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INTERNATIT]NAL UNGDOIIS'VIODE I HAIYIBURG 22-29 AUGUST I

Afholdelsen af dat 2. lnternationale ungdomsmdde 1'Flamburg
22-29 auEusL (I. gang afhotdt 1 Sverige f978)r var Lidt af
en blandet fornøJelse, da forberedelserne fra dansk og tysk
side ikke var helt i orden. 25 januar bliver der sendt in-
vltation ud til Sverige, Danmark, Holland ,Schueiz og 0strig
om pt ungdomsmØda 22-29 august i Hamburg, f,or 4 spillere
mel"lem 14 og l8 år og L ledar med opholdet betalt, 3I/5 bli-
ver der sendt et brev fra OBf, (Deutsche Bahnengolf*Jugend)
til sekreLæren, hvor programmat for 22-29 august er medsendt
* et oplæq fra DBI til dannelsen af et europæ1sk ungdomsfor-
bund f,or splllere undar l8 år. Detbe brev bllver I mldt,en af
Juli videresendt til Lars Bak, I Begyndelsen af august bli-
ver Jeg kontaktet af DlYlU, om Jeg vll være leder f or 4 spll-
lere I august, da Lars Bak ikke har kunnat afse tld tlt at
reJse med tlL Hamburg. Ca. I uge 16r afreJsen til Hamburgt
da Jeg modtager det endeliga program fra Lars Bakr bllver
jeg klar over at et aF hovedformålene med invitationen fra
DBJ, er danneLsen af et europæisk ungdomsforbund for spllle-
re under 18 år. Det burde DFIU havde orienteret mig omr lnden
det meste af bestyrelsen reJste tll tlvl I 0strigr hvis det
var menlngen at Jeg skulle tage stilling til dannelsen af et
evt. ungdomsforbund. Inden eekretærens afreJse tll ElYl, hav-
de Jeg efter aftale, fåeL frie hænder til at forhandle om et
evt. ungdomsarrengement i Danmarkr naturligvis med et vist
Økonomisk forbehold hvls endelige accept skulle godkandes af
DlYlUrs bestyrelse. Iøvrlgt bLev det møds som var bestemt i-
følge invlLationen ikke til nogetl selv om formanden for DBJ
samrne dag havde bekræftet det skulle finde sLad.



I UGt I HAIIBURG r 3
opholdet i Hamburg bød på lidt af hvert, o9 det var hurtigt
klart at det var nødvendlgt med lidb humor for at overleve.
vl boede i en foratad der hed Rlssefl c80 15-20 km fra cen-
trum på et såkaldt evangellsk centrum, hvor der altid var
plads t,ll overnatning for over hundrede personar.0vernat-
ningsstedet havde en standard jeg slet ikke var vant til.
Der var 6 senge på hvert værelse, og til hver seng var man

så heldlg at have il3rr madrasser + at når sengen skulle re-
des, blev det altid sådan som man selv helst vllle have det?
Endvldere var der ingen chgnce for at bllve tør i halsen på

værelserne, da der var sørgat for godt med fugtlghed, hvll-
ket nogle af væggena vidnade om. Der var selvf6lgelig også
tænkt på dem der havde lyst til at 9å 1 byen om aftenen, så
derfor var man så venllg at udsættB morgenmaden til kf. Br30
så man var sikre på at de kunne komme op, oq bagefber være
med til oprydningen. 0kay, det er også begrænset hvad der
er råd til. For efter mine beregnlngerr og hvad Jeg har hørt
koster detl det, tyske forbund 900-1000 kr. pr. delt,ager for
hele arrangementet.
Det var ikke kun minigolf tyskerne havde tænkt' på, men også
kammaratlig samvær. Dsr var bI.a. arrångeret havnerundfartt
* for dem der havde lyst fodboldkamp på Hamburg stadion om

lørdagen (bundesllgakamp), og en tur til forlyst'elsasparken
ilHansalandrr der ligger omkrLng Neustadtr lldt nord for LU+
beck. På anlægget S.V.Lurup havde formanden for SoV. Lurup
arrangerat en såkaldt rrjugsturnlerrr for alle spillere og le-
dere.Det glk ud på at bruge så manqe slag som muligtr dog
talte en sekser og syvsr for 0 point. fien ikke nok med det
hver eneste bane havde sin speclalltet. Et par eksempler 3

Den lille pukkel og vinklen varrrboldenrr en æggeformet træ-
kugle eom skulle spllles med en turlstkøtle. Netbetr-en blØd
bold [splllesrr mad en spade, og så kunne man prøve at ramme

nettet? Vulkanen spillades med en bordtennisbold. 0.5.V.
Til selve turnerlngen blev Jeg nødt til at låne en køIIa og

nogle bolde, da vi manglede to mandrfordl alle deltagende
lande mente at danskerne skulla stille et holdt + på hvert
anlæg var der en tysker der spillede med på det danske holdt
det gik selvfølgelig lkke så godt som ventet.
f.t kort resume t Formanden for S.V. Lurup gjorde et kanpear-
beJde for at få det hela til at k6re, mens flormanden for DBJ

var til stede en 3-4 ganqe de første 3 dage. Siden så vi ik-
ke mere tll ham. 0m der siden skal afholdes ungdomsarrange-
menter 1 Europa vides ikke, men det skal fastslås at det er
en god Ld6, for man lærer vlrkelig hinanden at kender og man

får gode vennsr for llvet
Robert Baldorf
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FORMANDEN HAR ORDET

Dette nummer af ttBanegoLferenrr må bllve præqet af,r hvad dar
skete I Hard I forbindalse mad dette års El'|. Resultaterne" i
damerækken var qlædelige og Jeg håberr at hvad dette rBser-
vespækkeda hold præsterede, vil få andre damer til- at 3mø98

ærmarna op og vise de også kan. Herreholdet klarede sig dår-
Iigere end ventet, og helt galt gik det for Junlorerne' Der
er noget, der skal tages fat på.

fft,er nogle enkelte forberedelser og samtaler mellem Fin-
J-and, Sverlge og Danmarke tog vi, på en ellers skøn seJltur
på Bodenseee fat og aftalte nordiske mesterskaber i pinsen
81 i Gøteborg. Afviklingen vil finde sted på samme anlæo som

Elvl 82, så der er Bn god chance tit at lære banerne at kandat
og da vi deltager med et større antal end vi 9ør til Elvlt

skulle der være gode chancer for at Ell-spillerne 821 har
haft mulighed for ab stifta bekendskab med banerne. Det er
eb eternit- og et flltanlæg.
Den endelfge turnus for fremtidige mesterskaber i Norden er
endnu lkke vedtagat, og om Norge kommer mad vl-des endnu ikkal
men det ligger næsten klart at næste gang blivar Vaasae Fin-
land, men om det bliver 82 eller 83 skal aftales I Gøteborg.

Det var løvrlgt meget glædeltgt at se de nordiska lande sam-
arbeJde nogat merer og her tænker jeg selvfølgellg lkke
mlndst på svenskerner der har gået ind i flere dlaloqer med

os inden og under møderne i. $strlg og SchueJ"z.

Positivt i den forblndelsa Br det ogsåp at Torsten Andersen
beholdt sln kasserer-post og samtidig blev vice-præsident I
IBGV. Åke ruonr6n blev valgt tll f,ormand i udvalget til afgØ-
relse af tvlstigheder me1lem landa eller IBGV og landane.
Det er løvrlgt datte udvalgr vi fik valgt an rosBrver nam-
11g undertegnede, an post der meget vel kan bllve brug fort
da eventuelle implicerede nati.oner vll væe lnhabile. Enda-
llg blev Harry Jensen valgt tll revisor. Så i det nye for-
bund er der allarede nordigke navne, så lad os håbe; vl og-
så fremover kan præqe det lnternationale arbeJde.

Nu skal man ikke tro, at dat nordiske samerbeJde overskygger
detta ElYl's storg afgørglser nemllq sammenslutningen af'al
banegolf i Europa, men dat er eL vlgtigt element I dett'e ar-
beJde, og ved ElYl var der en, der sagde, Norden + Benelux-
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Iandene. Det er en meget reallstlsk tankegang, idet alle \)
disse lande spiller banegolf, hvor flere andre lande splller
på afd.1/Ueton og afd. 2fetetn1t, og holder m€'et stærk på

den altalte 3 års turnus ved afvlklingen af flYlr nemlig kombi
82, beton 83, eternit 84 oq kombi 85 o.s.v.
Min kommentar. Lad os spille banegolf.

Gert Hansen

EM -VUE FRA HOLDLEDER

Det var en nydelse at være med ved europamesterskabarne i årt
det østrlgske forbund har virkatlg forstået at uddeleqere op-
gavarne til nogen som har foretand på 8! arrangere. 0pqaven
var udlagt ttI lYllnigolf-Sport-Club Hard/Lochau og de skal ha-
ve Bn megat stor tak for arrangementet, alt var perfekt r n€R-

gtsn. På splllepladsen, som løvrigt var et meqet bes69t bade-
sted med en stor marina, flndes normalt kun et betonanlæg men

til europamesterskaberne va1der blevet anlaqt at aternitan-
læg, således at aft var samlet med få hundrede meters afstand,
trænlngstiderne var opdelt såIedes .at man havde 3-4 bimer til
rådighed til begge anlæg hver dagl lkke alle danske splllere
var dog tllfredse med denne måde da de mente at et af anlæg-
gene blev forsgmt.
Der var hver aften forskelligs arrangementer man kunne delta-
ge I hvls man havde lyst, der var. også arrangeret en seJltur
på Bodensee for alle deltsgars. ÅbningshøJtidligheden starte*
de næsten ttl tiden og langs hele ruten vl gik stod en Jub-
lende mennesksmængde, hela åbningen foregik under åben him-
mel med dlv. taler, fredsduer, et enkelL glas vin oq salt-
st'ænger, HeIe åbningen må betragtes som veltllrettelagt.
Heller ikke på spilledagane var der på noget tldspunkt optrd<
tiI panlk fra arrang@rgrnes slde. Banketten som skulle marke-
re afslutnlngen på europamesterskaberne var oqså tilrettelagt
på en god men måske lidt langtrukken måde.
Hvis vi skal nævna feJl og mangler må de væsentlige bliver at
vi lkke ved ankomsten tll bdnerne blev orlenteret om trænings-
måde og tldspunkter, endvldere bør nævnes at startlisten for
flnalerne tkke lå klar på et tllfredsstlllende tidspunkt.
startsledet for lndmarchen var ikke tilkendeglvet på en sær-
llg henslgtmæsslg måde, den var ihvertfald nem at forveksle.
Dlsse mlnusser kan kun kaste en meget lille skyqge over det
samlede arrangement, europamesterskaberne var I sin helhed
godt tllrettelagt, derfor en STOR tak til 0str19.

Per Riis
Holdleder



6 I BGV
IBGV blev forkortetrsen af dat nye international"e f,orbunds
navn Der InternaLional-e Eahnengolf-Verband.

Der liqger mange drøJa forhandllnger forud for denne gode
nyhed, I de nye bastemmelser står nemlig, at der i hver na-
Lion kun må være eb forbundn der kan optages som medlem I
IBGV. Dette lndebærer, at alLe baneqolfspillere er nødt til
at samarbeJde. Specielt for tyskere, østrlgera og schwelzete,
der hele tlden taler om det, ane aller det andet banesystemt
må det have værat meget svært. I modsætning til denna hold-
nlng står den nosdlska, hvor vl kun taler om banegoJ-fr og
ikke hænger os så meget l, hvilket anlæg der spllles pår 1-
det vl betragter det hele som at efter danne sammenslut'ntng.

Det nye forbund tæIler europæiske landa
Det nye forbund tæIler 13 europæiske lander og Belgien og
Ungarn skulle have dares nat.Lonale organisationer bragt i
orden, i løbet al efteråret, og så skulle vi også kunne op-
tage disse nationer. ProblemeL TJekkoslovakletr er mers pro-
blematiskr idet man tilsynsladande lkke tlllader dem at be-
tale kontingent, og vl vil derfor ikke kunne forventer at da
vil få udreJsetilladelsa til fremtidige Ell- arrangement,år.
Dette medf6rer, at det lnternationale forbund lkke kan be-
tragta dem som medl"em, og derfor vil man nu forsoge at hol-
de forbindefsen vedlige, og fremtidige udvikllngerl ændrin-
ger og hvad der ellers kunne interessere tJekkerne vil bll-
ve sendt til dem, men de vll ikke oftere bllve lnvlteret
til at deltage i EPl.

Oet var med nogen spænding vi deltog I de første møder I
detts nye store forum. Det f,ørste møde gJaldt grundlæggel-
sen af forbundet. Vedtagelse .af love og vedtægterr og det
gik t for sig meget glatr bortset fra at det tog 5-6 tin,ar
lrikl. valg af den nye ledelseo Det første offlclelle møde i
IBGV fandt sted dagen efter og vort lndtryk varr at de fle-
ste lande var maqet passlve, og de få punkterr der var væ-
sentlige for os, det vil mest sige de dkonomisker formåede
vi at gøre os gældender bl. 6r lykkedes det at fastholde et
maksimum-beløb for deltagergebyret i forbindelse med Ellr så
den også de næste 2 år ikke må overstlqe SFR. 80r- for voks-
ne spillere og Z/S af beløbet For Juniorer oE ladere. lled
hensyn til konblngentat tll det nya forbundl så vl os nød-
saget tll at godkende et beløb på $FR. 300r-r idet dat villa
være m€rget svært for et nyt forbund at arbeJda med mlndre
beldb, men vl gJorde selvf6lgellg opmærksom på beløbets
størrelse I forhold tll den indgåenda konLlngent b11 unionen.

Gert Hansen
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KONTE KOIVITVITNTARER INDTANGET AF IIBANTGOLFERENSN LOKALE JOUR-
NALIST VID TIVI 80 I HARD t

Tgrben Rasmussen 3

Resultatet dårligere end sædvanligr mangler koncentration.
Godt tllfreds med resultat på,beton, men trænede nok også
for meget der.

Jens B.lerreqård r

0nsker træner sendt ned i forveJen, føler de første dage er
spildt,, speclelt for debutanter. Splllede dårligare and for-
vente L.

Jens Banqsqård i
Spillet som forventet, dog gerne et par slag bedre på etero
nlt, de var nemme.

Per R j-is, holdlede! herrer t

Træningslndsats 0K, men feJldisponeret. Skulla hava satset
mere på eternit, der €r vor stærke side. Ikke tilfreds mad
nogle af resultaterne, måske damernes.

Claug Clausen. medholdleder herrer t

Onsker bedre badefacillteter på hotellet, bedre landsholds-
dragter. Trænlngstiderne burde væra fremsendt 1 forveJen.
Lars Hultquisb I

En opJ.evalse. Regnet med bedre resultater. Splller gerne på
andet end ebernit, men det var svært at putte på beton.

flse Hansen t

Tilfreds med eternlt, bedre snit end ved Dll, utlLfreds med
betonresultet. Ikke tilstrd<kellg hJæi.p fra holdladere. Hotd-
moral god, men mangs er i for dårlig kondition.
Frank Pedersen, holdleder .lunlorer r

5torslået, march, folk klappede, god PR-arbeJde, mangs tilsku-
erB. Juniorerne splllede meget dårIlgt, og lndsatsen spændte
fra Iigegyldighed over helhJertet indsats tll manglende styr
på nerverne.

.GUnther traqner . holdleder damer g

Selve ElYl har kørt fint" Godt resultaL af GlLte, der gik 43
under træning. Damerne skulle have holdt Fortugalo



E
tsendt Bo.le s

5kuffenda, vi har spillet som konfirmander, bortset fra flli-
chael. Tllfreds med min indsats på passagen.

BJqrne Hansen. holdledgr dame.luniorer I

Kun positlv lndtryk af dameholdet. lYleget godt samarbeJde mel-
lem Lederns. Elvl-avlsen et godt påfund.

PouI Hansen I

Spændende og anstrengende aL. være mad. Vi går lkke nok ind
for sagen. PEr har lkke været helL nede på navlen for os (som
svenskerne ).
Gltte Albrechtsen I

Vi kom f,or sent, vl skulle også have trænet lørdag. F6ler Jeg
har spillet godt på eternit ca.4 under normal snit. Vil ger-
ne hava eL betonanlæg derhJemmer mere sport end eternit.
Lena Jensen t

Vældlgt flnt arrangement, bortset fra indkald beton. Dommerne
kunne godt være mere strikse. Efterhånden bedre kontakt med

andre natloners spillere. Rart at se Finland. Godt Portugal
og Holland klarer slg godt.

BetLina Drayer l
For mange N-lerver og lkke trær-ret nok 1år. lvlan skulle ikke så-
dan vade på betonbansrne. Betonbanerna var meget skægge. lvlar-
chen for kort. Vt otk i takt.
Harrv Jensan t

Set, med danske øJne blev dette ElYl en blandet forn6Jelse. Ja
splllamæsslgt skldt, men admlnlstrativt mere med I internatl-
onal samarbe.Jde. rammerne om flYl glimrende. Sammenholdet godt.

Hans J. Jdroensen t

Arrangemantet kan godt gå an. Resultatet nok I underkanten
5-6 plads forventet. Tak tj.l ai-l"e spilLerer især de fynsket
men leg er overbevlet om, alle har qJort deres bedste.

Lelf JøLqensen's

Llqeså kedelig som de andre år, Jeg er Jo ved at

Toiben Baldorf I

Hllser dannelsen af IBGV velkommenr ser frem til
sterskaber 81, og dermed mullggJorte samarbeJde
Godt arrangemant, Gamle clrkusheste kan endnu.

være veberan.

nordiske me-
i Norden.
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Connie Andersen i
På dameholdet kun utllfreds med mig selv. Gitte klarede s19
godt. Bedre holdmoralr men mangler en del. 5e blot da andre
Iande. Fælles hoteI, sammenkomst Junlorer/turlster/holdledere
en god tlng.
llichael llartz. eneste finaledeltaqer I

Jeg fik finaleptadsen, alt I alt skuffet ovsr holdets Placeo
ring, vi pleJer at bllve flr. 6. Utllfreds mad hotelletr ser-
vering af gamle fulde damer.

Rolf Strandquist. Sverioe i
Godt arrangeretr 9od svensk indsats, naturligvis specielt
old boys guld. 01le Bergquist og Inge Sergstri5m er de store
navne. HeIt iqennem god svensk indsats. Helt igennam beha-
gellge oq trænlngsvilJ.lge.
Åke Nohren. qrdFijrende. Sveriqe :

Flnt Elvl, lYlen arrangementet på beton ikke godtp det tog for
lang tid at sende ud. Taget sig godt af os, men rssultaterna
var placeret for langt ved<, det var svært at f$194.

Sidste offtcielle deltagers kommentar var et surt opstød.

Journallsten = sidste officielle deltager.

KORTE IVIEDDTLELSTR 3

NORDISKE IYIESTER.SKABf R S

Den 15. november skal Gert
baldorf t11 Gt5teborgr hvor
nordisk samarbeJde fremover

EIVI_RT GN5KA8 :

Nu kan det endellge Efll-regnskab for 1979 fremlægges. På et
møde under ElYl I flstrig, er den af tyskerne afgivne protest
angående kørselspenge blevet færdlgbehandlet og afvlstr oq
det, tilbagebeholdte beløb er frigivet.

Sldste frist f,or aFleverlng af lndlæg til næste nummar er
mandaq den 1. december.

Hansen, Harry Jensan og Torben
de nordlske mesterskaber 198l og

ekal planlæggas.
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DIYI-RESULTATER INDIV IDUIL+J'IIXED 9-1I] AUGUST I980 I GLADSAXE.

HTRRI A.

I Poul Hansen
2 BJarne Hansen
3 Dennis Koch

HE RRE JUN I OR .

I Jens Bangsgårg
2 Torben Rasmussen
3 Johnny Andersen

DAIYIER.

.!- Connie Andersen
2 Kirsten Andarsen
3 Suzanna Pedersen

IYIIXf D.

I Foul Hansen
2 Dennls Koch
3 Jens Bangsgåro

RESULTATTR fRA GLADSAXE TIINIGOLF KLUBTs STAVNt
pÅ aeroN 0c trtRNIT 2-3 AUGUsT 1980.

Gelsted 20?
IIIKR 74 208
G.l-ad. 208

Gelsted 212
|YIKR 74 218
Odense 228

Nyborg 228
Nyborg 238
0dense 242

Gelsted
Gladsaxe
Gelsted

HfRRf 8.

I Ovp Hansen
2 Kenneth Hansen
3 Bent Jensen

DAIYIT JUN I OR .

I Else Hansen
2 Bettina Sørensen
3 BetLina Dreyer

SINIORTR.

1 Hans J Jprgensan 0danse 224
2 Arvld Bruhn Nordfyn 234
3 Leo Andersen 0dense 243

Eettina Dreyer Gelsted 261
Bet,tlna Søransan Glad. 282
flse Hansen Gelsted 283

Nyborg 206
Gl-ad. zLB
Odense 222

Gelsted 237
GIad. 238
Gelsted 240

HERRT R.

I. Dennis Koch
2. Erlk lvleldgård
3. John Andersen

GIVIK

DIYIK

GIYIK

168
183
184

2U8
24r
26L

JUNIORIR.

.1. John Andersen GIYIK I95
2. 0laf T'rldter Soltau 2U4
3 . Kur t H ansen GIYIK 213

DAlvlf R.

1. Eettina 5ørensan GflK
2. Kirsten Andreasen GIYIK

3. Inger trJalther GlvlK

IVIAKKERTURN[R ING

l. Karsten Bruun
2o Bettlna 5ørensen
3o Kurt Hansan

SENIORTR.

1o Per Koch
2. Gerhard Arndt
3. frik Jeppesen

Torben Baldorf
Robert Baldorf
Fllchael Hartz

GtvtK 22I
Hamburg 225

GnK 242

GIVIK

GIVIK

DTVIK

DTVIK

GIYIK

GIVIK

252
259
271
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