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Peter Jensen Nyborg blev en suveræn
Årets Spiller 1996. Han modtager her
pokalen fra Claus Foxholm på dette års
rep ræsentantskabsmØde.

lngen kasserer
Det lykkedes ikke at finde en kasserer til Dansk
Banegolf Union på repræsentantskabsmØdet den
23. - 24. november på Vissenbjerg Storkro.
Heller ikke det sidste bestyrelsesmedlem blev
fundet. Det skal nu afgØres på et ekstra
repræsentantskabsmøde den 11. januar. Indtil da
er alle aktiviteter i unionen indstillet
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Klubbernes omgang
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Der er sket meget i år.
Dansk Banegolf Union har haft

mange ting på progrrunmet, og gen-
nemføn mange af de ting. som man

ellers går og efterlyser til hverdag

og her i bladet
EM i Danmark har vi haft, en

breddekonsulent er ansat. et fælles
unionskontor er under opbygning en
j uniorsamling er gennemfgrt, ny e

anlæg erkommet op at stå, Minigolf-
ens Dag er blevet skabt, en masse

forskellige artikler med navn og logo
er blevet produceret, nye klubber
er etableret og senest er el. seminar
gennemført. Det er et udpluk af de

mange ting, der er passeret i årets

lø4.
På bagsiden har der været kritik

af, at opmærksomheden i de lavere

divisioner er utilstrækkelig, og der er

også stadig nødr ttb om manglende
juniorer og tilbud til dem, og at resul-

tatformidlingen til pressen ikke har
været god nok, og Banegolferen
startede året med en artikel om en

klub, der manglede kontakten til
DBgU og følte at den ikke fik
respons e1ler valuta for pengene hos
unionen.

Og helt gennemgående har det
lydt, at unionen ikke var synlig hos

klubberne"
Ikke desto mindre må vi nok er-

kende at det var klubberne, der var
de usynlige på årets repræsentant-

skabsmøde i Vissenbjerg.Ikke alle
klubber var repræsenteret, og nogle
kiubber havde ikke udfyldt deres

mandat. Oven i alt dette var det svært

atfinde opbakning til ikke mindre
end 4 ansvarsposter af de rigtigt
tunge, så her er også et punkt, hvor

klubbeme har svigtet i deres hjemme-
arbejde. Ydermere er der altid flere
af de delegerede, der må tage flere
udvalgsposter for at alle valg kan
gennemfpres. Et hverv som kasserer

kræver naturligvis specielle kvalifika-
tioner, og er ikke sådan at besætte,

men Bvrige de Bvrige tillidsposter
som bestyrelsesmedlem og 2 supple-

anter skal kunne besættes problem-
frit på det ekstraordinære repræsen-

tantskabsmøde den 11. januar.

Ligeså usynlige var kiubbemes
repræsentanter på un ionen s semjnar
i Nyborg i oktober måned. Det var
meget skuffende at se sølle 14 frem-
mødte til et seminar, derhavde det
megetforunionen så væsentlige op-

læg at diskutere strategier og fremtid
for Dansk Banegolf Union.

Jeg mener, atklubberne skylder
en omgang på en eller anden vis, og
jeg ved, at der sidder bestyrelses-
formænd eller bestyrel sesmedlemmer

derude, der gerne vil forsvare dette
angreb, og at de nok vil anføre deres

grunde til ikke atmøde op, så jeg
håber at der kommer respons på
min lederher. Som bekendt tager vi
imod alle indlæg, og vi vil gerne

levere modsvartil det. der skrives.
Så vi får nok at se, om klubberne
virkeligt er så usynlige !
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Union uden bestyrelse
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Det værst tænkelige, derkunne
ske, skete på Dansk Banegolf Unions

repræsentantskabsmØde den 23. -

24. November. Det lykkedes nemlig

ikke at få sammensat en ny bestyrelse.

Det varpå forhånd gjortbekendt
at hverken formand, næsformand
eller kasserer fortsatte i bestyrelsen,
men det var småt med kandidatertil
kassererposten, og der skulle desuden

efter vedtageise af nyt lovforslag væl-

ges en ekstra person til bestyrelsen.

Derfor blev kun 3 personer valgt
ind. Det var den siddende sekretær,

PrebenNønkov, derblev valgt som

ny formand. Hanhavde allerede

inden mødet bekendtgjort, athan ville
stile op til denne post. Ny sekretær

blev Klaus Henriksen, som ikke
tidligere har været i unionens arbejde.

Han har dos foruden sin formands-

De tre der holder skuden oppe, fravenstre Klaus Henriksen sekre-

tær, Preben Nprskov formnnd og Martin Sørensen næstformand.

foreslået at lønne denne og et beløb
på 50.000 kr. blev lagt på bordet.
Efær en kort debat og en vejledende
afstemning blev det forslag dog for-
kastet. De delegerede fandt det ikke
hensigtsmæssigt med en aflønnet
person blandt folkevalgte.

Nu blev det så nødvendigt med et
ekstraordinært repræsentantskabs-

m@de, som blev fastlagt til den 1 1.

januar 1997. Hvor det skal holdes

erikke afgjortendnu.
Udover at finde en kasserer og et

bestyrelsesmedlem skal derher også

findes to suppleanter til bestyrelsen.

Mgdet på Vissenbjerg Storkro
startede lidttamt setud fra at der som

nævnt skulle besættes nogle alvorlige

tillidsposter. De 34 stemmeberettigede

blev først vækket til dåd, da der

under formandens beretrdng blev øvet
kraftigkritik
modklubbeme

somskaloppe
sigmedat
indsende

medlemsregi-

streringtilDIF,
Alene i århar
DBgUmistetet

anslåetbeløb
på 30.000 kr.
fordi der

mangledeen

medlems-
registrering

bestyrelsen omsank-tionsmuli gheder

over for klubber. der ikke
overholder fristen for at indsende

registrreringen.

Den anden vej varderkritik den

alt forkorte handlefrist for klubbeme i
forbindelse med "Minigolfens Dag",
men dette skyldes atbreddekonsu-
lenten først blev ansat pr. 1. juli og

derfor kom arrangementet også fBrst

sent ud til klubber og baneejere.
Et andet emne der tog tid kom var

sammenfaldet imellem senior-EM
og den danskeholdturnering. Det
blev luftet at tumeringsudvalget skulle

have myndighed for at ændre på

terminerne såfremt der skulle være

sammenfald med landskamoe eller
EM.

Senioreme har fBlt sig nedpriorite-

reti denne sammenhæng, og

ønskede endvidere en holdning fra
DB gU med hensyn til seniorlands-
holdsarbejde. Imidlertid er DIF's
definition at seniorer ikke tllhører
elitearbejde men derimod bredden,

og derfor er en bredere debat nØd-

vendig for at finde målsætninger for
seniorarbejdet og hvordan pengene

skal bruges her.

Vedrørende breddearbej de gik
det meget smertefrit atfå vedtaget

to forslag, der tilbyder holdtumering
blandt andetfor anlæg uden kiub.
Tumeringen skal foregå på regionalt
plan, og kan tilfgjes en overbygning
til landsdelsplan.

Som afslufiring på m@et blev Inger
Walther takket med vin fra bestyrelsen

for sit virke i 9 år tor unionen, og

den nye formand, Preben Nørskov,
kan i detnye arbegynde at samle

trådene om den nye bestyrelse, få
etableret et kontor og fortsætte
arbejde med atfå skabtnye klubber
og mere bredde i Dansk Banegolf
Union.

postiAalborgBanegolfKlub,erfaring fra en enkeit klub. Dette førte
fralyskBanegolf Union. desuden tiletlovforslagfra

Som ny næstformand blev valgt
Martin Sørensen, som heller ikke
tidligere har deltaget i unionsarbejde.

I diskussionen omkring atfinde
en ny kassererblev detblandt andet
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Føljeton: Trænin$en er ikke kedeli$
Af OIe Rasmussen, Banegolferen

Årets afslutning på fgljetonen
giver dig forsløg til, hvordan du
kan ggre træningen mere spæn-

dende.
Møn kan søgtens gå og sysle

med ideer og afprøve ting her i
vinterens lgb, eller tøge det med

ud i klubben og afprlve det søm'
men med sine klubkømmerøter.
Artiklen øfsluttes med et træn-
ingsprogrøm, som er udmærket
øt bruge som test på sig selv
inden sæsonstart.

Varianttræning
Formålet med varianttræning er at

finde nye spillevarianter på banerne,

atlære sine bolde at kende og at

forberede sig til andre anlæg. Man
kankort sige, at varianttræning er at

spille banen på forskellige metoder

med forskellige bolde uaftrængigt af

banens egenskaber. Spil eventuelt

runder, hvor man benytter altema-

tive spillemetoder.

Eksempelvis kan man vælge

Stumpede Kegler. Første varianter
spil lige overbeggekegler. Anden

variant er at forbande over2. kegle.

Som tredje variantkan man vælge

atfors@ge at spille en slags "kuller",
hvor man forsøger at spille på et

bestemt træk i kredsen. Hvis der ikke

findes et sådant, kan man fors@ge

sig med en anden type forbande, hvor
bolden bandes tidiigt i venstre side,

derefter løber over 2. kegle, rarruner

banden i hBjre side og lpber i reftring

afhullet.
En anden god bane er Pyrami-

deme, der giver mulighed for at spille

ind på 1 . pyramide, 2. pyrarnde
ellerbegge to, spille i banden uden

om pyramideme eller spille rundt i

kredsen. De første metoder kan
yderligere varieres med at spille ind
på 3. pyramide, spille direkte i hullet
eller imellem pyramiden og hullet
med tilbagelgb fra bagbanden.

Med lidt eksperimenteren kan man

jo prpve, hvilken indflydelse skru vil
have på nogle af varianteme.

Herudover er også Vinklen og

Lynet udmærkede baner, som rum-
mer nunge muiigheder for varieret

sprl.

Lidt sværere baner at lave varian-

terpåkan være Musefæ1de eller
Passagen, hvor man kan vælge at

forbande, spille hårdt igennem for-
hindringen, spille med skru eller på

Passagen prøve at udnytte de andre

gennemlpb.

Slutteligl - som en test - kan man,

hvis man erflere, trække lod om

varianteme og spille etparrunder.
Varianttræning er ikke blot godt

men en ren ngdvendighed, hvis man

spiller en-bold-runder, hvor man ud-

vælgerenbold, man vil spille alle

baner med. Hvis man er 4-5 spillere
kan man også variere en-bold-rundeme

på den måde, at man lægger sine

bolde i pose og derefter trækker
lodom dem. Trækkermim sinegen

bold, skal dertrækkes om.

Artiklen her sluttermed et træn-

ingsprogram. Det lyder umiddelbafi
mere kedeligt end varianttræningen,

men man kan jo selv prgve at krydre
prografirmet med andre elementer

eller dele det op i flere faser, så man

ikke skal tæske det igennem fra
enden til anden.

Tre eksempler på variønter på Stumpe Kegler

SpiI over begge kegler

Forbande og over anden kegle

Forbande, over anden kegle og i modsatte bande
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1. Retningskontrol.
Man foretag er 2O lige slag, der
varierer mellem hurtigt og langsomt.

Eksempelvis 5 slagpåhver af fglg-
ende baner (her udvalgt på eternit-
baner): Pindene, Labyrint, V-bane,
Nyren.

2. Tempo
Her drejer det sig om kontrolleret
tempospil. Man foretager ligeledes
20 slag.

Man inddeler Labyrinten i 5 zoner,

og foretager 2 slagi hver zone.

Vulkanen inddeles i 3 zonerog man
foretager 2 slag i hver zone.

Kondibanen spilles med en relativ
død bold forbi hullet, hvor tilbage-
løbet kontrolleres i 2 zoner. Foretag
2 slagi hver zone.

3. "Godt" skru (højrehåndede
spiller overskru).
Man foretager 10 slag. PåDobbelr
bakkerne spiller man lige over bak-
keme, bolden lgber hgjre forbi hullet
og i hul bagfra. Musefælden spilles
fra venstre side, bolden løberhøire
forbi hullet og i hul bagfra. Foretag
5 slag på hver bane.

4. 6'Dårligt" skru (højrehånd-
ede spiller underskru).
Det bliver mere krævende nu. hvor
der skal foretages 40 slag. Darligt
skru eren uvantbevægelse, og man
bprtræne skru i forholdet Godt skru
ca.2o%o ogca. SOVo på darligt skru.
Dobbeltbakkeme spilles lige over
bakkeme og venstre forbi hullet.
Lynet spilles lige igennem og altema-

tivt hul opstilles på banen. Store

Bakke spilles fra venstre mod h6jre.

Slpjfen spilles ind i indløbet tæt op
ad hpjre side. Dobbeltbakkerne
spilles fra venstre mod hBjre bakke-
top (fgrste bakke), venstre forbi
hullet og i hul bagfra. Man foretager
8 slag på hver bane.

5. Lige ud uden skru
Der afsluttes med 10 slag uden skru
i varierende tempi"
Man kan eksempelvis spille Pindene
og Nyren med hver 5 slag. Det er
lettest at kontrollere med flerfarvede
bolde eller ved at sætte et mærke
på bolden. Læg mærke til boldens
lBb, om punktet flytter sig mod en

afsiderne.
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Nordjyllands Open 1997
Aalborg Banegolf Klub indbyder til

aa a a a o a a a o a a a a a a aaa a a a a a o a a a a a o a a o a a oa a a a a a a aa tr a a aa a a a (r a a

indendørs vinterturnering på træbaner 1.- 2. februar

Kategorier: Elite (åben), herrer, damer, seniorherrer, juniorer samt hold (4 personer).
start:'å:*H,3:l#å:lJ:;i.??,y'liTJ' 1 0 00

Priser:
Elite: Kr.90 Hold: Kr.80

Juniorer: 1k.40 Øvrige: Kr. 70
Makimale deltagerantal : 45

Tilmelding senest den 2711 skrjftiigttil: 
:

Ælan Knudsen
Schleppegrellsgade 80 L tv.

9fi)0 Aalborg
ellerpå klubbens telefon 98 I 8 46 00
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Portræt af en formand
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Hun har været formand - eller for-
kvinde omman vil - i enmands-
domineret verden af sportsledere.

Hun har kombineret job, uddan-

nelse, familie og formandsPosten
plus tid til at spille banegolf en
gangimellem.
Inger Walther, formand for
Dansk Banegolf Union siden

1987 har takket afefter 9 år På
posten.
Nu er det tid til at lade andre
overtage styringen og få sat nYe

mål på dagsordenen.

Målsætningerne fejiede nu heller

ikke nogetdengang og megetmål-

rettet blev der sammen med resten

af bestyrelsen fra starten arbejdet

på at komme ind i Danmarks Idræts-

Forbund. Man ge anspgninger, mange

mgder derefter mange tilreffelser,

mange forsinkelser og yderligere til-
rettelser og krav der skulle opfyldes

skulle dertilforatkomme ind som

associeret medlem i 1992, og r dag

stårDansk Banegolf Union som

fuldgyldigtmedlem.

Blureournrru 5/1996

Et andet større

Ønske var atfåEM til
Danmark. Detførste
fikvialleredei 1988

fraen tidligere ansøg-

ning, og senere ansøgte

vi og igen og fik i 1991

tildeltjunior-EM og i år

EM forherrer og damer,

som nok er det mest

prestigefoldte. Derud-

over har Danmark også

aftroldt Europa Cup for
mesterhold.

Lidt mere skuffet må

Inger Walther nok se et

andet smertensbam lidt
inØdendnu. Antalletaf
klubber er ikke steget

somhåbet,menifoftin-
delsemedansættelse af
en breddekonsulent i år er kimen

iagt til et øgetantal klubber.

Uventet
Det var oprindeligt ikke meningen,

athun ville have væretformandfor
DBgU. Ideen var at stille oP til
bestyrelsen, men På det daværende

repræsentantskabsmøde i 1987 med-

delte GertHansen athan Ønskede

at trække sig fra Posten, og derfor
blev hun lidt ovemrmplende overtalt

til at sætte sig i formandsstolen - og

det gjorde hun så i de næste ni årr,

og hunharheller ikke fortrudt det,

om end derharværet store omkost-

ninger ved det.

"Hvornår kan du?"
Familien har måttet bøde. Æle

familiesammenkomster er først
planlagt, nårmanhar sPurgt Inger

Walther. Gerne har forespprgslerne

været indledt med ordene:

"Hvornår er du hjemme?" og

"Hvornår kan du?" og til tiderhar
der nok været lidt bitterhed at for-
nemme.

Heldigvis harhendes søn og spe-

cielthendes mand gennem 20 år,

Både den gamle og nye formand ser lyst på fremtiden

I{æste nummer ef B&negolferen

Banegolferen nummer 1/1997 udkommer medio februar
Deadliå jor annoncer og indlæg til bladet er den I ' februar

lndlæg til Banegoll-eren modtages geme pr. posttil redaktøren

eller vi a E-mail til LM @ vip.cybercity.dk
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Knud Walther, affundet sig med ting-
ene. Dels også fordi Knud Walther
selv er megel. engageret i sporten
både som spiller og som leder.

Mange af deres rigtigt gode og
fælles oplevelser er dukket op i for-
bindelse med landsholdene. Både
Inger og Knud har spillet aktivt på
herre- og damelandsholdene og
senere på seniorlandsholdene, og
desuden været involveret som hold-
ledere i en lang årrække for herrerne

og dameme. Siden flrseme har Inger
Walther også været med på det
intemationale fortunds repræsentant-

skabsmgder, i dagWorld Minigolf
Sports Federation, og har i samar-
bejde med de især de nordiske
nationer været med til at præge
sportens udvikling og forbundets
sammensæffring intemationalt.

Mandeverden
Det har til tider været svært med

mange forstokkede herrer, som

kunne være svære atbide skeermed,
og det har også givet fplelser af
sammenspisthed hos de tysktalende
nationer, hvilket hun sidst oplevede

her i år under delegeretforsamlingen
i forbindelse medEM i Odense.

Knapt så mange problemerhar
der været med de hpje herrer i
Danmarks Idræts-Forbund. som

også meget erpræget af mandlige
ledere såvel i bestyrelsen som i de

@vrige specialforbund. Hun ved dog,

at andre kvinder har måttet bgje sig
i stØvet under dethårde pres og

erkender, at man skal holde panden

hpjt for at klare sig.

Optimist for fremtiden
Men nu er det nok. Nok med

daglige telefonsamtaler, stakkevis af
papirarbejde, dagslange møder og

diverse receptioner. Karrieren i
B G-B anks telefonbank, NetB ank,

kalder, og det samme gØrhendes
aftenuddannelse, hvor hun de sidste

5 ar har læst merkonomfag, finans-
eksamen og senesterhun i gang med
finansdiplomeksamen.

Hermed er et kapitel i hendes liv
afsluttet. Den næsteformand, som
hun udmærket kender gennem 5 års

samarbejde i bestyrelsen, er Preben
Nørskov. Ham gnskerhun alt mulig
held og lykke, og peger samtidig på
2 vigige opgaver, som han skal i
gang med: Kontoreti DIF skal op
at stå og den nye bestyrelse i unionen
skal rystes sammen og blive funktions-
dueiig.

Trods sin afgang midt i en periode,

der har meget stor betydning for
dansk banegolfs fremtid, er Inger
Walther optimistisk, og spar, at

DanskBanegolf Union ved årtusind-
skiftet vil at bestå af 25 klubber og
mindst3000medlemmer.

2. udendørs vinterstævne NABC
Nord-Æs Banegolf Club indbvderi*:å*r*vne på klubbens baner.

Prisen indbelatter startpenge samt servering af "Gule ærter" og kålpølse.

Start: Lørdagden 25. janu ar 1991 kl. 11.00.

Der spiiles 5 runder.

Stæ vnet bl i ver også denne gan g gennem flørt u nder hyggel i ge former,
hvilket sidste år gav 

"n 
rigrig goJ rt.-ning, og vi fråær ijen på itor opbakning.

Da der sidste år "kun" var lidt sne og is mellem banerne,

har vi i ar bestilt lidt ekstra sne fra oven, det er io et vinterstævne.

Tilmelding skal ske senest den 20. janu ar 1997til Preben NBrskov.
Rypevej 8, 6430 Nordborg, ff.14 49 0676
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Makkerstævnet afholdes i$en ln$en $lemt
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Med maksimalt deltagerantal ved

den meget taditionelle makkertume-

ring på 64 par rmarts maned i ar

kunne PutterTeam Odense notere

sig en stor interesse om rurneringen.

På den baggrund har klubben beslut-

tet endnu en gang at gennemføre

den, og terminen er fastlagt til den

8. - 9. marts 1997.
Turneringen er uden den sædvan-

lige inddeling af kategorier. Allepar
spiller i samme række. Eneste krite-

rium for at danne par er blot, at kun

den ene spiiler må have et DBgU-
årrssnit under 27,00 slag.

Snitkriterietblev indførti år og

viste sig atgive stØrre spænding om

placeringerne end tidligere, hvor det

især var elitespillerne, der høstede

gevinsterne. Som i år og de tidligere

år er der indlagt mange ekstra

effekter ind undervej s, der krydrer
og adspreder spillet og giver alle

parmulighed for at score gevinster.

Eksempelvis er der et-bold runder,

bedsraf-to runder, sammenlagte

runder og almindelige enkeltrunder.

De ellers meget anvendte spurtpræ-

mier til lavere placeringer efterhver

runde ændres dog til en mere over-

skuelig og refærdig fordeling, som

vi desværre ikke kan afsløre endnu.

Startgebyret vil i år igen også blive

fordelt som pengepræmier. Gebyrets

stØrrelse er heller ikke endeligt

bestemt, men lå i ar på 22OY'r.Pt.

par.

Hvis man vil spille med, men ikke

selv harfundet en makker, ellerkunne

tænke sig atpr@ve atfinde en "blind
makker", er klubben behj ælPeli g

medatfindeen.
Vi skal i gvigt ggre opmærksom

på at derudsendes indbydelse til
turneringen til alle klubbeme senest i
starten af det nye ar, hvor alle deta-

ljer vedrprende tumeringen offenfl ig-

gøres, såherkan man få alle oplys-

ninsermed.

Vi har i årets løb bragt mange

artikler, og det sker, må vi erkende,

at heller ikke vi er helt fejHrie.
Derfor har vi valgt at lave et

"opsarnlingalbum" (uden at have

ønsker om at gå over i andre

brancher).

Senior-resultat fra EM
I 1988 fik Danmark en bronze-

medalje ved senior-EM. Dengang

spillede klubhold også med, men det

var det danske landshold som stod

for præstationen. Med på holdet var

Kaj Christiansen, Aage Jensen, Hans

J 4rgenJPrgensen, Tove Jensen,

Harry JPrgensen alle fra Odense

MinigolfClub.
Jørgen Hansen i Bystriez

I sidste nummerhavde vi skrevet

om Minigolf Clubben Gelsteds del-

tagelse i Europa Cuppen i Tiekkiet.
Desværre havde vi glemt at nævne

J gr genHansen som deltager på

holdet. Oven i købet leverede Jprgen

en god holdpræstation Vi håberher-

med athaverettet op paforglemmelsen.

der går det løs for alle jer i Odense.

Og til foreningslederne: Sprg for at

fåinformeret alle jeres unge med en

speciel invitation, såde ogsåfår
chancen for at være medher
safirmen med de andre unge fra
resten af Danmark.

tumering i minigolf. Hovedreglen er

dog klar. Det er meningen, at alle

skal kunne være med uanset deres

færdigheder med en kølle og en

kugle. Der bliver antageligt et mindre

deltagergebyr, men i det store hele

fors@ger ungdomsudvalget i Putter

Team at få dækning til de fleste

udgifter.

Altså drenge og piger i alle aldre

- husk at sætte kryds i kalenderen

ud for den 22. og23.februar for

Ny juniorsamlin$ i Odense
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

Weekenden den22. - 23.februar

næste år kan samtlige landets

ungdomsspillere godt sætte kryds

ud for allerede. Der er nemlig plan-

lagt j uniortræf hos Putter Team

Odense, og oven på succesen fra i
år i Aalborg var der ingen tvivl om

et nyt arrangement i 1997 .

De endelige rammer for week-

enden er endnu ikke fastlagt, men

der kommer ti1 at foregå en masse

udenomsaktiviteter ud over en lille

I
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Sverige tur-retur
Af Klaus Henriksen, Aalborg Banegolf Klub

Som trofast skribent til dette blad
harjeg her en lille historie om opstar-

ten af venskabsklubberpåtværs af
Kattegat.

Som nævnt i et tidligere nummer
af B anegolferen blev Aalborg B ane-

golf Klub i sommer kontaktet af en

svensker fra Ggteborg, Anders
Schack. Anders er formand for Tuve
Banegolf Klub, someren af de

mange klubber, som de har i Sverige.

I Sverige spiller man hovedsageligt
på filt både ude og inde. Derfor, da
Anders Schack midt på sommeren
besBgte os på vores udendgrsanlæg,

fik vi en god snak om spillemåder
og forskelle mellem filt og etemit.
Samtidig fik vi nogle runder på vores

anlæg, som næffnest er,,piece of
cake" for de inkarnerede filtspillere.
Dette fik vi stor forståelse for da vi
oktober måned tog imod en invita-
tion til to indendørsstævner i
Ggteborg.
Præcision og tempo

Vi drog afsted tidlig fiedag molgen
med katamaranen med blod på
tanden for at skulle prpve os selv af
på filt. Kun en af os, Kåre Thomsen,
havde prøvetde baner før. Vel an-
kommet til sportshallenblev vi sfraks

delt op i hold for at deltage i en vel-
organiseret ffæningsrunde. Ælerede
efternogle fåbanermåtte vi konsta-
tere, at hvis præcision og tempo ikke
vari orden, blev man straffet gang

på gang. Resten af dagen gik med
træning, og de fleste af os fBlte selv,

at der var rimelig styr på teknikken.
Den første prBvelse skulle stå

l4rdag omkring middag. Dette var
en makkerturnering, hvor vi blev sat

sarnmen med en rimelig medspiller.

Efterturneringen måtte vi erkende,

at selv om man er nok så dygtig en

spiller på de fleste baner falder man

af ind i mellem på et par baner, og
dermed er løbet såkørt. En enkelt
placering i makkerdysten blev det
dog til alligevel. Tiæningen skulle
fortsættes, intensthvis vi skulle gøre

os forhåbninger om en enkelt
placering i spndagens enkelrnands-
tumering. \Å fænede selvfpigelig
derfor til det efterhånden blev tid til
et bad og så ud at spise.

Lgdag aften var der bestilt bord
på en kinesisk restaurant til,,rimelige
priser" set med svenske pjne.

Maden var vældig god og prisen var
trods alt overkommelig, men @llet til
maden....... godt man ikke bor i det
land, hvis man drikkermange @1.

Efter en lang og hård dag så vi frem
til atkommehjem og se dyner.
Afslappet stævneform

Spndag morgen varvi atter,,fit
forfight" og drog afstedtil anlægget.

Vi spillede generelt noglegode
runder bortset fra en enkelt deltager
fra ABK, som efter et resultat på

over 70 bad om at blive skrevet ud
af turneringen. Også under denne
turnering blev det til en enkelt plac-
ering selvom vi faidt af på nogle baner
indimellem.

Vi savnede en sejrsceremoni ved
overrækkelserne. Men dette bruger
man ikke derovre til disse aimindelige

,,dagligdags" stævner. Man har
løbende såmange arrangementer, at
man ikke gider disse lange ceremo-
nier mere. Så vinderne fik diskret
udleveret deres præmier ved
tumeringsbordet når rækken var
færdigspillet. Disciplinen varheller
ikke i hgjsædet. Flere gange så vi
spillere tage bolden op uden at
putte plus flere andre små detaljer.
Ny drøm

Efter stævnet oplevedejeg, atjeg
var temmelig negativ over disse

,,mPgbaner". Men efter en rum tid
og lidtkiggen i bakspejlet måjeg
konstatere, at hvis man havde disse
baner derhjernme og man kunne
lære at beherske sit spil på dem, så

vil man automatisk blive hamrende
dygtig med sin præcision, tempo,
skru osv.

Jeg trorfaktisk, at alle dem som
var med på denne tur, deler min
drøm om at ABK'S næste anlæg
skal bestå af 18 full size filtbaner,
indendøn. Dette kræver selvfglgelig,
at vi skal finde stØrre lokaler. Nu vil
håbe, atfremtiden vil vise gode
resultater rent økonomisk, så dette i
l6bet afnogle få år vil lykkes for os.

Slutteligt vil jeg på ABK' S vegne

ønske alle tak for det gamle år og
på glædeligt gensyn i sæson 1997.

Husk vores Nordjyllands Open den
1. og2. februar.

I
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ldrætsmesse, kon$res o$ topmøde i eet
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Det var 2. gang, at Danmarks
Idræts-Forbund inviærede til Idræts-

messe i Odense Congress Center.

Denne gang varder samtidig invite-
ret til Idrætskongres og Danmarks

Idræts-Forbund aftoldt sit repræsen-

tantskabsmØde.

Men for de bes@gende og for
udstilleme var det nu selve messen.

det drejede sig om.

Enognedive specialforbund udstil-

lede og aftoldt aktiviteter for de

bespgende. Dansk Banegolf Union
var også repræsenteret med en

stand og et opvisningsareal med 10

baner. De 8 baner var i miniature-
format, de såkaldte Pit-Patbaner,
som er nefirme at opstille og meget

mobile. Og naturligvis er de også spil-
bare på trods af størrelsen. Ælerede
nu har flere firmaer haft kontaktet
unionen for leje af banerne i forbin-
delse med egne udstillinger og messer.

Måske var der en id6 i at udvide
forretningen på denne front. Derud-
over var der opstillet 2 baner i fuld
stØnelse med mulighed for varierende

forhindringsopbygning.

På standen havde de mange
besBgende mulighed for at studere

slagteknikker og spilleregler, men det

varnu de færreste, derbenyttede
sig af dettilbud. Til gengældvardet
indrrykket, at der var mange, der tog
udfordringen op påbaneme. Alene
fredag fra kl. 9 var der 1 700 besØg-

ende skoleelever på messen, og mon

ikke mange lagde vejen forbi standen

med minigolf. I hvert fald blev den

arrangerede skoletumering ikke
gennemfprt som planlagt. B ømene
havde simpelthen for meget at nå

inden deres tid var "udløbst" kl. 14.

10

og de spillede derforpå vilkårlige
baner, før deræsede videre til den

næste aktivitet.
De næste to dage gik også tilfreds-

stillende. Erfaringen er, at derkan
være mange aktivepåen stand, med

så mange tilbud som på banegolfens.

Tilbud skal her forstås som det antal
af baner, der er opstillet. Andre godt

bespgte stande messen var også

BMX-banen, hvorbørn og unge
konstant cyklede rundt på den op-
byggede forhindringsbane. Også

roernes 10 styk ro-ergometre gav

rig mulighed for aktivitet.
Konkret er det svært at vurdere et

udbytte. Messen skal hovedsageligt
betragtes som et udstillingsvindue
for sporten, men de mange bespg-
ende og aktive giver i hvert fald et
praj om en stor almen popularitet.
En stØrreklarlægning af kiubmed-
lemskab og etableringsmulighederfor

baner og klubber skal måske tages i
brug næste gang, der er messe.

Som nævnt var der også idræts-

kongres, som indeholdt en del work-

shops med fonkellige emner omkring
idrætæn i Danmark og i foreningeme.

Spndag blev der aftroldt repræsen-

tantskabsmØde i Danmarks Idræts-

Forbund. Mødet indeholdt ingen

særlige overraskelser og kunne efter
6 timer afsluttes med genvalg til for*
mand Kai Hoimog dervarheller
ingen ændringer i den resterende del

af bestyrelsen. Et lille politisk budskab

fra formanden var dog, at der blev
færre midler atgøre med, så det
gjaldt om at skrive gode ans@gninger

med gennemarbejdet argumentation,

hvis man Bnskede en bid afkageni
forbunde8 mange tilskudspuljer.
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Arets Spiller

Peter Jensen blev en meget 
-

suveræn vinder i kamnen om Arets

Spiller 1996.

Suveræn fordi han scorede

maksimumpoint 6000 og dermed

urørlig.

Især i holdturneringen harhan
scoret sine points, hvorhanhar spil-
let for Nyborg Banegolf Klub, og i
sagens natur været en afde bærende

kræfter på holdet.
Peter Jensen er 20 år, så vi kan

sikkert forvente mere fra ham i frem-
tiden.

Allerede for 2 ttr siden viste han

sit talent vedjunior-EM i Italien med

en niendeplads, og han har siden
også haft succes som enkeltspiller i
de danske stævner og senest ydede
han en god præstation påherrelands-

holdet ved EM i år.

Putter Team Odenses julestævne
Lgrdagden 28. december 1996

Startkl. i4.00

Der spilles 3 uforpligtende runder og derefter er der glcigg og
æbelskiver og almindeligt socialt samvær i klublokalet.

Deltagergebyr er 30 kr. og beløbet indbefatter ovennævnte
traktement plus nogle julepræmier til de bedste spillere.

PutterTeam gØr opmærksom på at nissehue
og godt humør er tilladt samt at alle er velkomne.

11

Landstræner søges

Er du interesseret i et udfordrende job, er landstrænerjobbet
for herrer og damer måske noget for dig.

Vi forventer, at du er god til at samarbejde og organisere samt at du

kan sætte dig mål og arbejde målrettet på at nå dem.
Du skal kunne udvise den sikkerhed/myndighed, derkræves af en

landstræer for at få holdet til at fungere i trygge rammer.
Det er Ønskværdigt, at du har tid tii at tage DlF-trænerkurser, da vi

ikke forventer, at du har disse i forvejen.
Den nye landstræneren får råderum til at tilrettelægge arbejdet med

holdene uden indblanding fra bestyrelsen, sålænge budgettet
overholdes, og at der foreligger en plan for arbejdet. Dette skulle
gerne gØre jobbet mere udfordrende og attraktivt.

Det skal yderligere bemærkes, at jobbet er ulønnet men trænerens

udgifter i forbindelse med arbejdet dækkes.

Er du interesseretkontakt DBgU's næstformand

Martin Sørensen på adressen

Ny Vestergade 11,3. sal

5000 Odense C.

Ans@gningsfrist er senest den 1. februar 1997
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Vigtige adresser

Aalborg Banegolf Klub

Banegolf Klubben Randers

BroagerBanegolf Klub

Fynshav Banegolf Klub

GladsaxeMinigolf Klub

(udendørs)
(indendgrs+kontor)
v/Klaus Henriksen

v/Carsten Nielsen

v/lVlie Matthies

vÆrling Hildebrandt

v/Christian Maglemose

Lerumbakken 11

Hobrovej 392
Uldalsvej 14E

Gl. Viborgvej 50

Langgade40 :

..::

Ringridervej 7 '.'t 
,

Tværvej 14 
..........l..,:

Naldmose 12 
, ,:,,,,,,,,,,,::,,i

Naldmose3 
....... 

: 
.

Til Jernbanen 20 B:,,,,,,,,,,:,,,,

Budingehoved$åde;..t.34

Grgnningentrt**..,

Hjarupgårdsvej,;11,

'::...":
Bregnevej 14 ,,ttta 

,; 
,.',, 

,,

Østergade22 ',,,, ;;

Jens Benzonsgade 54,.A
'a

Mosevang 5 '

Rypevej 8, 1. th.

Wilsonsgade 17

Postboks 171

Møllemarksvej 84

Sghusvej 75

Grønløkkevej 16

Vesterbro 59

Rypevej 8, I
Nyvestergade 11, 3

Illdalsvej 14E

Elmevej 20

Østergade22
!Ørnevænget 10

9400 Nør,res ndby
92@.Aalboæ SV,.....,.,,, .

9a00,NørreSundbV,..

89fi).Ran+f 
::,,,: 

i,::,,,, .,,,

8g$ORander3l 
,,,,,, 

I 
,, ,

63--10tsioåger: ,,:,,,

S3t0Broager:.::.'

6 l$,,Aug1stentrq

ffi$,AwusænuAie.

288oBågwærd :ii.

3850 S org :.

TgmGrindsted

6580$n..tdrup

?470:H*1,,,,,,

ttnt O*;ed,,:,:,
500CIOd*se.C

6430Nordbo
6430,Nordbor8

5800N;am4."
5ru0'ryff

5200 OdenSe:V
5270 Odense N

5000 Odense C
5000 Odense C

6430 Nordborg
5000 Odense C

9400 Ngrresundby

3500Værløse
5591Gelsted
6430Nordborg

98.l8=ff.{X}
98.19_

,86439655

864049:83

.,t ,,
1q44,7Å:,81

',7.4.47 4249
!74;!14X 49

:M44,24,86
**..*,*.*

75327151"
?5 3t 05 24

7'559æ12

,91102235

&492828
65 91 60 80

,:,,,:::::,,

144522:8:2
t,''ount*.',u

,6530:19q+

,,,,,': ,, ,, :,,,, , 

'., 
,,,,,,,,

5615.:69:94
uu t,t,*t'

..66..I2:5CI:80

6611,9362:

14490676
66 11 0843

9819 4684

42482188
&491819
7445 49 10

GrindstedKFUM
Idrætsminigolf Klub

Hjarup

Karup Banegolf Klub

Minigolf Clubben Gelsted

Nord-Als Banegolf Klub

Nyborg Banegolf Club

OdenseMinigolf Club

Putter Team Odense

DanskBanegolf Union
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Bestyrelsesmedlem

Ordens- og amatØrudvalg

vÆrikLaursen

v/Inger Knudsen

v/Leif Bæk

v/ClausFoxholm

v/Preben Nørskov

vÆrling Jensen

vlJanLyØ

Preben Nørskov
Martin Sørensen

Klaus Henriksen

Knud Walther
Teddy Nielsen
Harry Lorenzen

Adresseliste Dansk Banegolf Union og lokalunioner:

12
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Turneringsudvalg

Dommer- og teknisk udvalg

Brcddcudvalg

Bancgolferen
Redaktør
Layout
Lokalmedarbcjder
Lokalmedarbcjder
Lokalmedarbejder

,t. vns banegoll un10n
Formand

Jysk Banegolf Union
Formand

ClausFoxholm
Erling Jensen

Ole Rasmussen
LeifBæk

Peter Sfrensen
Stig Rasmussen
Morten Rasmussen

Ole Rasmussen
Leif Olsen
Roberl Baldorf
Carl E. Rasmussen
Arne Prip Hansen

Erling Jensen

Gert Hansen

Jcns Benzonsgade 54 A
Sphusvej 75

Kragsbjergvej 5, 1.

Bregnevej 14

Bgllemosegyden 9

Vesterstationsvej 88

Kragsbjergvej 5, 1.

Hgjstrupvej 68, 1., th
Sgborg Torv 6,2.
Mads Clausens Vej 5

Ngddevej 2

Sghusvej 75

Plougslundvej 151

5000 Odcnse C
5270 Odense N

5000 Odcnse C
1470Karup

5491 Blommenslyst
Borup
5000 Odense C

5000 Odense C
5200 Odensc V
2860 Sgborg
6430 Nordborg
6430 Nordborg

5270 OdenscN

7190Billund

6591 6080
66186453

66141014
97 102235

65961934

6591 1340

66147074
66169016
396911 65

1449 05 40
1445 4009

66 18 64 53

75 33 89 89

cr- t kq\

7e I[ iet7a- rla r\-/

-Et

KONIAKt KJELD TØNNESEN
Hjortevænget22
2880 Bagsværd
@44446r14

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

^ f-lQ -

Cr- a -K\

7e It ca
7a- tl- r\/

\atrat E I
-El
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Dato

December
15. december
28. december

]anuar
19. januar
25. lanuar
25. lanuar
Club
26. januar

Februar
1,. februar
1. - 2. februar
15. februar
16. februar
16. februar
22. - 23. februar

Marts
1,. - 2. marts
8. marts
8. marts
8. - 9. marts
L5. marts
16. marts
22. rnafts
April
19. - 20. apÅl
26. - 27. aprll
Mai
10. - 1L. mai
JQ - 11 -ujru. - rr. mal
Jr. mal - r. lum
3L. maj - 1. iuni
31. maj - 1. juni

Aktivitetsplan 96 r 97
Sted

Odense
Odense

Odense
Odense
Nordborg

Odense

Esbierg
Aalboig
Vejle
Vejle
Odense
Odense

Odense
Brønderslev
Aalborg
Odense
Odense
Brøndby
Brøndby

Odense
Randers

Gladsaxe
Gladsaxe
Putter Team
Broager
Broafer
Gladsaxe

Nord-Als

Odense
Nord-Als

Odense

Gladsaxe
Aalborg
AalborE
Gelsted

Gelsted
Gelsted
Broager

Spillestederne for holdturneringen er betinget af, at den arrangerende klub deltager med hold i
14..olvlslonen.

Turneringsudvalget, den 21. november 1996

l4

Aktivitet

Pointturnering
Tulestævne

Pointturnering
Foreningsøkoiomi
Vinterståvne

Instruktørkursus 1

Foreningsøkonomi
Indendørs stævne
Banekursus
Dommerkursus
Pointturnering (finale)
Tuniortræf

Instruktørkursus 2
Foreningsøkonomi
Banekur-sus
Makkerstævne
Banekursus
Banekursus
Foreningsøkonomi

Beton Cup
L. afdeling DM-hold, Elitedivision

2. afdeling DM-hold, Elitedivision
1. afdelinf DM-hold, l.division
1. afdelinf DM-hold, øvrige divisioner
3. afdelinfi DM-hold, Elite1ivision
2. afdeling DM-hold, 1. division
2. afdelinf DM-hold, øvfige divisioner

Internationalt stævne

4. afdeling DM-hold, Elitedivision
DM for eikeltspillere og mixpar

Internationalt stævne

Internationalt stævne
5. afdeling DM-hold, Elitedivision
3. afdelinf DM-hold, 1. division
3. afdelin! DM-hold, øvrige divisioner

6. afdeling DM-hold, Elitedivision
4. afdelinf DM-hold, l.division
4. afdelin! DM-hold, øvrige divisioner

Arrangør

Putter Team Odense
Putter Team Odense

Putter Team Odense
DIF
Nord-Als Banegoif

DBgU

DIF
Aalborg Banegolf Klub
DBeU
DBsU
PutIer Team Odense
Putter Team Odense

DBeu
DItr
DBsU
PutIer Team Odense
DBeU
DBeU
DIF'

Odense Minisolf Club
DBgU U

DBgU
DBsU
DBsU
DBsU
DBsu
DBåU

Nord-Als Banegolf

Odense Minigolf Club

Gladsaxe Minigolf Klub
DBgU
DesU
DBåU

DBsu
DBEU
DBgU

Juni
14. -
Club

15. juni

21. - 22. iuni
29. - 30. luni
Iuli
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Gladsaxe MK internationalt stævne
MC Gelsted nationalt stævne
Nations Cup
Nord-Als BC internationalt stævne

Nordjyllands Open 1996
Odense MC internationalt stævne
Udendørs vinterstævne
Åbne Fynsmesterskaber
Aalborg BK nationalt stævne

KortNyt
DM i Gelsted
Glimt fra Nord-Als
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Lederen
Hold fast
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Klubbernes omgang
Masser af muiigheder i ar
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Reportager
DM en blandet oplevelse
Dommere igennem nyt pensum

Eksotisk rejse i minigolfland
En plads i periferien
Fprste projekr lykkeligt i hus
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Aalborg på toppen!!!!
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Elleve dage med EM i Odense
Favoritter sejrede
Få lyspunkter ved Nations Cup
Nations Cup i pinsen

Ti dage til junior-EM i Ridderkerk

Resultater
Broager BK nationalt stævne
DM individuelt og for mixpar
DM-hold 1. afdeling
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DM-holdturneringen slutstiliing
EM for herrer og damer
EM for juniorer
EM for seniorer
Europa Cup
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Tak for i årt,
SOM VI plejer vil vi gerne takke

af for i år med en lille hilsen til
læseme.

M kan glæde os over et meget

varieret indhold i bladet i år og en

hel del stoffra andre spillere og klub-
ledere. Ytringsfriheden leverheldigvis,
så alle kan skrive uforbeholdent til os.

Meget skyldes ogsåbladets lokale
skribenter i det nord- og sgnder-
jyske og på Sjælland.

OG SÅ har det jo også i år været
et intemati onalt år for Danmark med

Nations Cup, landskamp og EM i
Odense for herrer og damer og selv-
fBlgeHgjunioreme og senioreme i det
europæiske til deres mesterskaber -

det sætter naturligvis sitpræg.

VI FORSØGER at ramme både
hpjt og bredt i vores artikler. EM er
jo den absolutte elite, men der skal
jo også være ligevægt i stoffet, og

derfor er det meget vigtigt, at vi også

modtagerog selv skriverom de

mindre eller atypiske stævner og
bringer reportager fra breddealrange-

menter. Det lykkes endda en gang

imellem atfinde småoaser, hvor
minigolfspillet lever i bedsæ velgaende

uden den overordnede og organise-
rede struktur, som vi andre dyrker
spillet under i hverdagen.

NETOP DEN struktur gørvi en

del ud afatbevare, idetvi megetkon-
sekvent fører alle officielle stævne-

resultater og satser på at fortsætte
denne formidling. Det er immervæk
populært læserstof, og det vii de fær-
reste n@digtundvære.

Resultatformidlingen kræver dog, at

alle klubber sender deres resultater

til bladet, og at vi får resultater fra
dem, der rejser udenlands. Langt de
fleste klubber og spiller har dog også

væretflinketil det.

BLADET KOMMER som det er

de flesæ bekendt ud til alle klubbeme
og de licenserede spillere. En af
vores kæpheste er et støffe oplag,
hvor redaktionen egentligt har haft
alle klubmedlemmer som målgruppe.

Et alæmativ hertil er dog at lægge en

10 -20 eksemplarer af hvert nummer
i klubberne. Et ny målgruppe er dog
nu kommet ind i biliedet: Alle bane-

ejerne. Vi regner det for relevant
også at sende til disse specielt nu,
hvor breddekonsulenten har haft
kontakt til dem og de nu inviteres til
at deltage i vores turneringsform.

VI ER alle indstillet på at
fortsætte på redaktionen, så det er
vel tegn påtilfredshed både internt
og fra læseme. Glædelig jul og på
gensyn i et nyt minigolfår.

n af de ting vi har undret os over i
løbet af året, er hvorfor nogle øf
landets minigolfspillere ikke har fået
læst Banegolftren.

Vi har nu beviser for at det er spillernes
børn der scorer Banegolftren så snørt den
udkom-mer og har de fqrst fået fat i det
slipper de det ikke igen.

Så et godt råd: Hold Qje med brevsprækken
når det er ved at være tid til Banegolferen,
ellers ser I den aldrig


