaffe

overnatning til alle deltagere. Vi
lagde ud i fln stil med at indhente
tilbud fra forskellige hoteller og

kursussteder, men det var ikke
det store udvalg, som både havde

værelser nok og samtidigt gav

nedslag i prisen.L6sningen blev
Hotel Frederiksdal, som ligger
ca. 6 km fra vores anlæg i skov-
og s6område, sådan at der er

muligheder for aktiviteter ude

som inde.

"Vildmarken" og

stationsbygningen til ophold
Til ophold på anlægget har vi

udover vores klubhus sØrget for
et stort telt for enden af anlægget

(på "vildmarken"), samt

lokalerne i den gamle stations-

bygning under hele perioden,
hvor det skal være muligt at

købe en bid brød og kolde som

vanne forfriskninger.

Program for NM
Der arbejdes i gjeblikket på

hgjtryk med det officielle pro-
gram for NM, som vil blive
udleveret til samtlige spillere og
ledere ved ankomst. Tanken er,

at det skal indeholde nærmere

oplysninger omkring, hvad og

hvornår de forskellige ting skal
foregå i perioden torsdag den 1.

juni til søndag den 4. juni 1995.

Til interesserede tilskuere kan

oplyses, at både åbningsceremoni

og præmieoverrækkelse vil blive
foretaget på anlægget henholdsvis

torsdag kl. 19.00 og s@ndag

efter spillets afslutning.
Samtidig f4lger hermed en

opfordring fra GMK om at
benytte parkeringspladsen på "
kør om vej " og ikke klubbens
normale område.

Festaften med diskotek
Til slut men ikke mindst er vi

jo alle glade for at feste, og det
kan man betale sig fra med kr.
150,- pr. person senest fredag
den 2. juni.

Afslutningsfesten aftroldes
sØndag den 4.juni ca. kl. 19.00 i
Sgndergårdsskolens aula (ligger
ca. 800 m fra anlægget), hvor
mad og lidt drikkevarer vil blive
serveret. Der vil efter middagen
blive spillet op til dans og disko-
teket vil fortsætte til ca. kl. 00.30.

Gerne hjælp udefra
Nok om affangementet for

denne gang, vi håber at frem-
tiden byder på nogle forngjelige
timer for såvel spillere, ledere og
tilskuere.

Vi kan selvfplgelig bruge al
den hjælp, vi kan få, så hvis
nogen er interesseret i at tilbyde
dette - lidt som meget - vil vi
blive glade. Er I fra andre klubber
og ønsker hjælp med privat
overnatning, står vi også til
rådighed i det omfang vi kan
klare dette.
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Landsholdene til NM
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

De to landstrænere, Morten
Rasmussen og Peter Sørensen,
har udtaget hold til Nordiske
Mesterskaber i Gladsaxe i pinsen.

Til ungdomslandsholdet har
Morten Rasmussen udtaget Alf
Jacobsen, MC Gelsted, Peter
Jensen, Nyborg BC og Steen
Larsen, BgK Odense, som alle
har international erfaring fra
tidligere mesterskaber.

Peter Sørensen har til sit herre-
hold valgt fglgende trup: Inge
Sand, Askims BGK, John Hansen,

J an Ly Ø, Tim Christiansen,
Morten Rasmussen, alle BgK
Odense, Per Andreasen og Brian
Hansen, begge Gladsaxe MK og
Claus Foxholm. MC Gelsted. En

spiller bliver sorteret fra under
træningen og vil herefter fungere
som holdleder sammen med
landstræneren og Lars Rosenquist.

Damernes hold har Peter
Sørensen sammensat af Lone
Hansen, MC Gelsted. Rikke
Sgrensen, BgK Odense, Maibrit
Fogh, Aalborg BK og Kitta
Clausen, Gladsaxe MK.
Slutteligt bliver Danmark også
repræsenteret ved et senior-
herrehold. som er sammensat af
Torben Baldorf og Knud
Walther, begge Gladsaxe MK og
Kaj Christiansen, Odense MC.

I tilknytning til holdene har
Peter Sørensen kontaktet en
psykolog, Jens Grundahl, som er

tilknyttet DIF. Det er landstræn-
erens mening, at spillerne skal
lære noget om metodiktræning
og afspændingsteknikker. Også
den tidligere tyske landstræner
Dr. Gerhard Zimmrmann er
blevet knyttet til landsholdet.
Han skal fortælle om trænings-
metoder, strukturering af
ffæningen og belære om præcis

temperering af kugler. De to
herrer bliver tilknyttet lands-
holdene i forbindelse med to
samlinger i løbet af sæsonnen.

De nye impulser kan forhåbentligt
styrken troen på bedre resultater
i 1995 og 1996.

Husk også os!
Vi minder klubberne om. at

redaktionen også gerne vil
modtage stævneresultater plus
eventuelle kommentarer eller
indlæg fra jeres stævne.

Ligeledes vil vi selvfølgelig
gerne modtage jeres stævne-
indbydelse, så vi kan reklamere
lidt for jeres stævne, men husk
vores deadlines så I er sikre på
at vi når at få jeres ting med i
god tid. Reklamen er gratis!

Hørt ved lynet:

Du skal bare bande
fige igennem

IYæste nummer af Bønegolferen

Banegolferen nurlmer 311995 udkommer medio juni
Deadline for annoncer og inlæg til bladet skal være

redaktionen i hænde senestden 6. juni

r ) 3-r-=

Abonnement

Som opfglgning på ønsker fra nye medlemmer i klubberne
er prisen for et årsabonnement nu nedsat tit30 kr.

Ønsker du at tegne abonnement skal du skrive til:

Ole Rasmussen
Kragsbjergvej 5

5000 Odense C
Tlf.66 147074
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DM-holdturneringen 1 995

DM-holdturneringen 1 995

tagerfat med 1. afdeling den29.
-30. april og i Elitedivisionen er
der friske pust , hvor Randers

Banegolf Klub igen er med i
øverste række med et hold, der
meget vel kan sætte sit præg på

begivenhederne. Ny spiller er
Claus Bøgelund fra Odense, der

sammen med Karsten Bruun,
Henrik Mikkelsen, Henrik
Knudsen og Claus Andersen skal
forsgge atf4lge op på successen

fra 1. division sidste år. Sammen

med Randers-holdet er Nyborg
II ny i rækken. Nyborgs hold har
fået tilgang af en ung spiller, Uffe
Gangelhof, som sammen med
den jævnaldrende Anders Grønne-
gaard skal fglge trop hos de to
noget ældre og erfarne holdkam-
merater, Christian Rasmussen og

Gert Lund. Endnu mere erfaring
og rutine finder man hos Nyborgs
førstehold. der består af Michael
S6lling, Michael Andersen, Peter
Nielsen og Peter Jensen, som
bliver et hold med god slagkraft
og som meget vel kan få en god
start på sæsonen med de første
kampe på hjemmebane. En god
sæson får uden tvivl også Bane-
golf Klubben Odenses to hold,
der skal forsvare sidste års guld
og s@lv. Der er sket et par
omrokeringer, således at kun
Morten Rasmussen er blevet på

førsteholdet, men han får til gen-

gæld assistance af Jan LyØ, Martin
Sørensen og John Hansen, som

nok skal blande sig i topstriden.
Også klubbens andethold byder
på et godt mandskab med Lars

6

Rosenquist, Leif Olsen og Tim
Christiansen samt ny spiller på

holdet, Ole Rasmussen.
Minigolf Clubben Gelsted kan

i år også mønstre et godt mand-
skab med tilgang af Alf Jacobsen,

som skal spille sarnmen med den

danske mester Carsten Eriksen
og de to klubkammereater Jacob

Pedersen og Claus Foxholm. Det
bliver nok også et hold man kan
vente sig meget af i den kom-
mende sæson.

Gladsaxe Minigolf Klub er for
en gangs skyld kun repræsenteret

med et hold i rækken. Klubben har
endnu ikke sat hold. men man
forventer dog, at de to landsholds-

spillere Brian Hansen og Per

Andreasen er at finde på holdet.
Sidste hold bliver Odense Mini-

golf Club som kommer til at

bestå af Erling Jensen, Jens

Jgrgensen, Harry Jgrgensen og
et par udskiftninger på den sidste
plads, som ikke er på plads endnu.

Resultatliste DM-holdturnering 1994

ELITEDIVISION
Hold
Banegolf Klubben Odense 2
Banegolf Klubben Odense 1

Gladsaxe Minigolf Klub 1

Nyborg Banegolf Club 1

Minigolf Club Gelsted 1

Odense Minigolf Club I

Gladsaxe Minigolf Klub 2

Nord-Als Banesolf Club 1

Hold
Banegolf Klubben Randers 1

Banegolf Klubben Odense 3

Nyborg Banegolf Club 2

Broager Banegolf Klub 1

Banegolf Klubben Odense 4
Gladsaxe Minigolf Klub 3
Odense Minigolf Club 2
Odense Minieolf Club 3

Hold
Minigolf Club Gelsted 2
Banegolf Klubben Randers 2
Karup Banegolf Klub 1

Aalborg Banegolf Klub 1

Banegolf Klubben Odense 5
Broager Banegolf Klub 2
Nord-Als Banesolf Club 2

Point
6I
56
48
44
42
JI
27
25

Point
46
38
37

5+
25
18

18

8

Point
+z
JJ

28

18

15

9

Slag Snit
4128 24,57
4i58 24,75
42t8 25,rr
4r'7) )5 47

4282 25,49
4369 26,0r
4359 25,95
4422 26,32

Slag Snit
2879 25,71
3039 27,13
3041 2t,15
3009 26,87
3157 28,19
3216 28,7r
3323 29,67
3594 32,09

Slag Snit
2794 29,07
2199 29,16
2887 30,07
2942 30,65
3023 3t,49
3078 32,06
3135 32,66

Plac.
1

2
J
A

5

6
7

8

1. DIVISION
Plac.
I

2
J
z+

f
6

1
8

2. DIVISION
Plac.
1

2
3

4

5

6
1
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Førstedivision har fået nye
hold i form af Galdsaxe MK II
og Nord-Als BC, nedrykkere fra
sidste år og op fra 2. division er

rykket MC Gelsted og Randers

BK.
Andendivision kommer i år til

at bestå af t hold. Da Gladsaxe
ikke har tilmeldt hold i denne
række vil sidste afdeling blive
lagt til enten Randers eller
Karup, hvilket ikke er afgjort
endnu.

Projekt "Minigolf"
Af Kaj Christiansen, Odense Minigolf Club

Det har i mange år været et rrf og placeres i sammenhæng

stort Ønske i Odense Minigolf med vort nuværende område, så

Club at udvide vores aktiviteter der med tiden kan blive tale om
med et internationalt combistævne eternit-beton.
minigolfanlægiIOOVostØrrelse. Byggeaktiviteternetænkespå-

Det ser nu ud til, at det endelig begyndt ca. 1. maj og det er
skal lykkes for klubben at få tanken at fortsætte beretningen
denne drØm til at gå i opfyldelse. om projektet her i bladet efter-

Klubbens forhandlinger med hånden som arbejdet skrider
Odense Kommune er nu afsluttet fremad.
med et for klubben fornuftigt Det bliver en stor dag for mini-
resultat. golfen i Danmark, når dette

Det nye anlæg er påca.27OO projekt er fuldføn og banerne
kan tages i brug.

Banegolf Klubben Randers

Stævne 20. - 21. maj

Stan l6dag kl. 14.00: 3 runder
Start s@ndag kl. 9.30: 3 runder
Finaler s@ndag: 2 runder

Startgebyr: Voksne kr. 80

Ungdom kr. 50

Pengepræmier efter deltagerantal
Pokal til bedste runde

Gratis overnatning i klubhuset

Bespisning: Der kan købes almindelig cafeteriavarer

Lørdag aften: Der er mulighed for at bestille
varm mad (min. 20 kuverter)

7

Deltagerliste DM-
holdturnering 1995

ELITEDIVISION
Banegolf Klubben Odense 2
Banegolf Klubben Odense 1

Gladsaxe Minigolf Klub 1

Nyborg Banegolf Club 1

Minigolf Clubben Gelsted 1

Odense Minigolf Club 1

Banegolf Klubben Randers 1

Nyborg Banegolf Club 2

1. DIVISION
Gladsaxe Minigolf Klub 2
Nord-Als Banegolf Club 1

Banegolf Klubben Odense 3
Broager Banegolf Klub 1

Banegolf Klubben Odense 4
Gladsaxe Minigolf Klub 3

Minigolf Clubben Gelsted 2
Banegolf Klubben Randers 2

2. DIVISION
Odense Minigolf Club 2
Karup Banegolf Klub 1

Aalborg Banegolf Klub 1

Banegolf Klubben Odense 5
Aalborg Banegolf Klub 2
Broager Banegolf Klub 2
Minigolf Clubben Gelsted 3

Banegolf Klubben Odense 6
Banesolf Klubben Odense 7
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Kritik at Danish Open 1995
Af Majbrit Fogh, Aalborg Banegolf Klub

Aftensmaden var vi i øvrigt
lidt skuffede over. Vi havde

håbet på en form for buffet lige-
som sidste åt, men i stedet blev
vi spist af med en gang spaghetti.

Jeg synes, at cupturneringen
er en spændende måde at afholde

turneringer på, fordi man på den

måde giver en mindre god spiller
muligheden for at gå videre.

Turneringen bliver også spæn-

dende på den måde, at enten er

du med i næste runde, eller også

er du ude. Det der gjorde over-
gangen til cupturneringen fuld-
endt var, at efter de indledende
runder blev de tre bedstpiacerede

præmieret. På den måde har man

en rimelig fair chance for at spilie

mod nogle jævnbyrdige om en

placering.

Da vi seks fra Aalborg ankom
til Odense tidligt fredag aften var
Danish Open i fuld gang. Vi blev

som det første anvist vores over-
natnings sted, nemlig cykelklub-
bens kiubhus. Normalt har vi
altid boet privat, når vi har været

i Odense, men der var stemning
fra klubkammeraternes side, om

at vi skulle prøYe fælles ind-
logering denne Eang, og cykel-
klubben var alletiders sted.

Wrda1morgen skulle vi i gang

med de indledende runder, og

tidsplanen passede fint fra starten,

men der opstod alligevel forsink-
else så startgruppe 3 blev sendt

ud med to timers forsinkelse.
Forsinkelsen blev ikke indhentet

iløbet af dagen, så de blev først
færdige med at spille, da vi andre

havde spist aftensmad.

De to gange jeg nu har
deltaget i Danish Open synes
jeg, at det har været meget flot
arrangeret. Cafeteriaforholdende
er fine og toiletforholdene er
også bare i orden. Især i år

mener jeg, at der bare var styr på

alt, både udkald af grupperne,

scoretavle og i det heie taget

selve afviklingen med så mange

deltagere. Det eneste der var
galt var den store forsinkelse om
lgrdagen, og man skulle måske

overveje at have fire startgrupper

næste gang.

Min karakter til dette alrange-
ment blive r 4Vz minigolfkugler.

ffiffiffiffiK]
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Stor tilslutning i Odense
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

Danish Open i Odense kunne
atter en gang registrere stor til-
slutning med knap 200 deltagere
fra 5 forskellige nationer.
Heltngjagtigt var 189 spillere til
start på banerne hos Banegolf
Klubben Odense, hvor en ny
turnering sform blev afpr@vet.

Ikke alle deltagere var helt på

det klare med, hvordan den nye
turnering sfonn var indrettet,
men mØdte alligevel op for at
prøve kræfter på internationalt
plan i årets første danske stævne.

De 189 spillere fra Holland,
Tyskland, Sverige, Norge og
Danmark blev sendt ud på 4 ind-
ledende runder i 3 startgrupper
inden, at de to cupturneringer,
Ungdoms Cup og Super Cup,
blev afviklet om sgndagen.
I sidste ende blev det til tysk
succes, da Martin Busse, VfL
Lohbrtigge, i Ungdoms Cup' en

slog BgK Odenses Steen Larsen.
Nummer tre og fire blev igen to
tyske juniorer, Kay von Beuningen
og Sven Hånke.

I Super Cup' en blev det
vinderenfra 1992, Udo Rathje,
Niendorfer MC, der løb med de

5000 rara danske kroner. Han
slog en til sidst disillusioneret
Martin Sørensen fra BgK Odense,

som selv tidligere har vundet
Danish Open. Tredjepladsen gik
til endnu en Niendorfer, senior-
spilleren Peter Wichmann, som
slog Ole Rasmussen fra den
anangerende klub. Placeringerne
4 til 8 blev besat af en seniorherre,

en herre og to elitespillere.
Udover præmier i cupturnerin-

gerne blev der også kåret tre
vindere i hver kategori efter ind-
ledende runder, hvor især John
Hansen, BgK Odense, hos Eliten
udmærkede sig med 79 slag på
de 4 runder.

Stævnet blev ikke afviklet helt

uden problemer, da der især
Iørdag var store forsinkelser i de
to startgrupper og efterfglgende
var der megen diskussion om
seedningen til cup'en, men de
utilfredse miner forsvandt tilsyne-
ladende, da man fandt ud af
systemet. Det er sandsynligvis
også arranggrens mening at
fortsætte med uændret turnering
til næste år, hvor Danish Open
kan fejre sit 5-års jubilæum med
Banegolf Klubben Odense som
arrangør alle fem gange.

Claus Bpgelund, en øfde 9l danske deltøgere

Det var ikke kun med samlet
deltagerantal, at der blev sat

rekord. Også antallet af danske
spillere ved et dansk stævne var
rekordstort ved, at 91 spillere
repræsenterede 10 danske klubber.
E;tLøfte om at det går ftemad med

licensspillere i klub-
berne, og at de Ønsker
at komme ud af start-
hullerne i god tid.

Blandt de udenlandske
deltagere er op imod
90Vo gen-gangere fra de
gvige år, hvilket vidner
om den ffofaste opbak-
ning, som stævnet har,
og man må sige, at
Danish Open på trods
af sin korte levetid
allerede er blevet en
traditionsrig turnering
og er et godt vare-
mærke både for den
:ilrangerende klub og
Dansk Banegolf Union.
Mange af spillerne

giver også udtryk for, at
de kommerfor at mærke

den internationale stemning og
for at mØde de mange andre
spillere fra de forskellige lande.

Som arranggrhar man også
gjort meget ud af professionel
resultatstyring og hurtig resultat-
formidling, hvilket alene bekræfæs

af, at en komplet resultatliste er
klar til udlevering 15-20 min.
efter at sidste slag er slået. Men
alligevel er der sikkert områder,
som skal forbedres. Det får vi at
se i 1996.

I
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Bestyrelse og udvalg i DBgU 1995

Formand: Inger Walther
Inger Walther har siddet som

formand for Dansk Banegolf
Union siden 1987 og har i den
periode ydet en stor indsats for
at få unionen optaget i
Danmarks Idræts-Forbund,
hvilket lykkedes i maj måned

sidste år. Hun er medlem af
Gladsaxe Minigolf Klub.

Næstformand: Michael Sølling
Michael Sølling trådte ind i

bestyrelsen i 1985. Han har

desuden også optrådt i
dommerudvalget og i diverse

andre udvalg under DBgU. Han
er aktivt medlem af Nyborg
Banegolf Club.

Kasserer: Claus Foxholm.
Han blev i 1992 valgt ind i

bestyrelsen som kasserer. Han
sidder desuden i
turneringsudvalget og i
dommerudvalget. Derudover er
han formand for Minieolf
Clubben Gelsted.

Sekretær: Preben Nørskov
Har siddet i unionens

bestyrelse siden 1991 som

sekretær og er desuden også

medlem af teknisk udvalg.
Preben Nørskov er fra Nord-Als
Banegolf Club.

Pressesekretær: Claus Clausen
Claus Clausen har siddet på

denne post siden 1986 og har
tidligere også arbejdet her på

redaktionen. Han er fra Karup
Banegolf Klub

10

Bestyrelsesmedlem: Erik
Laursen

Han trådte først sidste år ind i
bestyrelsen som suppleant, men
var allerede da engageret i
ungdomsudvalget. Erik Laursen
er fra Grindsted KFUM.

Bestyrelsesmedlem: John
Scheel Thomsen

Han har også været med i en

lang årrække i DBgU, først som

kasserer, som han blev valgt til
1987, og har desuden bestridt
poster i turneringsudvalget, som

han stadig gør, og derudover
også i ungdomsudvalget i en

enkelt periode. John Scheel

Thomsen er fra Gladsaxe
Minigolf KIub.

Udvalgene
De @vrige udvalg har også

mange gengangere med megen

erfaring, og de er sammensat
således:

AmatØr- og ordensudvalg
Knud Walther, Gladsaxe
Minigolf Klub
Henrik Knudsen, Randers

Banegolf Klub
Teddy Nielsen, Minigolf
Clubben Gelsted

Turneringsudvalg
John Scheel Thomsen,
Gladsaxe Minigolf Klub
Claus Foxholm, Minigolf
Clubben Gelsted

Teknisk udvalg
Peter Sørensen, Banegolf
Klubben Odense
Preben Nørskov, Nord-Als
Banegolf Club
Leif Bæk, Karup Banegolf
KIub

Dommerudvalg
Peter Sørensen, Banegolf
Klubben Odense

Claus Foxholm, Minigolf
Clubben Gelsted
Ole Rasmussen, Banegolf
Klubben Odense

Ungdomsudvalg
Kjeld Kristiansen, Midtfyns
Baneeolf Klub
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forskellige underlag, spillemåder
og vejr og vind. Det forbløffede
og imponerede mange athøre
om internationale turneringer
som EM og den atmosfære der
eksisterer der, hvilket også bragte

Ole Rasmussen over i reglerne
og sportslig opfPrsel, som der

blev lyttet meget efter, da eleveme

selv skulle spille turnering.
Skolen havde af Minigolf

Clubben Gelsted lant 18 træbaner.

som bagefter dannede rarnme

om instruktion i skolen idræts-

hal. Der var desuden sPrget for
rigtige bolde til hver bane for at
kunne give eleverne den rette

fgling med, hvad banegolf drejer
sis om. Der blev som et led i

Emneuge med banegolf
Af Leif Olsen, Banegolferen

Banegolf var på listen over
ernner, da Ringe Kost- og Real-
skole holdt emneuge på skolen
og ca. 20 elever havde tilmeldt
sig emnet og de blev undervist af
Ole Rasmussen fra Banegolf
Klubben Odense. Med sine godt
11 års erfaring fra klubhold,
landshold og som instruktør i sin
egen klub havde han et bredt
program, som han kunne bruge
til at introducere eleverne i bane-
golf med.

Han indledte med godt en

times foredrag om banegolf her-
hjemme, klubberne og deres

udbredelse, og kom videre ind
på udstyret og vigtigheden af at

have et bredt spektre af kugler til

Startgebyr: Voksne kr. 70
Ungdom kr. 35

Hold kr. 80

Præmier: Herre A kr. 1000,- (Også pengepræmier i de 6vrige kategorier)

Husk den traditionsrige vildsvinespisning l4rdag aften
(tilmelding sammen med stævnetilmeldingen).

Prøv også lykkehjulet og spil på mini-eternitbanerne.

emneugen afviklet en skole-
turnering, hvor skolen 120 elever

skulle igenem 1 runde for at kåre
en vinder. Vinderen klarede i
@vt'tgt de 18 baner på 33 slag.

At emnet var kommet med på

emenlisten skyldes en af skolens

lærere, Djohn Sørensen som selv
er aktivt medlem hos Minigolf
Clubben Gelsted. Han betegner
selv emnet som en succes på

skolen og han håber, at kunne
fg,lge op på ugen med at få
eleverne ud at spille på rigtige
eternitbaner.

Nord-Als Banegolf Klub
Stævne 17. - 18. juni 1995

L4rdagkl. 10.00:

S6ndag kl. 9.00:
Sgndag k1. 13.00:

4 runder
2 runder
3 finalerunder

1;



stormester rur r rer rr rgen
Et dyk ne(

Sidste år kørte en debat her i bladet omkring
stormesterturneringen, hvor dens værdi, prestige og
pointsystem blev diskuteret. Der blev stillet spørgs-
mål, om den var blevet glemt,fik den for lidt opbak-
ning, var pointsystemet godt nok og var præmieringen

det?

Ihvertfald ønsker vi her på redaktionen at give
vores opbakning ved en bringe en liste over Top 14

og plukke lidt ud både blandt spillere, der har
erobret titlen og kandidater til titlen for at kigge
lidt på deres situation.

Jeg kan først kort ridse op, hvordan turneringen
fungerer. Hvert år udnævnes 5 stævner i Danmark,
som danner grundlag for turneringen, heribandt er
det individuelle DM obligatorisk. På tværs af
kategorierrne uddeles ved hvert stævne 10 points til
bedste spiller, m.2 får 9 points osv. Ved slaglighed
får spillerne ens antal points. For at opnå den

eftertragtede titel skal man på de 15 sidstspillede
turneringer score minimum 50 points. Derefter skal
man for at bevare sin status bibeholde over 40 points
over de 15 sidstspillede turneringer.

Helt i top ligger JanLyØ med 101 points og er
stormester 45 gange. Han har kun misset to
turneringer og mister ihvertfald ikke sin titel
forelgbigt. Han overgås dog af Peter Sørensen i

antal gange, da han har titlen 46 gange. Han blev
udnævnt første gang den 19. maj 1985, mens Jan

LyØblev udnævnt første gang den 28. juni 1985.
Seneste udnævnelse er faldet tit Alf Jacobsen den 1.

august 7993.
Som det fremgår af listen ryger en del af Peter

Sørensens points i denne sæson, og hans status kan
meget vel komme i fare, hvis han ingen erobrer i år.

Det samme er tilfældet for Martin Sørensen, der
også udsættes for et pointtab og har behov for at
samle points. Og ligeledes er John Hansens status

presset, da hans points forsvinder bagud aflisten.
Fælles for de tre er også, at de i de efterfglgende
turneringer ikke har erobret points. Kigger vi
længere ned ad listen har Jacob Petersen erobret 23

points - alle på hjemmebane! Imens er Heino
Nielsens og Ole Rasmussens erobringer så nye, at
deres kandidatur meget vel kan udmØnte sig i en

stormestertitel. De mangler henholdsvis 14 og22
points.

De får sarnmen med alle andre spillere chancen
for at score deres stormesterpoints ved stævnerne i
Nyborg, Broager, Gladsaxe og Aalborg.

Der er sendt en samlet pointliste ud til klubberne,
ellers kan interesserede henvende sie til DBgU' s

turneringsudvalg.

Navn 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 8I I alt

901 Jan Ly@

905 Martin SØrensen

902 Peter Sørensen

606 Alf Jacobsen
615 Carsten Eriksen
977 John Hansen
903 Morten Rasmussen

5106
8 69
10 10
35

9
105
49

9
77

10
48

10
69

3

810 8
77

98

I0
28

10
6

54

79
7

210
8

105
5
83

3
10
7
6
10
8

3

9

101

68
66
62

57
s6
45

940 Heino Nielsen
948 Ole Rasmussen
243 Peter Jensen
612 Claus Foxholm
609 Jacob Petersen

901 Leif Olsen
Inge Sand

3

7
34

9

5

6
4

4

75
66

7

44
9

3
45

I0
8

61

36
28
26
25
23
21

2010 I0


