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IND.trilOttD Nye mestre ved DM
Det var næsten over hele linien, at der var tronskifte ved
danrnarksmesterskaberne i Nordborg. Krxr Torben Baldorf var
i herresenior ene om at forsvare sit DM. Peter Jensen, Nyborg
og Inge-Lise Hansen, Nord-Æs var nye mesfre hos elite og
hos damerne. Varmt vejr og høj sol var med til at sætte sit
præg på mesterskaberne, som havde tmkket 79 deltagere fra
10 klubber til det alsiske.
Læs side 12

Team Danmark støtte til
landsholdet
Det er lykkedes for DBgU at indgå aftale med Team Danmark

om støtte til tænerløn allerede i forbindelse med de forestående

verdensmesterskaber i Schweiz. Den tyske succestræner, Gerd

Zimmermann, har sagt ja tak til jobbet for i år. Desuden er der

lagt målsætninger for herrelandsholdet frem til ar 2000.

Årets spiller 1996 - Dansk mester 1997, Peter Jensen, Nyborg.
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Ny divisionsformP
Af Ole Rasvnussen, Banegolferen

Her i august udsendes der et

spørgeskema til klubberne. Det
drejer srg om DM-holdturneringen
og vores opfattelse af den i dag.

Det er egentligt udsprunget af en

debat startet allerede sidste år på

et seminar i Nyborg og derefter fra
Dansk Banegolf Unions ordinære

og ekstraordinære generalforsam-
linger. Vi kan nu et godt stykke
hen i turneringen og i god tid inden

næ ste repræsentantskabsmøde

begynde kritisk attage stilling til
vores turneringsform. De der del-
tog i seminaret og på det ekstra-
ordinære repræsentantskabsmødg

har selv været med til at gøre sig
tanker og skabe ideer om ændrin-
ger i turneringen.

Men hvad er det, der skal

ændres, og er der et reelt behov
for at ændre noget som helst?

Formålet med en divisionsturne-

ring er naturligvis at kåre et dansk

mesterhold, men også at give

spillerne et fodfæste med henblik
på deltagelse i internationale
turneringer. Som vi spiller i dag

møder de stærke hold de svage

hold først og det er ofte en let
opgave og dermed en nem start.

Det er først i de sidste kampe på en

hel weekend, at der er spænding til
"stregen". Her ville en turnerings-
fornr, der byggede på slagspil over

et givent antal runder - det kunne

være 5-6 runder - og afsluttet
med en pointfordeling med flest
points til det bedste hold i hvert
fald kræve konstant godt spil for,
at et hold ikke skulle tabe terræn
fra start. Spænding ville der nok
først blive i weekendens sidste

runder, når der skulle kæmpes om
flest points, men her er derjo ikke
stort til forskel fra i dag, hvor top-
holdene og bundholdene indbyrdes
mødes til sidst.

Yderligere fordele ville også
være muligheden for at udvide
antallet af hold i en division uden

at skulle afvikle flere kampe for
hver aftleling og på den måde havde

vi også muligheden for at afvikle
spillet over en enkelt spilledag i
stedet for en hel weekend. Sidst-
nævnte faktor kan måske i dag
nok å nogle spillere til at fravælge

holdturneringen eller en eller flere
aftlelinger af denne.

Desuden kunne vi inden for et
par år udvide holdstørrelsen til
fem eller seks spillere, men det
skulle nok vente indtil der først
og fremmest er kommet dame- og
juniorrækker op at stå. Jeg bør i
safirme andedrag nok også nævne

senioreme, som udgør en stor part i
DBgU, men indtil videre har de

spillet med og klaret sig i den

landsdæk&ende turnering så derfor
er det min overbevisning, at damer

og juniorer skal prioriteres først

af hensyn til almindelige normer i
DIF og som billede udadtil

Endelig mener jeg, atvrbør
revidere vores turneringsform ud
fra den betragtning, at der de sidste

mange år ikke er kommet noget

større tllgang af hold og klubber i
divisionerne - altså må der være

noget galt!
Dansk Banegolf Union har et

medlemsantal på omkring 1800,

og heraf er der kun omkring 100 .
spillere, der deltager i holdlurn
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Nye muligheder for eliten
Af Martin Sørensen, næstformond Dønsk Banegolf Union.

Som de fleste nok ved, har vi
det sidste år ikJ<e haft nogen lands-
træner til herrer; damer og seniorer.
Dette har betydet, at satsningen
inden for disse felter har været ned-
prioriteret siden sidste år. Da der
ikke umiddelbart var nogen løsning
på problemet, besluttede vi - også

uden landstræner at kontakte
Team Danmark, for at se om der
var hjælp at hente der - og det var
der.

Akut hjælp fra Team Danmark
Team Danmark beskæftiger sig

med eliten. De havde forskellige
løsninger til fremme af eliten her-
hjemme. Helt akut har vi ået bevil-
liget penge til at hyre en udenlandsk
træner i forbindelse med VM i
Studen, og på længere srgt var Team
Danmark interesseret i at oprette
et elitecenter, hvor elitens træning
kan effektiviseres. Team Danmark
er til for eliten og der var derfor
ingen hjælp at hente til seniorerne

)ringen. Det er en procentdel på
7 under 6 procent! Jeg er sikker på at

de fleste andre forbund kan præstere

et bedre resultat her. Vi må kræve
en udvikling, og det er faktisk klub-
berne der står med anware! når vi
når frem til repræsentantskabsmødet

i november.

Inden da aflrolder DBgU et
seminar forklubber og udvalg under
unionen. Her bliver der plads til
debat og fremlægning af skitser til
f eks. ny holdturneringsform. Lad
os fii nogle femsynede og konsruk-
tive forslag på bordet, der åbner op
for udvikling. Det har vi brug for!

BaruecouenEn 3/1997

eller damerne, før de bliver bedre
internationalt.

V kontaktede Gerd ZimmermanrL

Tyskland, som tidligere har haft
stor succes som træner, og som vi
tidligere har haft god kontakt til.
Gerd var straks interesseret, og han

har med sine kontakter i Schweiz
yderligere sørget for to assistenter,

som vil have gennemtrænet anlæg-
get, når vi ankommer til Studen
den 15. august. Udgifterne til
trænerne bliver dækket helt af
Team Danmark" så der er altså
ikke nogen yderligere udgift
forbundet med de ekstra trænere.

Center i Odense
Det er desuden meningen, at

Gerd Zimmernann skal være

behjælpelig ved opbygningen af
elitecentret, som gerne skulle være

klar til sæsonstart næste år. Vi er

stadig i de indledende forhandlinger
med Team Danmark så der er
altså ingen detaljer endnu med

hensyn til centrets drift, men det
er dog sandsynligt, at det vil blive
placeret i Odense, da beton samt

indendørs eternit er placeret her.

DM i 1998

Ælerede nu kan klubberne
godt begynde at tænke frem
på sæsonen 1998.

Turneringsudvalget opfor-
drer alle klubber, der er
interesseret i værtskabet for
DM-individuelt og for mixpar,
til at indsende en ansøgning.
Den skal indeholde punkter
omlaing anlæggets faciliteter,

bespisning, overnatnings-
muligheder mv. TU vil herud-
fra tage stilling, hvor DM
skal lægges næste år

Sidste frist for at
indsende ansøgninger er
den 30. september t997.
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Hvilke muli$heder har DB$U iTeam Danmark
Af Peter Sørensen, konsulent Donsk Bønegolf Union

Som de fleste sikkert alle ved,

har Team Danmark (TD) givet

støtte til trænerassistance i foftind-
else med det forestående WM i
Studen. Da denne støtte blev be-

vilget var Martin Sørensen og
undertegnede til møde i Team

Danmark , hvor vi blev informeret

om de muligheder DBgU har, set

i forhold til TD. I det efterfølgende

vil jeg komme med en kortfattet
gennemgang af disse. Først en

opremsning af kriterierne for til-
deling af økonomisk støtte.

Træning og instruktion
Økonomisk støtte til trænings

og instruktionsbistand - herunder

støtte til elitetrænere, eliteinstruk-
tører samt støtte til deres fagltge

udvikling.
Der kan ydes støtte til ansættelse

af landstrænere, anden elitetræner-

og eliteinstruktørvirksomhed og

udviklingsprojekler i specialfor-

bundene

Aktive
Støtte til projekter og udviHing

af de enkelte eliteidrætsudøveres
præstationsformåen og konkur-
renceevlre på intemationalt niveau.

Støtte vedrørende uddannelses-

mæssige, arbej dsmarkedsmæssige

og sociale forhold under og efter

idrætskarrieren for eliteidræts-

udøvere.
Støtten afvejes efter kvalitets-

og behovskriterier.
Der foretages en indgruPPering

af de aktive efter tvalitetskriterier.

Såvel individuelle eliteidræts-

udøvere som hold vurderes På
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baggrund af den enkelte idræts-

disciplins værdinormer, interna-

tional udbredelse, placeringer ved

internationale me ster skab er,

ranglister, m.v.

Eft er niveauvurdering oPdeles

støttemodtagerne i 2 støttekate-
gorier: Elite- og kandidatgruppen.

Elitegruppen omfatter elite-

idrætsudøvere og hold På højeste

internationale niveau.

Kandidatgruppen omfatter elite-

idrætsudøvere og hold, som har

opnået meget gode internationale

resultater eller som inden for en

rimelig tidshorisont skønnes at nå

eliteniveau.
Begge støttekategorier indplace-

res på TD's kandidatliste.

Hvor er DBgU i dette!
På mødet i starten af maj, var

vort oplæg til m, at vi ønskede

at få vort herrelandshold ind På

kandidatlisten. Der blev så aftalt

støtte til trænere i forbindelse med

dette års WM, og efter aftroldelse

af dette, skulle det så vurderes,

om vores hold var godt nok til at

komme ind på kandidatlisten.

Som vurderingsParameter blev

det fastlagt, at vi gik efter 3- Plad-
sen i år 2000. De sidste 3 års

gennemsnit viste at vi var ca.1,6

slag pr. spiller fra dette mål- Lidt
simpel matematik viste altsi at vi
skulle forbedre os 0,4 slag Pr.

spiller pr. år. for at nå dette mål-

Vort mål for 1997 er altså at tabe

med mindre end 59 slag til tredje-

pladsen.

Hvad så hvis?
Hvis vi bliver indplaceret på

denne kandidatliste, vil det betyde

fulgende for den enkelte spiller.

Hver enkelt spiller på holdet vil
modtage en generel basisydelse til
transport, styrketræning. kontakf-
linser og andre idrætsrelaterede

udgifter i forbindelse med dagltg

specialtræning
Basisydelsen fastsættes årligt for

1997 tikr. 12.000,- pr. person.

Efter behov ydes der tabt
arbejdsfortjeneste i forbindelse med

deltagelse i internationale mester-

skaber (NI\4 EM og VM)
Støtte til træningsophold i ud-

landet samt til træningsoPhold i
DK.

For DBgU betyder det, at der i
samarbejde med Team Danmark
oprettes et træningscenter.

Der ydes støtte til ansættelse af
trænere.

Der ydes støtte til gennemførsel

af en decideret elitetræneruddan-

nelse.

Der ydes støtte til trænings-

samlinger i DK og i udlandet.

Æt i alt kan vi konkludere, at

banegolfen i Danmark har ået
mulighed for at ffi et gevaldi5
løft på elitesiden. Dette vil sam-

tidig betyde, at vores midler, der

bliver brugt på elitearbejdet, ikke

kun vil være til rejser og oPhold i
forbindelse med internationale

konkurrencer.
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NM med svensk dominans
Af Ole Rdsrnussen, Banegolferen

De nordiske mesterskaber, der

blev spillet i pinsen på Askims
baner i Gøteborg,var præget af
overvejende svensk dominans i
næsten alle rækker. Set med danske

øjne var resultaterne en blandet for-

nøjelse. Vores juniorspiller Johnny

Andersen, Aalborg, blev meget

flot nr. 3 efter at have ligget både

nr. I og 2 undervejs. Også junior-

holdet fik en flot placering som

nr.2,mange slag efter Sverige men

15 slag foran Finland. Sammen med

Johnny var Dennis Prip fra Nord-
Æs og Jess Hernvig fra Gladsaxe.

For sent
Derimod var der knapt så meget

at juble over hos herrerne eller

seniorherrerne.
Det var klart fra start, at det var

næstenumuligt at spille lige op med

et wensk herrehold, som de sidste

mange år har ligget i den euro-

pæiske top, og som tilmed i år

havde hjemmebane og favorit-
værdighed.

Derfor var det en sølvmedalje,

der skulle kæmpes for.

Og detblev enkamP! Sikftert en

større kamp end nogen På holdet

havde forestillet sig både mod

Norge og Finlands udprægede

filtfræsere. Nordmændene måtte

dog efter at have markeret sig På

førstedagen se sig hægtet af i
kamperq men firmeme gav sig ikke

og efterhånden som endenvar næL

øgedes spændingen og ikke mindst

det gode spil.

Men ak! Selv om det danske hold

vågnede op til dåd var det for sent -

heltnø1ag1i,gt eet slag. Det var nem-

lig, hvad Finland snupPede sølvet

med og temmelig slukøret måtte

danskerne tage til takke med

bronzen - og 4 spillere i finalen.

krge Sand måtte her nøjes med en

niendeplads, hvilket ilfte var tilfreds-

stillende for den rutinerede herre,

som tidligere har haft Askim som

hjemmebane. De øvrige i finalen

var Heino Nielsen, Jacob Pedersen

og Vincent Huus.
Det kan godt være, at herrerne

var skuffede over indsatsen, men \
mindst lige så opgivende var det )

Johnny Andersen fra Aalborg holdt de danske farver højt i Sverige'

ffiwl

Øverst: Kaj Christiansen, Torben Baldorf, Heino Nielsen, Martin sørensen, Brian

Hansen og l4ncent Huus. Midterst: ole Rasmussen, Leif Bæk, Rene Thomsen og

Jakob Petersen. Nederst: Dennis Hansen, Leif Olsen, Johnny Andersen, Jess

Hernvig, Inge Sand og Morten Rasmussen
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Ballade i international minigolfpolitik
Af Mørtin SØrensen, næstformand Dansk Bønegolf Union

World Minigolf Federation
(WI\[F) er ved at blive så stort, at
det ikke kun er ved EIWVM -
a^rrangementer, man mærker dets
eksistens. Gennem organisationen
åbner der sig nogle muligheder for
sporten. Større international pro-
filering over for medierne og bedre
kontrol med minigolfindr.rsnien med

hensyn til priser og materialer er
nogle af de fordele, som vi med
fælles international indsats gerne

skulle kunne opnå.

Uanset hvilke tiltag, man ønsker
atudføre, koster det imidlertid
penge. De kontingenteE vi betaler
til WMF, erikke tilsrækkelige til at

dæ*Jce udgifterne. Derfor arbejdes

der på at fa lavet lice,nsaftaler med

boldindustrien, således at den kan
være med til at betale en del af den

indsats, i gør for sporten. Vores
indsats jo har direkte indflydelse på

deres omsætning!
Rammerne for en sådan aftale

blev fastsat på repræsentantskabet
i Odense sidste år, og det blev på
dette møde aftalt at WMF's besty-
relsen i samarbejde med et marke-

tingsudvalg, som har arbejdet på
licensaftalen siden 1995, skulle for-
handle en kontrakt igennem med
industrien.

Imidlertid har WMF's bestSnelse

lavet en kontrakt med en minigolf-
pool, som repræsenterer ca. l0
fabrikanter og forhandlere. Men den

kontrakte er vidt forskellig fra de
retningsliniet som blev aftalt i
Odense. Ved nærmere gennemsyn

af den, er det faktisk indusfrien, som
i fremtiden kan udnytte WMF til at
reklamereforsrg seh ogik&e som
dø vartænkt en indtægtsmulighed

forWMF med det formål at kunne
udvikle sporten i den retning, vi
ønsker det.

V er en del lande som er meget

uffiedse med dette, og som derfor
prøver at presse en ny aftale igen-
nem" som lever op til de retnings-
linier som blev besluttet sidste år.

Danmark, Tyskland, Holland,
Luxemburg, Belgren, Østng,
Tjekkiet og Slovakiet har derfor
indgået sponsoraftaler med 3D og
SV Golf, som giver os 7z D-mark
pr bold vi sælger. Alle pengene

)tp[ som seniorherrerne fik præste-
7 ret. De måtte taee til takke med

en sidsteplads efter Finland. Til et
lille forsvar skal dog siges at de

manglede en ferdespiller på holdet
og derfor ikke kunne få streget
nogen runder. Ingen af spillerne
kom i finalen. Nærmest var Kaj
Christiansen, Odense. Måske skal
også nævnes seniordebutanten
Leif Bælq som fik leveret nogle
pæne runder ind i mellem.

Sverige overalt
Svenskerne vandt holdspillet i

alle kæegorieme, og det var kun hos

seniorherrene, at de måue melde
pas over for Norges Arild Petter-
sen og Finlands Hasse Pettersson,
dertog sig afde to første pladser.

Nordisk Mester for herrer blev
Jan Strandberg hosjuniorerne var
det Fredrik Persson, som tilmed
havde t{emmebane og hos damerne

var det Karin Wiklund, der tog
sis af det nordiske mesterskab.

bliver lagt i en pulje" hvor alle får
1000 DM og resten fordeles efter
antallet af solgte bolde i de enkehe

lande. Vi prøver at få så mange
lande med på ideen som muligt,
og indtil videre er Sverige gået
med og flere er på vej.

Endvidere samarbejder landene
om at stille forslag til repræsentant-

skabet i år for at ændre de ting" som
vi il&e mener> er rimelige i WMF,
således atvi fremstår som en stærk
enhed til mødet. Sidste år var det
især Danmarlg som fik sikret, at
retningslinierne i en sponsoraftale
blev indskrevet i protokollen, så vi
mener ogsi æ vi har et ansvar for
at derbliverfifut op påvoresopford-
ring fra sidste år. Vores næste opgave

bliver så at å sarnmensat en besty-
relse i WMF, som vi føler, vi kan
stole på" og som arbejder for mini-
golfsportens interesser og iklce for
industriens. Det tegner altså til at

blive et meget interessant repræ-

sentantskabsmøde i Schweiz i år.

Hele denne affære ermeget ind-
viHet og jeg har også forenklet den

en del her af hensyn til artiklens
længde og forståelsg og for danske

spillere virker WMF måske langt
væk fra deres egen klubs interesse-

felt. Ikke desto mindre er det
,rigttgt, at vi alle tænker på dette
næste gang vi køber en bold. 3D
og SV Golf garmer minigolfsporten
i Danmark langt mere end andre

fabrikater i øjeblikket, så jeg roil op-
fordre alle til at foretrække disse

fabrikæer, indtil en bredere aftale

med alle fabrikanterne er på plads.
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Letland en udfodring
Af Ole Rasrnussen, Putter Tbøm Odense

Det blev en større men meget
spændende udfordring for Putter
Team-spilleme, da vi tog til Letland
med projektet'TJdbredelse af den
danske foreningsmodel". Med os
i bagagen havde vi 59,000 kr. fra
Kulturministeriet, et træningspro-
gram samt foredrag om minigolf-
spil, modeller over opbygningen af
dø danske samfund indledningsvis,
en dansk klub - udgangspunktet
var vores egen, samt modeller
over Dansk Banegolf Unions,
DIF's, DGI's og DFIF's opbygning
og lidt om Team Danmark. Sidst
men ikke mindst var vi tretten
spillere af forskellig kørg kategori,
alder og spillemæssige evner. For
øvÅgt så var vi egentlig forten. I
erkendelse afat det lettiske sprog
nok ville være den største hinddng
på turen havde vi hyret en tolk,
som talte flydende dansk og
russisk; men spille minigolf - det
kunne hun nu ikke!

Letland har en meget smuk tra-
dition over for gæster, der kornrner
til landet. Man får en blomst- som

skal symbolisere gæstfrihed og
venskab. Og det var også hvad vi
oplevede under hele vores ophold
i landet.

Onsdag var ankomstdag, vi kom
hen ad aftenstide, og fik brugt
tiden til at indlogere os, hilse på
vores værter, se os lidt omkring
og finde ud af prisniveauet.
Restauranten på hotellet var luk-
ket, så det på drikkevarerne, at vi
måtte føle os frem.

Torsdag var den store sightsee-
ing dag i Riga med vores meget
glimrende, søde og meget over-
bærende tolk, Inger.

Mødet med indbyggerne
Riga er en typisk østeuropæisk

hovedstad med mange flotte og
imponerede bygningsværker som
for eksempel deres oper4 dom-
kirken med et af verdens største
orgler, kæmpe udsigtstårA et gam-
melt krudtårn og en frihedsstøtte.
Vi startede dagen på Rigas central-
marked. som rummer alt i

wri,riffilti

l,.;

fødevarer fra grøntsager, mejeri-
produkteq kødvarer, fisk og brød.
Dertil et stort udsalg i blomster,
kaffe, cigaretter, tøj, sko, tasker
og - plasicposer. Her var begrebet
posedamer et lidt anden for de
stod og solgte poser af forskellig
kvalitet, og varierende i pris fra
knap en I kr. til 3 kr. Nfu en lokal
købte en pose, blev den gået efter
i svejsningerne for at sikre at den
var i orden. Pengene er å hos store
dele af befolkningen, og sådan en
pose skulle gerne holde i et stykJ<e

tid, hvis man for eksempel kun
havde råd til at købe en om måne-
den! At kårene er ringe blev også
understreget afbyens tiggere, som
nærmest forgudede en, hvis man
stak dem en skilling. Enubetydelig-
hed for os, en livsnødvendighed
for dem!

En anden oplevelse afforholdene
havde vi under en bro! Her stod
'trautoriserede" sælgerg altså folk
uden tilladelse til at sælge. En gang
imellem kom politiet på patrulje,
og så stormede disse mennesker
væk med deres fii salgsgenstande
som skulle de nå den sidste bus.

Dagens sidste oplevelse efter
mange og varme men interessante
timer i Riga var et besøg på en lidt
anderledes restaurant. Med borde
overalt - selv om der steder kun var
halvanden meter til loftet, kunne
der sidde over 100 mennesker for-
delt fra kælder til loft. Specialiteten
va^r en stegt skank så stor, at ingen
kunne spise op, om end kødet var
det lækreste og mest Inøre, man
kan forstille sig - og det var bedst
med I liter fadøl til.

,riffi

B

På sight-seeing i Rigøkomvi blandt andetforbi den Lettiskefrihedsstatue
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Danmark godt system
Fredag var vores dag forstået

sådan, at vi skulle afvikle vores
træningsprogram, som flød lidt
sammen med den almindelige
træning, men alt i alt blev det mod-
taget godt, især efter at deltagerne
havde fordøjet indholdet. Både
letter, estere og litauere var med,
men de har ikke den samme ind-
gangsvinkel til det, da de dels er
nye i sporten og hverken har baner
eller bolde i den grad vi har det.
Men det var blot en ekstra udfor-
dring for os!

Aftenens program var tilrettelagt
med mange fordrag. Som nævnt i
indledningen byggede de på org-
anisation- og foreningsopbygning
samt enintroduktiontil det danske
samfund. Deres opfattelse afvores
forhold var meget positiv, og der-
for kan vi vist også slå fast, at vores
besøg i landet med formålet at
udbrede den danske forenings-
model kontra en mere kommerciel
udgave blev en succes.

De baltiske stater skal på mange
områderfortsat lære at ståpå egne
ben efter frigørelsen fra Sovjet-
unionerq og det er måske med et
blik tilbage i historien, at de føler
en vis tilknytning til de nordiske
lande.

I samme weekend som vores
besøg blev der spillet Baltic Cup,
og vi var inviteret til at deltage.

Som nærmt har balterne
begrænset erfaring med sporten.
Letterne har dog været med et
stykke tid længere end Estland og
Litauerq og har mere fod på at spil-
le stævne og på minigolfreglerne
som helhed.

Så reglerne om at gå på banerng
forlade spillet under en runde,

ryge under en runde, kaste med
boldene og gå hen over en bane,
som andre er ved at spille, blev ikke
taget så højtideligt fra deres side.
Et par af os var vist også ved at å
spat af dette og kombineret med
en ulidelig varme og næsten ingen
pause mellem runderne til toilet-
besøg og proviantering blev den
danske tolerance sat på en prøve.

Deres udskilningssystem var
lidt anderledes end vi kender det.
For hver runde blev 24 spillere
skilt fra for at ende med 4 spillere
i en finale. I herrernes finale var 3
danskere og 1 lette og hos damerne
var det alene baltiske spillere.
Placeringer og resultater vil jeg
ikke bruge plads på her, andet
end nævne at præmiestørrelserne i
begge rækkervar 150, 100 og 50
US Dollars - ikke ringe i lettisk
måLlestok.

Afslutningwis blev der aftroldt
en lille banquet med præmieover-

rækkelsg taler og taknemmelighed
for vores tilstedeværelse og inter-
esse i at hjælpe dem - og næsten
naturligt en invitation til at dehage
næste år i en af de to andre
republikker.

For Putter Team Odense, for
dansk banegolf og for udviklingen
i den baltiske region må man sige,
at udbytet for alle parter var stort.
Vores spillere fik en uforglem-
melig tur med mange nye og også
lærerige indtryk om forholdene -
både i samfundet og på minigolf-
banen, dansk banegolf fik promo-
veret den danske forenings- og
organisationsmodel og balterne
fik inspiratiorq værktøjer og lidt
materialer i form af køller og
kugler og folderen
"Instruktionsbog i banegolf', som
bliver oversat til lettisk. For dem
er disse ting et stort skridt i
opbyggelsen afderes klubber og
forbund - og det ud fra den danske
foreningsmodel, som vi mener er
den bredeste, mest folkelige og
har samtidig plads til elitesport.

9

Vejret var fnt og banerne meget svære til Baltic Cup 1997
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Resultater siden sidst
For perioden 4. maj - 3. august 1997

Nordiske Mesterskaber (8 rd. beton)
Askim, Sverige den 17. - 18. maj
Herre
l. Jan Strandberg, Sverige 230
2. Carl-JohanRyner, Sverige eo. 233
3. ThomasP<ilder, Sverige eo.233
9. Inge Sand 242
l4.JakobPetersen 250
l5.VincentHuus 25I
18. Heino Nielsen 256
23.Leif Olsen (6 rd-) 198

25.Ole Rasmussen (6 rd-) 199

26.BnanHansen (6 rd-) I99

Seniorer
1. Arild Pettersen, Norge 242
2. Ifusse Pettersson, Finland 243
3. IngemarThunberg, Sverige 247
8. Kaj Christiansen (6 rd.) 196
11. Leif Bæk (6 rd-) 205
12. Toften Baldorf (6 rd-) 214

Juniorer
l. FrederikPersson, Sverige 240
2. Anders Olsson, Sverige 244
3. JohnnyAndersen 246
7. Dennis Prip llansen (6 rd) 205
8. Jess Hernvig (6 rd.) 218

Herrehold
1. Sverige
2. Finland
3. Danmark

Seniorhold
1. Sverige
2. Norge
3. Finland
4. Danmark

Juniorhold
1. Sverige
2. Danmark
3. Finland

Internationalt stævne
Nord-Als, den 14. - 15. juni
Herre A
I. Janlyø, PutterTeam
2. Danrel Christ, llarrislee
3. Leif Markmann, Harrislee

10

548
562
587
615

Herre B
1. Kenn Nielsen" Broager 243
2. Kim Buldrave, Putter Team 246
3. Trym Schartr, Broager 252
Damer
1. Ingelise Hansen, Nord-Als 245
2. Monika Schacht, Harrislee 25I
3. Birthe Wischnat\ Bad Oldesloe26l

Herreseniorer I
l. heben Madsen, Nord-Æs 263
2. Willi Maas, Harrislee 267
3. Karl-Heinz Gliickstadt Harrislee 273

Herreseniorer 2
1. Rudolf Matthis, Broager 246
2- Børge Lyltce, Nord-Æs 27O
3. Carl Erik Rasmussen- Nord-Als 275

Dameseniorer
1. Ilse Maas. Harrislee 266
2. KarinTychsen, Nord-Æs 270
3. Sonja Hanserq Odense 272

Juniorer
l. Kay Sauerland, Harrislee 252
2. Brian Lausten, Nord-Als 260
3. Stefan Østergaafi,Putter Team 264

Hold
l. Harrislee I
2. Putter Team 1

3. Broager I

DM-individuelUmix
Nord-Als, den 28. - 29. juni
Herre A
1. PeterJensen, Nyborg
2. Johnllansen, Putter Team
3. HarrvLorerzerl Harrislee

Herre B
1. Christian Maglemose, Gladsaxe 231
2. Peær Nielsen" Nlfuorg 237
3. Trym Scharff, Broager 240

Damer
1. Ingelise Hansen, Nord-Als 255
2. Kitta Clausen, Gladsaxe 260
3. Malbrit Fogh, Aalborg 285

Herreseniorer
1. Toften Baldorf, Gladsaxe
2. Knud Walther, Gladsaxe
3. Bendt Boje, Gladsaxe

Dameseniorer
1. Rita Thiigesen, Nord-Als
2. Karin Tychse4 Nord-Æs
3. Grethe Knop. Putter Team
Juniorer
l. Uffe Gangelhof, Nyborg
2. Dennis Prip tlansen, Nord-Als
3. Stefan Øs:tergaard, Putter Team

Minijuniorer
1. Johnny Anderserq Aalborg 239
2. Christian Andresen. Gladsaxe 281
3. Lars Jørgensen, Odense 289

Mix
l. Peter Jensen, Kitta Clausen 344
2. Dennis og Inge Lise llansen 354
3. KarinTychsen, Bent Schultzeo. 369

Nationalt stævne
Broager, den 12. - 13. juli
Herre A
1. John Hanserq Putter Team
2. Morten Rasmussen, Odense
3. Heino Nielsen, Putter Team

Herre B
1. KimBulftave, Putter Team
2. Bjarne }lanserq Broager
3. TrymScharff, Broager

Herreseniorer
l. Rudolf ldatthies, Broager
2. Torben Baldorf, Gladsaxe
3. Anker Nisseq Broager

Dameseniorer
1. Grethe Knop, Putter Team

2. Mie Matthies, Broager
3. Rita Thiigesen, Nord-Als

Juniorer
1. Stefan Ø$ergnrd, Putter Team
2. Thor Sørenser; PutterTeam

239
248
254

268
275
277

240
242
261

209
221
227

228
232
240

232
234
240

250
261
266

249
242

652
686
706

222
225
232

865

924
925

557
606
621

2t2
225
23r



DM-holdturnerin$en pr. 22. iuni
Elitedivision
plac. Hold Kampe \tunden Uafeiort Tabt Point Slae Snit

r NytotgBanegolf club | 28 23 0 5 46 2708 24,18

Z trÅt igof Clubben Gelsted | 28 20 | 7 41 2729 24,37

: Baneeoff'KlubbenRanders t Zg t0 t lt :l Zt0Z ZS.SS

@ t 28 15 2 rr 32 2827 25,24

5 OdensJMinigorCtou | 28 13 2 13 28 2825 25,22

6 BroaeereanesofKluU t zs g : 19 zl ?999 ?s'zz28 8 I 19 17 2893 25,83

8 Nyborgnanegorctub 2 28 3 0 25 6 3029 27,04

l.division
Plac. Hold

1 Putter Team Odense 1

2 Putter Team Odense 2

Kampe Vunden Uafeiort Tabt Point Slae Snit
28 l3l4 23-46

1406 25-rl
t4
T4

140

9 0 5 18 1535 27,41

4 BroageiBanegolfKlub 2 14 6 | 7 13 1562 27,89

S nanegolf Klufræn Randers 2 14 6 0 8 12 1538 27,46

o rvriniEorcnmen Getstø: t+ 1 l 2 2 19?? ??'?!I 1l 5 1589 28,38

8 Nord-Als Banegolf club I 14 2 I 11 5 1616 28,86

2.division
Plac. Hold Kampe Vrl$" Uafeiort ry Point Sl4g Snit

t putter Team odense 3 14- ll | 2 23 1533 27,38

4707141648
@485031092r28,78
4 Broager eanegof I(luU 3 14 4 I 9 9 1680 30,00

5 OdeÅe vtinigof Ctub z 14 4 0 10 8 1667 29,77

odense Minigolf club 4 deltager i 2. division men kan ikke opnå oprykning

\ Internationalt stærne

Zod"orq den 25. - 27. juli
Herre A
1. Peter Jensen, Nltorg
2. John llanse4 Putter Team

3. IanLyø, Putter Tbam

Herre B
1. Thomas Boocb TraPPenkamP

2. Rene Thomsen, Putter Team

3. HansK.Martin Kiel

Herreseniorer
1. Hans J. Jørgensen, Odense

2. Torben Baldorf, Gladsaxe

3. Y'aj Christiansen, Odense

Dameseniorer
l. Grethe KnoP, hrtter Team

2. Rita Thtigesen" Nord-Als
3. lnge GelbøI. Odense

Juniorer
1. Dennis Prip Hansen" Nord-Als 201

2. lJtre Gangelhof, Nyborg 208

3. Stefan Ø*ergaar{Putter Team 215

Minijuniorer
l. Lars Jørgensen" Odense 2I8
2. Claus Sørensen Odense 234

3. Nickl-und. Odense 271

Hold
1. Putter Team I
2. N$org
3. Odense

Intemationalt stævne
Gladsaxe, den 2. - 3. august
Herre A

213 l. JanLyø,Putter Team 2I2
229 2. Inge San4 L6vgiirdet 2L7

eo. 237 3. LanRosenquist, Putter Team 2I8

Herre B
1. Keld Tønneserl Gladsaxe

2. GertAndreasen, Gladsaxe

3. Preben Skov, Gladsaxe

Damer
1. Kitta Clausen, Gladsaxe

2. AgnetaBengtsson, Malmo
3. Lene Simonse& SjOviken

Herreseniorer
1. Bendt Boje, Gladsaxe

2. Torben Batdorf, Gladsaxe

3. Robertbaldod Gladsaxe

Juniorer
1. Stefan Ø*ergaafi,Putter Team 236

2. JanDreyer, Gladsaxe

Hold (4 rd-)
1. PutterTeam
2. Malmo
3. Gladsaxe

240
25r
285179

181

182

r97
205
208

243
252
268

209
210

eo.2l3

225
228
248

281

463
467

476

554
559
584
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DM på Nord-Als
Af Carl E. Rasmussen, Nord-Als Banegolf Club

Nord-Æs Banegolf Club havde
æren af at lægge baner og faciliteter
til årets danmarksmesterskaber for
enkelt- og mixspillere. Ælerede
14 dage forinden havde mange af
de 79 deltagere været til inter-
nationalt stærme på anlægget som
forberedelse til DM.

På forhand havde vejrtjenesten
ikke lovet arrangørerne det aller-
bedste sommervejr, og klubben
havde derfor anskaffet et par stof-
pavilloner til at give ly for de
ventede regnskyl.

Men det kom dog til at gå helt
anderledes - heldigvis !

Pavillonerne kom til at fungere
som skyggefulde andehuller mod
solen og heden for spillerne og ikke
mindst deres boldtasker.

Stæwet blev lørdag morgen ind-
ledt med lurblæsning og velkomst
af klubbens formand Preben
Nørskov, ligesom DBgU's repræ-
sentant, Claus Foxholrrl havde et
par velkomstord. På Nordborg
Kommunes vegne var byråds-
medlem Børge Zanchetta mødt op.
Hanvar meget imponeret over det
store arrangement med de mange
deltagere, figesom han udtrykte
beundring over baneanlægget og
klubhuset"

En del interesserede havde i det
fine sommer vejr lagt vejen om-
kring anlægget i håb om at se flot
minigolfspil og de blev ikke skuf-
fede.

Søndag blev der spillet yderligere
2 indledende runder og aftluttet med
3 finalerunder og til akkompagne-
ment af flot hornblæsning over-
rakte Preben Nørskov os Claus

12

Foxholm medaljer og præmier til
vinderne ved DM 1997

Tætte kampe
Som nævnt var det varme vejr

og godt og tæt spil oplevelsen for
publikum og for deltagerne, men

blandt dem, der blandede sig i
medaljestriden var der næppe plads

til at kapere mere end spillet og at
opholde sig i skyggen.

I eliterækken lagde en 7-8 spil-
lere sig i front med kun 3 slag
imellem denl men i løbet af især
søndagblev flere siet fra og til
sidst 1å det kun mellem 3 spillere.
Harry Lorenzen, Peter Jensen og
John Hansen skulle afgøre
sagerne, og selv om John Hansen
havde flere føringer undevejs, var
det Peter Jensen, der i kraft afen
god finish trak det længste strå.

Lorenzen skulle til sidst passe på
sin bronzeplads over for en kon-
stant kæmpende Heino Nielsen.

Hos damerne var det de sidste

mange års vinder, Kitta Clausen,

der kæmpede mod værtsklubbens
Inge-Lise Hanserq som dog hele

tiden havde tingene under kontrol.
Kitta tog dog sammen med Peter
Jensen titlen for mixpar foran
Inge-Lise og sønnen Dennis. Også

Dennis måtte i sin række "nøjes"
med sølvet, men efter en lang og
tæt kamp måtte han gle op over
for Uffe Gangelhofs stærke finish.

Damesenior fik en ny mester
ved Rita Thtigesen, mens Torben
Baldorf igen var på pletten i herre-

senior. Hos herre B var det også
en københavner, Christian Magle-
mose> der med 231 slagvandt
over Peter Nielsen, som desværre
ikke kunne holde til presset.

Endelig var det nr. 3 ved de

Nordiske Mesterskaber, Johnny
Andersen, som var suverænt
bedst i minijuniorrækken med239
slag.

Der var tronskifte i damerækken ved DM i Nord-Als.
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Herrerne til VM i Studen

Det danske herrelandshold skal

til Studen i Schweiz og spille
verdensmesterskaber. Til forskel
fra sidste år stiller Danmark ikke
et damehold, ej heller enkeltspillere.

De syv spillere på holdet bliver i
år den danske mester Peter Jenser;

Nyborg, og han fiir følgeskab af
Morten Rasmussen og Erling
Jensen, Odense Minigolf Club,
IanLyø, John Hansen (nr. 2 ved
DM) og Heino Nielsen fra Putter
Team Odense og endelig den

"svenskd'dansker Inge Sand, som

til daglig spiller for L6vgiirdet i
Sverige.

Som noget nyt har Dansk
Banegolf Union engageret en

udenlandsk træner i form af Gerd

Zimmermann fra Tyskland og han

har allieret sig med schweiziske

spillere, som har fiet til opgave at
gennemtræne banerne inden det
danske hold ankommer torsdag
inden VM. Det er med økonomisk
hjælp fra Team Danmark" at det
har kunnet lade sig gøre at ansætte

en udenlandsktræner og holdleder,

og med et overbevisende resultat

i Schweiz, vil det næste år også

blive lettere at overbevise Team

Danmark og at danne grundlag
for fortsat samarbejde. Ud over de

tre udlændinge bliver også Martin
Sørensen og Peter Sørensen hold-
ledere.

Kun elitesport
Det bliver i det hele taget et årr

med mange ændringer i forhold til
foregående fu. På grund af en stram

økonomi bliver der hverken stillet
juniorlandshold eller seniorlands-
hold i ar, og som nævnt helleringen
damehold. Team Danmark har ildce

villet støtte disse hold, da de inter-
nationalt ikke har kunnet præstere

resultater, der er tungtvejende nok
til at overbevise Team Danmarlq
som kun beskæftiger sig med

elitesport. Herrerne derimod
beviste derimod med en 5. plads

ved EM sidste år sin værdighed,
og kan med en tilsvarende god

indsats i Schweiz bane vej for
endnu fl ere tilskudsxroner.

or

Fax Cup'en $år rent ind
Nyeste initiativ på ungdoms-

siden er en telefon/fax- turnering,
som startede furst på sommeren

og indtil videre har der været

afuiklet 3 afclelinger.

Turneringen er beregnet på, at

klubberne stiller et eller flere antal
hold pr. gang og de spiller så på

hjemmebane - 2 runder hver gang

- og resultaterne ringes så rundt.
Points fordeles for hver runde.

Det lader til, at ungdomsspil-
lerne har taget turneringen til sig

godt bakket op afklubberne og
deres ungdomstrænere, og for-
delene er at de kan spille en hold-
turnering på hjemmebane en gang

om måneden . I dag findes der jo
ingen anden landsdækkende

holdturnering, så turneringen her

er et godt alternativ, og er med til
at holde på de unge. Ulempen er

selvfølgelig at de ikke kommer ud
atmøde deres modstandere men

detbør nok være et næste træk
afledt af denne turnering.

Formentligt vil både de nye og
gamle klubber arbejde på at stille
hold til en landsdækkende

turnering næste år. I mange år har

vi manglet en juniordivision, så

det er snart på tide at klubberne

samler deres unge spillere på hold
sammen.

Fax Cup'en mangler endnu to
afrleling, som spilles i slutningen

af august og september.

Stillingen i Fax Cup
Nord-Als BC 64 p

Aalborg BK 44p.
Putter Team Odense A 40 P.

Putter Team Odense B l8 P.

Gladsare MK l0 P.
Putter Team Odense C 0 P.
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Hjemme $odt - ude slet
Af Leif Olsen, Putter Tbqrn Odense

Efter at jeg igennem en årrække

har været en del af det omrejsende

banegolfcirkus i Danmark, med

enkelte optrædener i udlandet, kan
jeg ikke lade være med at tænke

oveq hvad det er, der sker i
Danmark.

Næsten alle etablerede klubber
aftrolder stævner eller tumeringer af
en eller anden form i løbet af året,
men det lader til at spillerne
nærmest firygter attage kampen
op med andre anlæg, end dem der
ligger i deres egen baghave, hvilket
gør, at disse stævner har en tendens

til. atfa forholdsvis få deltagere.

Kigger man generelt er det de

sailrme omkring 20 personer, der
rejser ud og deltager i stævner hos

de forskellige klubber. Selvfølgelig

kan alle ikke deltage i alting men

når man så høre folk klage over at

der ikke kommer nogen fra de

andre klubbertil deres eget stævne,

kan man ikke lade være med at

tænke'Tlvor var I selv?", da de

aftroldt deres eget stævne!

Sidse eksempel på denne tendens

så man i Gladsære hvor der i år var
31 dehagere til stævnet, ud af disse

31 var 13 svenske kommet for at

dyste mod os danskere, I kom fra
Nord-Æs, 5 fra Putter Team og
de resterende 72 var fra Gladsare.

Denne udvikling der nærmest kan

kaldes en degenerering, hvor Fyn

ogJyiland hrnkanmetnstre 6 gæster

til et sjællandsk stævng er bestemt

ik&e noget, der gavner sporten
som helhed.

Der er selvfølgelig mange (læs:

næsten alle) der far dækket deres

rej selyst gennem DM-holdturnerin-
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gen. Så er spengsmålet om formålet
med DM-holdtumeringen overhove-
det bliver opfrldt, om den er blevet

for langvarig og om den lægger
beslag på for meget af folks fritid.

Der er blevet talt meget om at
lave om på strukturen iDM-holdtr:r-
neringen for at få flere med ud at

spille. Her tror jeg man skal passe

lidt på og huske at se på antallet af
spilledage Eksempelvis har tyskerne
giort deq at de har lagt2 afdelnger
af deres holdturnering i hver spille-

weekend, det vil sige de spiller på

2 arilægpå en weekend, hvor der
begge stederbliver afviklet 4 spille-

runder og uddelt point efter
placering.

Man kan så sige imod et sådan

system, at det kræver mere af spil-

lerne at skulle kunne overskue at

spille på 2 anlægpå en weekend,
men til gengæld vil de bedste spillere

også komme til deres ret, og når alt

kommer til alt, er det vel egentligt
det, spillet går ud på.

Denne spilleform kunne med 2
spillesteder på en weekend gøre,

at spillerne ilt<e skulle bruge 6
weekende,r, som nl men måske kun
4 og samtidigl fr spillerne ud på

flere anlæg end i dag. Ydermere
ville det også frigive 2 weekender

som spillerne så forhåbentliS
kunne bruge på at spille stævner

rundt om i landet.

Det kan også være at stævner

ikke stulle vare mere end 1 dag,

for når man ser på andre sports-
gene, så er de fleste af dem afgiort
på ganske kort tid, måske er det
den vej, vi skal. Et eller andet må

der være noget galt med den

måde, tingene fungere på i dæ; for
det er stadigvæk ganske å der
rejser ud til klubstæ''merne rundt
om i landet.

En anden arsag til den manglende

deltagelse ved diverse stævner kan

måske også findes i manglende

tilgang af nye spillere i klubberne,
men da stærmerne er noget af det
eneste, der kan tilbydes til nye

spillere, må det være de etablerede

spillere, der må gå forrest og å
nye folk med ud.

En anden mulighed ligger i at

lavemindre arrangemente, derilke
kræver så stor forberedelse og
mandskab som et "stort" stævne

gør.Her ville der også være

mulighed for at introducere nye

spillere under omstændigheder,
derikkevirker så slaæmmende som

et stort stævne måske gør.

Et andet problem der også er
aktuelt omkring spillere, er
aktivitetsniveauet for ungdommen.

Kigger vi på andre sportsgrene er
ungdommen beskæftiget med små

korte men hyppigt forekommende
arrangementer, der holder fast i
ungdommens interesse for den

enkelte idrætsgren, så også her er

der noget attage fat på.

Jeg ved godt, det er en brugt
frase, nårjeg skrive4 d"Ibør slaive
ind til Banegolferen med jeres

meninger, men uden dem er det

næsten umutgt at forme bane-

golfens fremtid.



Ko?t nyt
Skoleturnering en
succes
Af Carl E. Rasmussen, Nord-AIs
Bønegolf Club

I lighed med de tidligere åtr ar-
rangerede atter i år en skoleturne-
ring for 7. og 8. klasserne, og vi
kan roligt fastslå, at alle parter fik
noget positivt ud af arrangementet.

De unge elever fik færten af
charmen ved spillet, klubben fik
efter turneringen indmeldelser fra
et par af drengene. Med den rette
omsorg og oplæring håber vi, at
klubben år et par dygnge spillerq
som den kan få gavn af.

En af dem deltog ved DM på
vores egne baner, og på trods af
debuttantnerver præsterede han et
flot resultat p&28,83 i snit.
Stort arbejde

Det er et stort arbejde for de
implicerede at stable en sådan
skolenrrnering på benene, men når
man føler, at det giver respons, så

er det al ulejligheden værd.

Udsigt til lokaler
For Putter Team Odense har

sommeren været en tid i det
uvisse med hensyn til lokaler.

Klubben var ellers langt inde i
forhandlinger med maskinkom-
pagniet Thrige-Titan om at leje sig
ind i nogle af deres gamle fabriks-
lokaler. Men for Thriges vedkom-
mende skulle hele bygningen
udlejes til sportsformd og de indså
midt på sonrmeren, at detvilleblive
en for omkostelig affære både for

Minigolfens Dag d.
17. august.

Igen i år aflroldes Minigolfens
dag, som skal markedsføre Dansk
Banegolf Union.

28 anlæg har tilrneldt sig og får
foruden annoncetilskud på 300
kr. og markedsføringsmateriale til
an7ægget, scorekort, reklame-
materiale for banegolf, souvenirs
og præmier.

Tillige gives der i år annonce-
tilskud til hvert enkelt anlægpår
kr. 300,-. som afregnes, når
DBgU's kontor har modtaget en
faktura herfor.

Nye klubber
Vi har i øjeblikket kontakt til

følgende interesserede nye
klubber:

Herning - Silkeborg - Omø -
VaJlø -Hune - Omme Å Camping

Desuden har DBgU selv kon-
taktet anlæg med tidligere inter-
esse, det drejer stg om Hornbæk
og IIøje Tåstrup.

dem og lejerne ogafbrød, derfor
forhandlingerne.

Nu ser det imidlertid ud til æ
klubben har fundet noget nyt.

Det er i en del af de tidligere
Roulunds Fabrikker i Odense med
adresse på Rugårdsvej. Det
tilgængelige areal er på 1300nf,
og heraf skal klubben bruge ca.

800 rf. Der er desuden tanker
om, at oprette et Team Danmark-
center i de sidste 500m2. men det

Ringe OK
Ringe Kost- og Realskoles

Mnigolf Team er klar til at tage
imod på klubbens anlæg på
Søoftevej.

Allerede før ferien kunne man
melde om spilklare baner; og på
skolen afrroldt man et lille intro-
stævne med 30 af eleverne som
deltagere.

Formand Djohn Sørensen melder
om 18 fuldt istandsatte og flotte
baner, og han har ret ubeskedent
også taget af sig af den foreløbige
banerekord på25 slag.

Den rekord står nu nok for fald,
når klubben inviterer til første
officielle stævne i september (se
annonce her i bladet).

Blandt andet håber formanden
at se mange af landsholdsspillerne,
som på det tidspunkt netop har
spillet VM i Schweiz.

Klubben i Ringe er kommet godt
fra start med mangeunge medlem-
mer og dagllgt spil på banerne, og
formanden håber, at eleverne vil
fortsætte i en forening på deres
hjemegrr, når de på et tidspunkt
forlader skolen.

aftrænger dels af Team Danmark
og Odense Kommune.

Klubbens medlemmer skal
besigtige lokalerne den 13. august,
og desuden skal Odense Kommrme
acceptere huslejeaftalen og den
dagltge drift af stedet. Hvis alt
går vel vil Hubben være klar til
indflytning allerede engang i
oktober eller november.
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Minigolf Clubben Gelsted

Søndag kl. 9: 2 indledende runder - Herefter 3 finalerunder

srcftgeb f: Præmier

Nationalt stævne

2A. - 21. september 1997

Lørdag kl. 12: 5 indledende runder

,Uh$dom;,,..kn. 50,
Herre A: kr. 1O0
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Junior:40 kr:

Præ,rnieia
Medaljer og pengepræmier
Medaljer og pengepræmier
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Erling Jensen, Søhusvej 75,5270 Odense N

Eft,er deltager:antal
Eft,er deltagerantal

Der kræves minimum 3 deltagere pr. række.

Sidsæ ti,lmerldirn$ seåestr,d O::,dage fåi till
...o...9J?ggf.olF.ojlprS,.egl.s.Egt3g[Eg?EF.5$A'.qgqq.o.{e.qs.e..c.........
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HE-N$,$PEN iiilg.9.T
På Nyborg Banegolf Club's anlæg

DatGi::,3.o'f ..- 31. august
Kategorier: Fyns,serie: A-spiller iflg, D.B.g. U's snitliste
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