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Git teB j errekær , Ki rstenAndersen , DortheMadsen , Hel le
Sørensen, PeterNielsen, BendtBø j e, MortenKnudsen, Jan
Ly ø,IonniFrederiksen, PeLerSørensen, TimChristianse
n, HenrikPou-l-sen, LarsHandberg, Michae] Andersen, Git
t e B j ær r e kær, K i r s t e n And e r s e n, Do r t h eM"4p e n, He l- l- e Sø r
en s en, Pe t e r N i e l s e n, B en d t B ø 3 e, l1o r t. n'filAs en, J anLy ø
"
, T on n i F r ede r i k s e n, P e te r S ø r e n s e n, fim Chil' s t i an s e n, H
en r i k Pou I s en, L ar s H andb e r q, l'lichac$\de rs en, Gi t t e B j
ær r ekær, K i r s t e n An d e r s en, Do r th e Mad sDt-r, H e I l- e S ø r e n s e
n, PeterNiel-sen, BendtBø je, Mor^LenKnudsen, JanLyø, Ton
n i F r e d e r i k s e n, P e t e r S r. gl u !^.b'n Ch r i s t i ans en, He n r i
:
k Pou.Isen ,L ars Handberg , Micll-$4ndersen , Gitt eB j ærre
kær, K i r s t e n And e r s e n, Do r |!ryV-d s e n, He I I e S ø r en s e n, P e
ter Nielsen , BendtBø3 e ,7|!ftenKnudsen , JanLy ø ,T onniF
r e d e r i k s en, P e t e r S ø rg(Yn, T i mCl'r r i s t i an s en, Hen r i k Po
ul sen , L arsHandberg ,\i-chae lAndersen ' Gi tteB3 ærrekær
, Kirs LenAndersel, DortheMadsen, Hel leSørensen, Peter
e n d t 0r?, I'io r t e n K n u d s e n, J a nLy ø, T o n n i F r e d e
N i e 1 s e n,
riksen, Pete$rensen, TimChristi ansen, HenrikPoulse
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sen, a(fMøi e, MortenKnudsen, JanL YØ,I onniFrederiks
en, Pet Df 5ørensen, TimChr isti ansen, Henrik Poul sen, L a
rsHandberg, MichaelAndersen, GitteBjærrekær, KirsLen
Andersen, DortheMadsen, HelleSørensen, PeterNielsen

ledef ....
I vil se i bladet, er vi begyndt at skrive
side
med "Vidste du at- . - " - Redaktionen vil
en
for at få stof til denne side
taknemlig
være
I jo ude i klubberne h@rer og
da
fæserne,
fra
der kan have interesse for
andet,
et
eller
ser
og send
skrivegrejet
Fat
bladet.
af
Iæserne
vqd
under
streg
Med
ved.
du
det
omgående
. Io'
dei skal være saiEE, det der skrives på siden
"Vidste du at. . . ".
Jeg bemærkede, at der ikke deltog danskere øst
for StorebæIt til BgK Odenses f. int' stævne'
åbenbart
Det. fik mig til at tænke på, at der
man
Kunne
klubberne.
fra
opbakning
er
ikke
ikke
deltog
siger,
BgKO
"De
at
sig
forestitlå
til vores stævne, så kommer vi heller ikke til
deres"? Jeg opford.rer derfor alle klubberne
hinandens
til at lade sig repræsentere ved
LB
stævner.
*
BanegoJ-feren udgives s om f@lger:
. deadline d' 01'junr
Nr. 3 i uge 26.-d' 06'jufi
Nr. 4 L uge 31.-.
d. 07. sePtember
Nr. 5 i uge 39..d.16.november
Nr. 6 i uge 49.-Som

'' BANEGOLFEREN ''

DANSK BANEGOLF UNION
Elmevei 20

3500 VærlØse
Tryk:
P. E. OFFSET APs
TØmrervej 9
6800 Varde

OPtag: 610 stkRedaktion:

Leif Bæk (ansvarshavende)
Bregnevei f4
7470 KaruP 07 10 22 35
Claus Clausen

Ingemannsvej 18
7400 Herning 07 22 01
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Formanden har ordet
Jd, så er sæsonen startet med de
fØrste arrangementer. Der er bI.a.
afholdt juniortræf og landsholdssamling for herre og damer, samt
seniorer, for de sidstes vedkommend.e, kan man læse andet steds i
bladet. Angående junioierne har
landstræneren endnu ikke sat holdene, da der skulle en vurdering
mere til inden udtagelsen.
De 2 fØrsLe stævner er også allerede afholdt,
nemlig OMC-s indendØrs og B9KO-s ligeledes
indensØrs stævne. Da tilmeldingen til disse
stævner har været pæne, at mange spillerer
allerede i fuld gang med denire sæson.
Da det ikke vare længe fØr klubberne skal

tilmelde hold ti1 holdturneringen, vil jeg
gerne opfordre dem til at der kommer tilmeldinger tiI både dame- og juniorrækken,
så vi i år igen kan afvikle mesterskaber i
disse rækker, vi skulle jo gerne have en
alsidig dækning af sporten.

Inger Walther.

DBgU-s fremtid
Når Jan Ly@ i Vdsendorf i ØsLrig
kravler op på sejrsskamlen, for
at hente sin EM-bronze medalje,
syntes man at kunne ane et
gennembrud for dansk banegolf.

aa

a

l
$$:

veteranerne i
den internationale banegolf, som
vokser sig stadig sLØrre, men de
store internationale fremgange
er udeb'levet.
Det lille land har dog produceret
ti1
mange velkendte profiler,
eksempel brØderne Baldorf,
uden at have nået toppen.
Danmark tilhØrer

Skal det da ske nu ?
Ja vist findes der meget
tyder på det.

som

Et forynget dansk landshold
gjorde det godt ved EM i 1987,
og som sagt Jan-s medalje gav
AKE NOHREN, IBGV.
visse løfter.
Hvad skal man da tro om dansk banegolf-s fremtid ?
Ja helt klart at udviklingen er stærkt afhængig af
optagelsen i Dansk Idræts Forbund (DIF), og her
tænker jeg ikke bare på den Økonomiske side.
Det handler i lige så hØj grad om sportens almene
status, igennem årene har jeg fået mange beviser på
hvor vigtig den er.
Det er jo velkendt at det er meget svært at få fri
fra arbejdet, til eksempel lærerearbejdet, for at
deltage ved EM, dersom idræten ikke er tilsluttet
det nationale idrætforbund.
Et medlemskab her er altså vigtigt.
Sverige havde nogle svære år indtil spørgsmålet
blev lØst i 1957, Finland måtte også arbejde hårdt
for at få deres ans@gning bevilget i 1983, Norge
4

arbejer, og Danmark ! ! !
Jeg har forstået at årsagen til at man hidtil har
sagt nej, er at sporten ikkeer tilstrækkeligt
udbredt. Antallet af klubber er for få, og den
geografiske udbredelse er for ringe.
Længere nord på er vi en smule forundret over dette.
Danmark burde jo med sin satsning på eternitbaner,
ihvertfald i baengolf
og med sin nærhed til store
gode
for at få
forudsætninger
Vesttyskland have
en stØrre udbredelse.
På rejser i Danmark har jeg også kunnet konstatere,
at der ikke er mangel på anlæg.
Sagen er bare den at der ikke findes klubber overalt.
Det er dobbelt trakisk. Dels kan man ikke fange den
interesse som findes, og dels bliver anlægene dår1igt
vedligeholdt. Det betyder i sagens natur, åt de som
kommer og spiller på banerne, får et forkert indtryk
af sporten.
Jeg så til eksempel i sommeren i 7987, et anlæg ved
"Scandinavien Holiday Center" i Lemvig, som var i- en
katastrofal- dår1ig stand. Det handler altså om
100 000, - kr-s anlæg som bl-iver misligholdt.
Sådan må det ikke blive ved !
Dansk Banegolf må altså arbejde på at oprette
klubber overalt hvor der findes et anlæg. Flere nye
DIF og til de midl-er
klubber vil åbne dØren til
som derved kommer.
Jeg mener at dankse banegolfspillere er beundringsværdige. I 25-30 år har de rejst rundt i Europa for
fantastisk !
egen regning
Det er en selvopofrelse som sel-v DIF burde belØnde.
Selvf@lgelig har Økonomien også hindret deltagelse
stævner, og den deraf f@lgende
i internationale
erfaring, udover EM. Dette går særligt ud over
ungosomsarbejdet, som jo er grundstammen for forsat
fremgang.

Jeg tror altså der findes en lys fremtid for Dansk
Banegolf.
d>
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Man må dog

satse på

:

klubber ved alIe an1æ9.
medlemsskab af Dansk ldræt Forbund.
et intensivt ungdomsarbejde.
eksempel
Øget international- erfaring,til
med Sverige og Norge.
at stili-e fuldt hold ved all-e EM, det koster,
men gir en værdigfuld erfaring.
at vedl-igeholde an1ægene og måske
som holder længere, ag kræver
svenske filtbaner,
mindre vedligeholdesomkostninger.
De er også attraktive for den almene befolkning.
Hårde krav

?

Nej, det tror jeg ikke. Forudsætningerne findes,
det har Jan LyØ bl.a. bevist.
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Martin

SØrensen

BgKO

Gert

Hansen

KNUD VON PENNING
FRIHERRE FiG - RaD I gr.
DBgU

har fået ny bestyrelse og ny formand.

Generalforsamlingen d. 26.nov.L987 har i bladet
givet en 1ille, men meget lille oversigt. Der
manglede en beretning af den afgående formand,
GERT HANSEN, for der må dog være sket en del_ siden
sidste generalforsamling. åent HANSEN har dog gjort
et stort arbejde.
Jeg Ønsker den nye bestyrelse vel-kommen til at udfQre et kæmpearbejde, som det vil- være, åt få klubberne i DBgU-s regi, og sammensætningen af bestyrelsen, samt udvalgene, lover godt.
Dansk banegolf står lidt svagt p.t. men det vil være
min tro, at mere PR vil "give potte", for det skal
pointeres spillet er for bØrn og voksne. Banegolf
skal selvf@1gelig lade sig repræsentere med de mange
gode spillere i danske farver.
Så spørger man om ÅRETS FUND 1988.
Hertil kan jeg med gfæde anbefale en ung, som gennem sit spil i ind- og udland har vist resultater
som mange "ældre" spillere ikke kan. Når dertil- kommer hans altid gode humØr og et formedabelt ærligt
kammeratskab, må det blj-ve:
l44BlIN SØBEI'|SEN,

BANEGOLT KLUBBEN oDENSE lBgKo)

r

den enkelte, at han/hun yder et stykke arbejde,
for i klubberne må og skal alle være ligeværdige,
hver på sin post.
Ingen har sagt at bestyrelsen skal gØre arbejdet
alene, så enhver må alt efter evne og helbred
gØre sit til gennem god opf@rsel, kammeratskab
og hjæIpsomhed for nye medlemmer, så de bliver
hængende i klubben, for måske kan deres evner
bruges også. En opgave for DBgU og vel mest for
den enkelte klub, for vi må og skal fremad.
Giv bladet oplysninger om hvad der sker og hvad.
der skal ske og hjælp herved redaktionen og jer
selv med at få informationerne frem i bladet.

Fokus Båooo
ODENSE

MINIGOLF

CLIJB

i maj 1956 under navnet Zoo
OMC blev startet
Minigolf Kl-ub med spillested på Tivolis gamle

betonbaner.
Der var på det tidspunkt 2 andre klubber i Odense som dog omkring 1960 blev nedlagt. Da så Zoo
og Tivoli blev adskilt, ændrede vi navn, da der
ikke var tilknytning tit Zoo længere. Vi var nu

eneste klub tilbage og navnet blev naturligvis
til- Odense Minigolf Club (OMC).
I tidens lØb har klubben fØrt en lidt omflakkende tilværelse, hvad angår spillesteder. I 1962
kØbte vi et gammelt anlæg fra Hasmark, som blev
opstillet i skoven på t isemindevej bag ved
Kragsbjerggården, Det var dog et dårligt anlæg
der da også kun holdt 2 - 3 sæsoner. Der efter
spillede vi en sæson på banerne på ThurØ en aften
om ugen. Det var ca. 100 km- kØrsel. Der efter
kom vi igen til at spille i Tivoli, hvor banerne
imidlertid var i en meget ringe stand, så det var
der ikke meget ved.
Så dukkede der pludselig et betonanlæg op i Gelsted, som vi var med til at indvie. Der spillede
vi indtil Tivoli så kØbte et eternit anlæg
vist nok i 1971. Vi fik så igen en aftale i stand
om at kunne spille der. Det var noget der gav
fremgang i klubben både spillemæssigt og medlemmæssigt. Fra 1972 og frem til i dag har vi været
med blandt medaljetagerne næsten hvert år.
I L976 blev vi enige om at klubben skulle se at
bl-ive baneejer. Vi fik købt et brugt eternit
anlæg for godt 30.000 kr. Klubbens spillere kautionerede for et tån i banken, så vi kunne få
et spillested, hvor vi var selvrådende. Kommunen
stillede en grund til rådighed for en periode på
8

10 år, som nu er forlænget. Dermed var vi selvstændige på vores nuværende spitlested på MØllemarksvej.
Da stormesterturneringen blev indfØrt fik OMC
den fØrste stormester ved Leif J@rgensen som i
dag ikke spiller mere, den næste stormester blev
Hans J. J@rgensen som idag er den mest erfarne
spiller, der i år spiller sin 29. sæson og som
hår været udtaget og med til EM 15 ganse på herrelandsholdet. I dag er Hans J. JØrgensen æresmedlem af OMC.
I mid.ten af 1980erne gik det strygende. Mange
medlemmer og stor omsætning som fØLqe deraf pæne
overskud. Desværre blev der foretaget nogle investeringer, som nok ikke skulle have været foretaget, for lige pludselig var der et kæmpe understua, som gav anledning til intern uenighed og på
et tidspunkt var klubben d'elt i 2 lejre.
I 1986 kom det til en slags opgør, der resulterede
i at 9 spillere meldte sig ud og dannede en ny
for vi havde i sæsonens
klub. Det var lidt bittert,
os 3 hold i 1. division, hvor hovedløb titspillet
parten at de spillere, der forlod klubben egentlig
ikulte have udgjort disse 3 hold.
I 1987 måtte vi så skrabe alt sammen, hvad vi havde
tilbage af spillere og vi havde den tilfredsstil.lelsei ut vi som førsle klub nogensinde overlevede
en sæson med 3 hold i L. division selv om det kneb
meget.

I begyndelsen efter bruddet var der stor uoverensstemmelse mellem de 2 klubber" Man kunne næsten
ikke tale sammen, man så skævt til hinanden og
selv bagateller blev næsten uovervindelige' Der
blev sagt og skrevet meget, som det ikke fØret
til noget at ribbe oP i i dag
Forholået mellem de 2 klubber er i dag sådan, dt
man kan tale om normale tilstande- Man spiller
hos hinanden på lige vilkår og sådan skal det også
være. Odense er stor nok til 2 klubber.
Hvad fremtiden angår får vi det nok svært spillemæssigt. Men den store gæld er i hvert fald væl<'
På fiåt Iængere sigt arbejder vi med at få et af

de store betonanlæg i forbindelse med eternit banerne, Vi har forskellige til_bud. Vi har et areal.
Tiden vil vise om det bliver til noget"
Vi har her i vinter fået vores baner galvaniseret
for et belØb af 10.000 kr. Det var hårdt tiltrænqt.
så inden sæsonstarten skal vi have banerne q"nool
stillet
Vi håber på en god fremtid for klubben og et godt
sanrarbejde med all_e andre klubber.
Med sportslig hilsen
Odense Minigolf Club

Fokus på

næste gang
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Nordals Banegolf Club
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Kaj Christiansen
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Hans J. J@rgensen

).,wi!ii:i,'åw

ItBgU
Formand

N-formand
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Sekretær
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M-Medl-em
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bestyrelsG:
Inger Wal-ther

Michael- Rasmussen
John Scheel Thomsen

Morten Knudsen
Claus Clausen

Erik

Jensen

Morten

Rasmussen

02482188
0618 4539

02640402
06\20 8 6 7
07220199
06419692
09167209

IndlæE fra
GLÆDEN

ltit DIc I

VED AT SPILLE BANEGOLF

(MINI)

HOS BgKO.

Vi har indendØrs baner i godkendte måI, og er derfor
stedet hvor mange turneringer holdes, uden hensyn
til vejrliget går man i t@rvejr. I vor forjagede tid
med plagen af stØj og møg kan en tur i BgK for at
spille minigolf, være læqedom i sindet i så stor grad,
som er en vanskelig ting at overvurdere, men man kan
se på medlemmerne, at rlagligdagens problemer vil være
i baggrunden, ved glæden at kunne spille.
Er man fØrst begyndt denne sport, som A-medlem og
dyrker den korrekt, fås der altid hjælp i klubbens
gode, dygtige instruktører.
Man kan ved intern spil mærke eventyret forskØnne
glæden ved at opnåelse af resultater, der bliver
bedre og bedre
Gl-æden ved at mærke selvbeherskel-sen af krop og sind
ved flittig
træningr €r positivt.
Det er altid en god ting at være sammen med spilleglade kammeraterrog giver spændende og noget ganske
uforberedt, som bliver repræsenteret, for en oplysning der vender op og ned på noget, man hidtil måske
har forestillet
sig. Alle kan, uanset alder, være med
her i BgK og dyrke en sport, som aktiv A-medl-em, eller
mdn kan give sig selv og vennerne et "hum@rspil".
Dertil et dejligt sted hvor medlemmerne hygger sig og
kan få sulten og tØrsten klaret, og b@rnene har muIighed for at kØbe slik.
DertiI fine parkeringsforhold "uden P-skive", og ialt
1100 m2 indendØrs minigolfbaner + gode toiletforhold,
så der er tænkt på det hele.
Dette i forening blandt gode kammerater giver
GLÆDEN

KNUD

VED AT SPILLE BANEGOLF

von

(mini)

HOS BqKO.

PENNING

FRIHERRE,

FiG - RaD(l gr.) iuridisk kons.
11

Vidste IrU 8t;
Der i Jy11and og på als findes ca. I20
miniature golfanlæg

Danomat

Der på Fyn findes B anlæg og på Sjæl1and/Lolland
Falster findes 32 ditto.
C1aus Clausen fra Karup Banegolf Klub og
Christian Rasmussen fra Nyborg Banegolf Club
på et dommerkursus den 28. februar bestod
dommereksamen.

de som nyudklæggede dommere fik deres debut
ved BgKOs stævne den 5.-6. marts.
BgKOs f. internationale indendØrs
stævne deltog I svenskere og ingen tyskere.

Der tiI

Det Internationale Banegolf Forbund er
repræsenteret af:
Norge Sverige Finland - Danmark - Tyskland
Holland - Belgien Luxemburg Frankrig
Schweiz
Tjekkoslovakiet
Portugal - Itatien
og
Ungarn.
Li-echtenstein
Malta
Østrig De fleste af disse lande er optaget i deres

nationale idrætsforbund.

Der er kommet nye regler for Midterkredsen

RTSULTATTAVLTN

!

Ved BgK Odenses f. internationale

den 5.

indendØrs stævne
6. marts 19BB blev resultaterne som fØlqer:

Herrer
Nr. 1.
Nr. 2.
Nr. 3.

A 20 deltagere
Peter SØrensen
Martin Lundell
Tim Christiansen

Herrer
Nr. 1.
Nr. 2.
Nr. 3.

B 1B deltagere
Carsten Bryld
Bo Tejlgaard
Peter Edin

Damer 5 deltagere
Nr. 1. HeIIe SØrensen
Nr. 2. Susanne Sommerlund
Nr. 3. Jette Bryld

Juniorer B deltagere
Nr. 1. John Hansen
Nr. 2. Carsten Eriksen
Nr. 3. Martin SØrensen
Minijuniorer 7 deltagere
Nr. 1. Heino Nielsen
Nr. 2. Ole Frandsen
Nr. 3. Dennis Dø)
Seniorer 6 deltagere
Nr, 1. Hans J. J@rgensen
Nr. 2. Harry JØrgensen
Nr. 3. Kaj Christiansen

klub

snit

BgKO
GBgK
BgKo

22 ,44
23,22
23 ,22

BgKO
BgKO
ABgK

25 ,33
25 ,44

BgKO
BgKO

24 ,89
28 ,44
29 ,00

BgKO
BgKO
BgKO

23 t77
24 ,44

OMC

BgKO
NBC

BgKO

oMc
OMC
OMC

25,77

22t00

24 ,44
28 ,00
28 ,33

25 ,33
26 ,00

27,rr

Det er måske værd at bemærke at snittet er for
9 runder og at juniorspllleren John Hansen ved
dette stævne var suverent den bedste af samtlige 64 deltagende.
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Da DBgU's

bestyrelse skal bruge inforrnations-

i{ateriale

om beliggenheden

af forskellige typer
af banegolfanlæg rundt omkring i Danmark, opfordre vi hermed læserne af "BAI.IEG0LFEREN'i ti1 at
indsende oolysainger ti1 os om de an1æg den enkelte 1æser kender placerinten af.
Det er nok at oplyse os om, ved hvilken by det
enkelte an1æg er placeret, selvorn yderligere
oplysninger er velkomne.

i lodtrækningen ora
3x50 kr.. Den enkelte indsender deltager i lodtrækningen med det antal an1æg, som vedkonmende
giver os oplysninger om.
411e indsendere deltager

OPLYSfiINGEIITYE SI(AL

IiitEN 1. l,fAJ 19BB SETJDES TIL:

MICHAEL

RASI'JUSSEi'i

BANEGÅRDSGADE

8000

Ånuus c

19,1

a

KalendereR
APRIL :
DronnigborgMAJ
DM

s

stævne

30

-

JUNI
DM

/ 4-0i. maj

:

1. RUNDE JYLLAND

I]OLD

-

JULI

HOLD

OB.

. . .14. -15.

NBgC-s stævne
DM

88
mal
ma'i

2. RUNDE FYN

29. maj

3. RUNDE

19. juni

:

HOLD

FYN/SJÆLLAND.

:

03.
- B MANDSHOLD GELSTED
09.-10.
DM - ENKELTMANDS - NORDALS
Norway Open 1988 Skjeberg' Norge ..29.-31.
30.-31.
Odense M. C. - stævne
DM

juli
juli
juli
juli

AUGUST :

.06.-07. aug.
...11.-13. AUg.
EM - JUNIORER - HARD, ØSTRIG
EM - HERRE/DAMER - MTLANO, rTALrEN...25.-27. aug.
Gladsaxe stævne

SEPTEMBER

:

- SENIORER - ODENSE' DANMARK
- HOLD SLUTSPIL, SJÆLLAND
Gelsted-s stævne

EM
DM

01.-03. sep.
11. sep.
24.-25. sep.

oaaooooaaaoooaao
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Levering at baner og spilletilbehør

