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Ny struktur i DBgU
Der blev taget hul på en ny organisationsstruktur på

året repræsentantskabsmøde i Dansk Banegolf

Union. Det medtørte blandt andet, at
hovedbestyrelsen blev reduceret fra syv til fire
personer.Tre kendinge blev i bestyrelsen og en helt
ny mand kom ind på næstformandsposten, hvor

Christian Rasmussen blev valgt ind.
Han ses yderst til venstre og ved siden af ham står
unionens kasserer John ScheelThomsen, dernæst
formanden IngerWalther, som snart har 10 år i
bestyrelsen, og yderst til højre står sekretær Preben
Nørskov.
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Bånegolferen

Banegolf Union satte etpunknrm
for et år, der ikke bragte vores
sport ret meget længere frem, hvad
angårnye klubber og medlemmer.
Men der blev der taget hul på en
ny organisationssfrukrur, der forhåbentliSt kan sætte skub i tingene.

Målet er 3000 medlemmer og 15
klubber inden 1998, hvor DBgU's
medlemsskab igen revideres.
Radikal tænkning var der også
fraenny klub, PutterTeam Odense,
der har genindført fænomenet
træningsafgift i deres indendørs
lokaler. Detblev ikke vel modtaget
på repræsentantskabet

!

Det blev i det hele tagetet

hvor
drejede sig om

repræ sentantskabsmøde,
Ole Rasffisseri
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diskussioneme især

penge og økonomi. Regnskabet fik
bemærkninger med på vejen, da det

udsendte eksemplar til klubbeme
ikke indeholdt bestyrelsens underskrifter, hvilket skyldtes tidspres,

''Banegoferen" påtager sig inter ansvar
for uopfordret h9r:191 materiale og
for evenruellc n'yklejl i tekst og

forklarede kasserer John Scheel
Thomsen. Der forelå dog et underskrevet regnskab på mødet.
Der var også bemærkninger til
manglende bilag, som hi drører
seniorernes EM på Malta, som
afvikledes lige omkring regnskabsårets afslutning, og derfor var ikke
alle bilag kommet frem til unionen.
Bilagene udgør ikke væsentlige
beløb lor regnskabet.
I forhold til dette års regnskab
skal dertil næste års budget flyttes
rundt på flere poster, således at

annoncer.

der bliver afsat tilstrækkeiigt penge

"Banegolferen" forbeholder sig rct til
at rcdigere i indscndte materialer.

til leje af kontorlokaler, menman
må formode, at der kan spares
penge på at have EM i Danmark.
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"Bancgolferen" er ofljcieli blad for
Dansk- Bane gol

f L'nion.

Blader er åbent for debar. læserindlæg
og kommentarer.
Bladets artikler udtryk-kcr ikke nødvendigvis DBgU's officiclle holdning.

Mere uforståeligt er det, at der
kun er anvendt godt nitusinde
kroner på udbredelse af sporten.
Det skal der ubetinget ændres på,
hvis pånogen måde skal ggre os
håb om at efterkomme DIF's krav
om medlemstal. Det lave beløb
blev fraunionens side forklaret
med, at der ikke er folk nok til at
tage sig af sådanne opgaver, hvilket nu tidligere er uddelegeret til

lokalunioneme i og med, atkontakt
til potentielle nye klubber skal ske
via lokalunioneme og informationer
om kontakter skal derfor videregives til lokalunioneme. Ætså er det

her, at man skal sgge at finde folk.

Under punktet "Eventuelt" kunne
Fyns Banegolf Unions formand
Morten Rasmussen da også fortælle,
at der var muligheder for i fællesskab med andre sportsgrene at
komme med i et halprojekt på
Midtfyn, så her er det med at gribe
en god chance, hvis projektet
realiseres. Det var naturligvis også
et spørgsmål om økonomi hos

DIF.
Netop emnet Økonomi kom på
bane og blev diskuteret kraftigt i
forbindelse med Putter Team
Odenses indførelse af træningsafgft
pga., at klubben har måttet give
afkald på indtægter for publikumsspil. Stort set alle deltageme fra de
andre klubberytrede mishag over
for den slags afgiftea selv om mange
godt kunne forstå klubbens grundlag

for at opkræve en afgift for brug af
dens baner. Man mente dog, at det
ville skræmme spillere væk fra
sDorten.

...fortsættes næste side
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Dansk Banegolf Unions
bestyrelse

Klubben foreslog, atde andre
klubber også indførte samme system

for på den måde at sikre sig en
indtægt, men ingen var interesseret

r atfglge op på den nye klubs eksempel. Det ville blot være at flytte
pengenerundt.

Detblev forslået

Formand IngerWalther.

modificere
beløbet, derlød påk;r.20 pr. dag,
at

Næsformand Christian Rasmussen.
Kasserer John Scheel Thomsen.

eller indfgre et andet type medlemsskab. Altemativet

Sekretær Preben Nørskov.

til de 20 kr. ville

være indmeldelse, hvis man pnskede

at spille oftere

1.

påPutterTeam

Odenses baner.

Dskussionen udviklede sig til, at
klubben skullehave status som
elitecenter med tilskud fra Dansk
Banegolf Union, hvilket der på
repræsentantskabsmødet ikke blev
taget nærmere stilling

suppleant Michael SBlling.

2. suppleant Morten Rasmussen.

AmaØr-

og

ordensudvalg:

Knud Walther, Michael Søllitrg og

TeddyNielsen.

Tirrneringsudvalg:
Claus Foxholm og Erling Jensen.

til.

Et sidste argument fra den nye

klub l6d på, at vi fremover ved
etablering af klubberpå andre baneejeres anlæg ernødttil at acæptere

Dommer- og teknisk udvalg:
l,eif B æk og Ole Rasmussen.

brugerbetaling. Og da anskaffelse
afbaner i forvejen er dyr, kan vi nok

Breddeudvalg:
PeterSØrensen, Claus Clausen og
John Scheel Thomsen.

ikke undvære allerede eksisterende
baneanlæg på campingpladser og
lignende.
skab taget hul på en ny organisa-

Eliæudvalg, bladredaktør, lowdvalg og
kontorpersonale udpeges og evt.

tions struktur med bl. a. et bredde-

ansættes af bestyrelsen

Der blev på dette repræsentant-

udvalg, hvis opgaveri hgj grad
kommertil at dreje sig om
udbredelse af sporten. Vikankun
krydse fingre for detnye udvaig.

Næste nummer af Bønegolfuren

Klubbeme har behov for nye ideer
og tilgang af spillere, og unionenhar

Banegolferen nummer

1/1

996 udkommer medio feburar

behov for tilgang af nye klubber

Deadline for annoncer og indlæg til bladet

rundtilandet.
Flere aktiviteter giver flere point
hos DIF og dermed stØrre tilskud.

hdlæg til Banegotfleren modtages geme pr. post til redaktgren
eller via E-mail til LM@vip.cyberciw.dk

"..fortsættes side I

er

den 1. feburar

l
3

Baruecouener,r 5/1995

God dansk figur ved senior-EM
Af Ole RasmLtssen, Banegolfuren

Til EM for seniorer i år på Malta
havde Danmark sammen sat et homo gent hold bestaende af Karsten
Bruun, BK Randers, Christian
Rasmussen, Nyborg BC, Harry
Jgrgensen og Kaj Christiansen,
Odense MC og Torben Baldo{
Robert Baldorf og Knud Walther,
alleGladsaxeMK.
De kunne dog ikke fglge med
de bedste nationer på trods af

taditioner, og klubben iægger også
grund til en 1 8-hullers golfbane,

grader, men det syntes nu ikke at
bekymre hverken de blå-gule eller

tennisbaner, svømmebassin m. m.,

vores naboer sydtil. Tyskland satte

og arrangementet levede fuldt op

sig påbegge l.pladser i holdkon-

til

de

forventringer, man stiller til et

EM.
Med til seniorernes tur hØrer et
par små anekdoter. Man var såheldig at falde i snak med en dansk

særdeles gode træningsbetingelser,

bagerfianabolaget, som selvfplgelig
var interesseret i at vide, hvad hans
landsmænd skulle på Malta, og da

men spillede sig alligevel til en 8.

snakken var omme, havde han lovet

plads foranHolland, Norge og
Malta og var med 1214 slag kun

de danske spillere atbringe

17 slag fra finneme på pladsen

lige

foran.

To af de danske spillere nåede
atkvalificere sig til finalen omlørdagen. Det var Torben Baldorf og
Kaj Christiansen, somnåede atfå
sig 4 runder mere end holdkammerateme på det forholdsvist svære

frisk

kurrencen, hvor Sverigebiev toer
hos herreme og feer hos dameme.
Individuelt gik henemes guld til
Sverige ved Iænnart Kensert, som
henviste to tyskere til de to næste
pladser. At det var Sverige og
Tyskland, der dominerede i denne
klasse, fremgårklart af, at de tog
sig af de syv fgrste placeringer, og

besatte

11

pladser inden for Top

3, hvor kun en @striger og en

morgenbrgd hver morgen selvfplge-

1

lig som sponsorstØtte til det danske

italiener nåede at blande sig. Flerde-

landshold.

pladsen i rækken snuppede desuden

Mindre friske og knapt såfunktionsduelige er de maltesiske busser,
som nærrnest er et levn fra krigens

den mangedobbelte europamester

fra Sverige, Kj ell Fredriksson.
Hos damerne varderflere

etemitanlæg. Dertil skal det siges,
at yderligere et par spillere 1å tæt

sig ind i en af disse for den beskedne

sum af40 pence (ca. 7 kr.), resulte-

nationer til at deles om placeringeme. Østrig blev toer i holdkonkurrencen, og individuelt gik føntepladsen til Renate Hess, Tyskland,
mens den tidligere europamester

påderes holdkammerateri de ind-

rede i, at bussen gik i stå midt på

Sylvie B ausch fra Luxemburg blev

ledenderunder.

ruten, og

Men

at det

gik

så godt

for dansk-

eme, kan man ifølge flere af spilleme

takke deres to meget dygtige holdledere, Inge Sand og

J

anLy Ø, for,

som begge har stor intemational
erfaring og i forvejen kendte baneme
hos Marsa Sports Club.

Individueit blev Torben B aldorf
bedste dansker som nr. 36 og290
slag og lige efterkom Kaj

tid, og mange af dem er såLledes
heller ikke så drifuikre, hvilket også
for danskeme. som havde vovet

så

fik man altså ikke mere

for de pence.
Næste år ligger mesterskabene i
Italien nær Venedig og det giver forhåbentligt deltageme bedre rejsevilkårend i år. hvorman måtte
erfare, at de internationale flyselskaber ikke har så mange afgange
fra Malta, som man kunne tænke
sig, men ud og hjemkom de.
Svenskeme og tyskeme domine-

Christiansen med 291 slag.

rede ved årets europamesterskaber

Malta
et uland, men Marsa Sports Club
er andet end minigolf. Det er en
eksklusiv klub med engelske

for seniorheffer og seniordamer på
Malta. Datoen var rykket frem til
den12. - 14. oktoberpågrundaf

Set med banegolfBjne er

4

de hBje temperaturer på de bredde-

toer.

Tredjepladsen gik til en Pstrigsk
spiller, mens nr.4blev Sveriges
GunJcinsson.
Desværre for hjemmeholdene
var en hjemmebane ikke nok til at
markere sig inæmationalt. Både
dame- og herreholdet blev sidst og

individuelt var malteseme også at
finde sidst i rækkerne. Bedste
placering varen 38. plads til
Reggie Bullock, som blev sidst i
finalen.
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Træf iAalborg for ungdommen
Af Klaus H e nriks

e

n,

fo rmand Aalb o r g B an

eg

o

lf Klub

Nårman i løbet af året spiller
rundt omkring, ser og hgrer man

plan om

ofte om j unior/minij uniorproblemer

den sidste weekend i februar, som

i vores sport. Kort sagt: Der er for

skal foregå på Aalborgs indendprs-

fåi denne kategori.

baner. Selve arrangementet er
endnu ikkeplanlagti detaljer, men
regnes afsluttet fprst i j anuar. Lige

Derfor undrerman sig over, at
DB gU's ungdomsudvalg ikke

vågner op. Der er nok at tage hul
påfor at aktivere og motivere
spofiens fiemtid. Man kan kun sige,
at det er

skuffede, at et

så

vigtigt

udvalg intet har gjort i årets løb.

Med dette i baghovedet havdejeg,
da vi tog til repræsentantskabsmBde i Vissenbjerg, en kandidat
med fra Aalborg, som, ved jeg,

til at g8e
i 1996. Derfor

har ideer og initiativ

noget ved sagen

var det lidt ærgerligt at konstatere,

Aalborg Banegolf Klub har en
et j

unioriminijuniortæf i

så snart weekenden er planlagt

Morten Rasmussen. hartilbudt at
deltage i arrangementet og evt.
hjælpe og vejlede deltageme på
disse anderledes baner. Morten

læggersamtidig op til ogtilbyder,
at holdledeme, som fglger med,
deltager i et ' kursus'' om forbedring
afj uniorforholdene i klubbeme. Vi
håber, at vi der kan få en debat i

vil

vi sende indbydelserudtil alle
klubber. Da det samtidig handler
om at udbrede sporten, er vores
tanke, atde eksisterende spillere,
som tilmelder sig, er velkommen til
at medbringe en kammerat, som
ogsåkan spille med og dermed få
etindtryk af sporten. Dette kræver
muligvis en dispensation fraDBgU,
da de medbragte kammerater

gang,

vi kan udvikle og g@re
noget ved dette Bmme punkt.

end, hvor der også bliver plads

klubber.

andet end banesolf.

så

Vi vil

sBge

DBgU om rilskud til

dette arrangement, og vi håber, at
vi kan gøre weekenden så billig, så

man ikke kan sige nej til at deltage.
Som sagt ser vi frem til alletiders
stævne med masser af hygge, og vi
håber, at alle juniorer/minijuniorer

selvfglgelig ikke har licens.
Vi glæder os til at arrangere

DBgU havde nedlagt netop
dette udvalg. Dermed skal det dog
ikke betyde, atjunior/minijuniorarbejdet er lagt dBd ude i landets
at

Landstræner for juniorer,

sætter kryds i kalenderen og dra-

dette træf, og vi er overbeviste

ger til Nordjylland den 24. og25.
februar 1996.

om, at det bliver alletiders week-

til

Afslutning iNyborg Banegolf Club
Af Anders Gr@nnegaard, Nyborg Banegolf Club
Det har været en god sæson for
kiubben, idet der har været mange
besggende på vores anlæg i

Wil-

sonsgade.

Klubbens spillere har i denne
sæson skabtnogle fine resultater.

vilkortnævne førsteholdets 4.
plads i holdtumeringen og vores
juniorer på landsholdet. Heraf blev
Peter Jensen Nordisk Mester for
hold og Uffe Gangelhof opnåede
en udtagelse til EM-holdet, der var
Jeg

i Sverige. Dertil var der mange

at se mange spillere til vores stævne

andre gode resultater ved de

næste år.

danske stærmer af mange af vores

Tak for en god sæson til alle og
på glædeligt gensyn næste år!

spillere - men detblive formeget

atnævnedemalle!
I efteråret har vi arbejdet på at
få sænket vores hgjtliggende
baner, så de kommer i niveau med
fliseme. Arbejdet er gået godt og
næsten omkostningsfrit, og man
kan nu glæde sig til at prpve "de
nye baner". Derfor håber vi også

Æ

W'"
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Landets nyeste klub skal der lægges mærketil
Af OIe Rasmussen, Banegolferen
Banegolferen har lavet et
interview med formanden for
den nyeste klub under Dansk
Banegolf Union, Putter Team
Odense. Formanden hedder
JanLyØrsom har mange års
erfaring inden for banegolf men
er forholdsvist urutineret ud i
bestyrelsesarbejdet.
Klubben har til huse på l.
salen i et nu lukket vandlandcenter. Lokalerne blev før
brugt til aerobic og dans, og er
med deres kun ca.4 år på
bagen i særdeles god stand.
OR: Fortæl kort om klubbens
tilblivelse.
JL: Putter Team Odense blev
dannet somfBlge af BgK Odenses
lukning. Klubben er dannet på et
godt og fomuftigt medlemsgrundlag
af ungdom og seniorer.

OR: Hvadbyderdenye
lokaler på?

Odense, og nu er vi oppe på ca.

200medlemmer.
OR: Hvordan ser Qkonomien
ud i sådøn en ny forening?
JL: Økonomien var og er stadig

pågrund af
investering i baner, flymtngen har
været dyr, og diverse investeringer
anstrengtbl.

a.

har også været medvirkende

til

Menefter
de første 6-8 ugerharvi såmeget
styr på det, at vi ser en god fremtid
i møde, bl. a. via en flot sponsorkontrakt for det første år. I den
den sffarnme Økonomi.

forbindelse skal det nævnes. at vi
er en klub kun for klubspillere, og

detvil derforikke være muligtfor
os at have publikumsindtægter på
baneme.

OR: Hvor meget arbejde har
det krævet at danne en ny klub?
JL: For mig personligt har det i
gennemsnit krævet 2 timer dagligt
siden starten, og påbestyrelsesniveau har der været aftroldt

ugentligemPder.
På medlemssiden har der også
væretudført ufroligtmeget arbejde.

Omregnet vil det nok svare til 4050 mandetimer dagligt i opstartsfasen. Klubben er ligeledes ngdsagettil atkiare åbning 6 dage om
ugen med medlemspasning, hvilket
kræver 4 timer da gli gt for to privat-

personer.

OR: Hvordan ser detudmed
stævnearrangementer i
lokalerne?
JL: Der er forelBbigt taget beslutring om en juletumering mellem
jul og nyar. Senere kommer der
en tumering af en eller anden form
på samme termin som Danish
Open. Som en fBlge heraf overtager Putter Team Odense heller
ikke BgK Odenses forpligtigelser
mht. Danish Open i 1996.
Hvis navnet Danish Open ikke
erbesattil anden side, vil vi forsgge at aftrolde stævnet i1991 .

JL: Der er 3 lokaler. Et opholdsrum med udsalgssted og siddeplads til ca. 40 personer. Dertil er
der 2 lokaier, hvori banerne er

fordelt med henholdsvis 6 og 12
stk. Det er trange vilkår, men der
er stadig mulighed for st@rre
tumeringer. Derudover er der et
lille køkken og desudenpæne og
nye toiletfaciliteter. I alt udgør det

ca.450m2.
OR: Hvordanhar
me dI ems til g an

I en v æ r e t ?
JL: Vi harhaft en flot tilgang fra
start. Der var 34 fremmødæ til den
stiftende generalforsamling. Derudoverharvi haft skriftlig kontakttil
tidligere medlemmer hos B gK

Banerne ligger tæt hos PutterTeam Odense, men med lidt hensyn er der ingen
problemerved at aJholde stævner

...forts ættes næste side
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Manharindfgrt en
t r æ nin g s afg ift fo r andr e klub OR:

til den bedste række for herrehoid,

spillere. Hvad er årsagenhertil?
JL: Årsagen er, at Putter Team
Odense har store og tunge Økonomiske byrder hver måned i form af
en til evighed blivende husleje,

.

Man kan som gæst kpbe enten et
dagskort eller et månedskort, og
man vil sombevis fåudleveretet
bagmærke"

OR: Hvad forventer man, at
tr æ nin

gs

mesterskaber i de individuelle

rækkeri 1996.

hvortil der skal skaffes penge. Det
eren ekstraudgift set i forhold til
udendørs klubber, så set i lyset af,
at vi ikke længere kan få indtægter
på publikum, har det væretngdvendigt at indfgre en træningsafglft

hvilket skulle kunne lade sig gØre
inden for to år. På endnu kortere
sigt er det min ambition, at klubben
hjemfprer minimum 2 danske

afg ift e n v il f@ r e me d

sig?
JL: Set fraklubbens synspunkt
vil det give en indtægt, som er
medvirkende til, at det overhovedet

ermuligtathave etindendgnatrlæg .
Desuden vil jeg håbe, at alle andre
klubberindføreretlignende systern,

dadetalt andetlige vil g6reklubbeme mere velbeslaet og derved

hrtemationalt set er arnbitioneme,
at Putter Team Odense får

Odense, og det skulle ikke undre
mig om en af disse tagermedaljer

Mankan sammenligne med andre
sportsgrene, hvor der også er
afgift, hvis man træner et fremmed
sted.

OR: Det er en ny klub. Hvor
langt strækker de sportslige

ambitioner sig?
JL: Klubben har naturligvis en
arnbition om hurtig tilbagevenden

JL: Personligt kunnejeg godt
tænke mig, at ordet

"minigolf ' blev

indfp,jet i klubbens navn, men

derudover er der ikke noget, som
taler kraftigt imod et engelsklydendenavn. Detses ogsåi andre
sportsgrene. Men jeg er sikker på
6n ting: Navnet vil skabe mere
opmærksomhed end et dansk
navn, bl. a vil man på resultatsiderne i aviserne og i TV studse over
det og nemmere kunne huske det.

individueltvedEM.
OR: Bliver der plads til både
bredde og elite iklubben?
JL: I forbindelse med flyningen
har det været meget tydeligt, at
klubben ikke kun består af elitespillere, men i hpj grad også af
breddespillere. Bl. a. har det været
let atfå sammensatudvalg til

OR: Til sidst: Er PutterTeam
Odense kommetfor at blive?
JL: Ja, vi erkommetforatblive.
Det ses tydeligt på den opbakning,
klubben har haft fra start af. Så

ungdom, nye spillere, skoleturne-

TeamOdense.

man kan godt begynde at vænne
sig til det engelsk-lydende navn !

Til slut vil

også geme herhilse

alle velkommen til at besBge Putter

ringer m. m.. Anslået bestårklubben
af 9OVo bredde oglOTo elits.

Den udvikling kan klubben kun
være tilfreds med, da klubbens
elite også vil blive bredere ad åre.

give dem mulighed for at promovere

minigolfen udadtil, hvilket vi i
hpjeste grad harbrug for. Det skal
hertil nævnes, at den enkelte spiller
ikke vil blive meget fattigere, hvorimod alie klubber vil biive rigere.

udtaget

34 landsholdsspillere, som skal
deltage iNations Cup ogEM i

danskklub?

ig

OR: Hvilke aktiviteter er
an g s at mht. medlems til g an g ?
Der er taget kontakt til mange

skoler i Odense-området.
Skolerne er meget interesseret i at
spille, og i den forbindelse er der
lavet en skoletumering, hvor et
antal elevervil dyste medhinanden
ved skoleafslufiringen.

Ligeledes er der kontakt med
Motion og Trivsel i Odense, som
allerede har benyttet vores
faciliteær.

OR: Hvad synes du om et
engelsk-lydende navn til en

Putter Team Odense
Grønløkkevej 16
5000 Odense C
Tlf. 66 12 60 80.

Abningstider:
Tir.,tor. ogfre.:
kl.

18

Ons.:

kl.Il

lør.:

kl.
kl.

Søn.:

-22
-21

- 18
13 - 17
14

Klubaften tir. og tor. kl. 19
Ungdomstræning ons. kl. 17.30

Thæningsafgifter:

Voksne UrEdom
kr. 10 kr.
Manedskort 60 kr. 30 kr.

Dagskort

20
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Spændende sæson i 1996
Af Inger Walter,formand DanskBanegolf Union
I weekenden den 25.-26. nov.
1

995 aft oldt Dansk

B

anegolf Union

sit årlige repræsentantskabsmØde
på Vissenbjerg Storkro, ialt deltog

lemmer fordelt på 25 foreninger

i

mindst 9 amter, eller mindst 3000
medlemmeri mindst 6 amter."

men vi kunne have været flere. idet

Det skal nævnes. at ovennævnte
regel erblevet ændret efter vi er
blevet optaget, men det er de krav,

nogle klubber desværre ikke var

vi skalopfl'lde.

41 personer. Et flot fremmØde,

Specialforbundene bliver taget

repræsenteret.
Jeg håber meget, vi hBrer fra dem

i den kommende tid, ellers vil

vi

for
atvihar

op til revision hvert 3. år, det vii
vores vedkommende sige,

kontakte dem - vi skuliejo nBdigt

1996t1lat få noget gjort for at få

mistedem!

fl ere klubber samt medlemstilgang.

På mødet tog vi hul på den nye

struktur i Dansk B anegolf Union
med en mindre bestyrelse på 4
personer. Unionen fik en ny næst-

formand, nernlig Christian Rasmussen fra

Nyborg, velkommen i besty-

relsen, jeg glæder mig til samarbejdet i detkommende år.
Der blev også valgt nye udvalg,
nemlig etbreddeudvaig og etelite-

udvalg (ikke valgt da landsræneme
er født ind i dette udvalg). Jeg

vil

ønske alle de valgteheld og lykke
med arbejdet i næste sæson.

Derblev også stillet spgrgsmål
om, hvoriedes vi modtager penge
fra Danmarks Idræts-Forbund.
Det gØr vi ud fia indrapportering, når
åretergået, omhvilke aktiviteær, vi
har gennemfgrt i det pågældende
år. Dette gæiderbåde forbredden

ogeliæn.
Det skal påpeges, at det gælder

regeringen, at der skal arbejdes
med bredden for man kan modtage

tilskud.
Dette vil vi glæde os megettil
med det nyvalgte breddeudvalg,

derhar et meget stort arbejdsområde at gå igang med, som det
bliver spændende atfølge.
Eliteudvalget, som også skal
fungere som et udvalg, har også en
stor opgave, der skal lBses meget
hurtigt, nemlig udarbejdelsen af en
sf,uktur/rnålsæuring for eliten i de

kommendeår.
Dennerapport skal bruges til
ansøgning om midler/tilskud fra
Team Danmark i den kommende

vigtigt, at vi
får gang i samarbej det med Team
sæson. Det er meget

Danrnark, da de midler vi modtager
fra Danmarks ldræts-Forbund helt

vi

om at have et rigugt godtarbej dende

kJart siger, hvormange penge

breddeudvalg, da der her kan hentes
mange poing ligesom det er et krav

må bruge på eliten. Dette beløb

fra Danmarks Idræts-Forbund oe

vihari

kan ikke dække de udgifter, som
dag og vil fådekommende

w,ffirææry

ææ:
WWffi
W
ffiæ

Om sgndagen på mgdet blev
deltageme delt op i flere grupper,
der fik hvert sit enme. som de skulle
komme med indlæg om. Dette gav

W
WW
ffiwffi
W
wffiM
W

de nye udvalg en helt klar ide om,

hvad det er de skal igang med i det

kommendeår.
På mødet blev der efterlyst
offentligg@else af de krav, derbliver
stillettil os fraDanmarks IdrætsForbund for at vi kan få tilskud
som specialforbund jvf. regler om

medlemsskab (I-ovregulativ 1) der
siger:

"En organisation, der ønsker
optagelse, skal vedindgivelse af
ansøgling have mindst 2000 med-

8

Inger Walther blev genvalgt somformøndfor Dansk Banegolf Union på det
årli

ge

re præ s entant s kab

s mØ

de.

...fortsættes næste side
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Ungdommen som
ambass adører
år, såjo fpr udvalget kommer

i

Selve jubilæumsdagen er den 14.

i

Næste år fejrer Danmarks

arbejde, jo hurtigere vil de modage
stØtte fra Team Danmark.

februar, hvor der bliver reception
Idrættens Hus meddeltagelse af

Iweekendenden 1.-2. dec. 1995
deltogjeg i det årlige repræsentantsmØde i Danmarks Idræts-Forbund
sarnmen medPreben Nørskov, der
her fik sin debut i Idrættens Hus.
Der blev vedtaget en ny medie-

ministre, specialforbundene, presse

delse selvfølgelig søge at synliggøre

mm

sigvidestmuiigt.

kontrakt mellem Danmarks IdrætsForbund og specialforbundene.

Efter denne skulle der blive bedre
vilkår for de små forbund til at
komme i medierne, men lad os nu
se om det bliver tilfældet.
Danmarks ldræts-Forbund kan

i 1996 fejre 100

års

jubilæum.

I

mange aktiviteter i gang rundt om

i

Et af tiitagene bliver at udpege
et antal ambassadørhold, som skal

med deltagelse af ovennævnte samt

synliggøre og reklamere forDIF.
Det drejer sig om ungdomshold
på 10 personer, enten fra en klub

Donning Mmgrethe
den II, der er protector for Danmarks Idræts-Forbund.
DanskBanegolf Union skal afhBj st sansynhgt

ikiædt DIF's jubilæumstgj og dele
foldere ud til modstandere og

august 1996 og har valgt dette som
jubilæumsarrangement.

publikum.

Forbund til alle officials oghjælpere

m.v. Jeg har set t@jet, som er

en meget stor mulighed for at syn-

flotindtryk.
Dette førerhen til, at vi geme
skulle have en rigtig god presse-

deitage i så mange som muligt af
disse.

Somdetkan ses andetsteds i
bladet vil Danrnarks Idræts-Forbund

gernehave

klub af max. 10
personer/ud@vere med et aktivt
1

ungdomsarbej de som ambassadør-

hold. Der er en tidsfrist senest 1.
januar 1 996, så ret henvendelse til
mig omgående,hvis detiige er
noget forjeres klub.
Der vil i november 1996 blive afholdt en stor idrætsmesse i Odense
Congress Center i forbindelse med

stævner og tumeringer skal være

og damer i Odense den27. - 24.

vældigt pænf så det vil give

jeg meget

eller evt. fra et forbund, som ved

holde europamestenkaber for herrer

mere festligere. Da der her ligger

vil
opfordre til, at alle vil

læum. Forbundet vil i den forbin-

derjubilæumsfest i Falkoner C-entet

landetbåde rent sportsligt og de

liggØre Dansk Banegolf Union,

jubi-

Den 17. februar 1996 aftroldes

Dette medfører, at vi får
jubilæumstgj fi a Danmarks Idræts-

den forbindelse er der satutroligt

Idræts -Forbund sit 1 00-års

etriglgt

dækning til dette europamesterskab,
EM-udvalget er allerede i skrivende

HarI nogle unge i jeres klub,
soml vilindstille til formålet, geme
10 unge ialt, samt en kontaktperson,

kontakt Dansk B anegolf Unions
formand Inger Walther snarest
muligt og senest d. 22. december
195. Unionen vil formidle navnene
videretil DIFinden 1. januar, og
så

DIF vil så senere kontakte de
udvalgtehold.

stund i fuld gang med arbejdet.

Disse ting, der her er nævnt, er
jo kun en brBkdel afdet arbejde,
der skal ske i 1996, men jeg kan
ikke nævne det hele og har valgt
dissetingud.
Jeg håber, at vi alle får en rigtig

i1996.
Med dette viljeg gnskejeralle

god sæson
og jeres

familier

en

rigtig godjul og

etgodtnytår.

Danmarks Idræts-Forbunds ariige
repræsentantskabsmBde. Messen
vil blive ekstra festlig på grund af
jubiiæet. Der vil senerc komme mere

informationherom.
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Nordjyllands Openl996
Aalborg B anegolf Klub indbyder til indendørs vinterturnering på træbaner.

Kategorier: Elite, herrer, damer, seniordamer,
seniorherrer, juniorer samt hold (4 personer).
Start: Lgrdag den 27 | | 1996k1. 14.00
Præmieoverrækkelse sBndag kl. 1 6.00
Maksimaledeltagerantal: 50

Priser:

Elite: Kr. 80
Øvrige: Kr.60

Juniorer: Kr.40
Hold: Kr.80

Tilmelding senest den 19/1 skriftligt

e1ler på klubbens

telefon 98 18 46 00

L8'er rekord
På træbanerne har Preben

Thomsen den2LlL| 1994 sat rekord med 18 slag.

ABK's formand Klaus Henriksen har fået nye adresse:
Uldalsvej

|4

E, 9 400 Ngrresundby

Udendørs vinterstævne
Nord-Als Banegolf Club indbyder til vinterstævne på klubbens baner.

Pris: Kr.40
Prisen indbefatter startpenge samt servering af gule ærter og kålpølser.

Start: Lgrdagden

20. januar 1996

kl

1

1.00.

Der spilles femrunder.

Nord-Als Banegolf Club sergerne spillere fraandreklubbertil dette stævne og vil
gerne opfordre alle til at deltage. Stævnet vil blive gennemfgrt under hyggelige former,
hvilket spillet sikkert også vil bære præg af. Stævnet skal ses som et fors@g på at
opretholde kontakten til andre klubber også om vinteren og at vise, at det også er
muligt at spille banegolf i snevejr. Vi harpraktiseret vintergolf i 9 sæsoner.

Der udsendes ikke særskilt indbydelse.
Tilmelding skal ske senest den 15. janu ar 1996 ti1 Preben Nørskov,
Rypevej 8, 1. th., 6430 Nordborg,tlf .7449 0676.
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Jubilæum iGelsted
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren

ForMinigolf Clubben
Gelsted har 1995 været et
jubilæumsår. Klubben blev 20
år, og foruden et dansk
mesterskab for hold kunne
klubben fejre det med et
jubilæumsstævne den 23.- 24.
september. Banegolferen har
snakket med formanden for
klubben, Claus Foxholm.

runderunderden officielle tumering.

jubilæumsrunder var med til, at
stævnet blev gennemfPrt i en varm
og hyggeligatmosfære.
OR: Betyder det, atvivil se
denne turneringsformigen, når

Vi havde indlagt en 1 -boldrunde
med en almindelig bold, demæst
en 1-boldrunde med en bold, som

stævne i 1996?
CF: Det er ikke endeligt beslur
tet endnu, dog kanjeg allerede nu

OR: Hvordanforlgb stævnet?
CF: Vi havde i år ændret på
vores turnering i forhold til tidligere
år, idet vi havde indlagt jubilæums-

var valgl af modspilleren, og

til

sidst var der på hver bane lagt en
bold, som alle skulle spille med.

OR: FQrst et tillykke med
klubb ens j ub ilæ um ! Hv o r man g e

deltagere kunne I samle til et
sådant stævne?
CF:Derdeltog 31 personeri år,
hvilketvaret noget lavere deltagerantal end, hvad vi plejer at have til
vores årlige stævne. En del af forklaringen i detlave deltagerantal
varnok, atBgK Odensei samme
weekend som vores stævne holdt
flyttedag og derforkun deltog med
6 personer.

Dsse runder vakte megen latter,
specielt tredje runde, idet det ikke
varhelt almindelige bolde, man
skulle spille med. Til eksempel
havde vi på Passagen valgt Elefant

I

ffiolder

sige, at næste års stævne under
alle omstændighederigen vil blive

afholdt overen weekend og ikke
som tidligere på 6n dag.

Penge i kassen...forrsat

fra side 3

Øv Åge ændinger var bestyrel-

kuglen, på Lige-ud-banen en

sens stØrrelse, der blev reduceret

Super 10 og påVulkanen var

fraT trl4 personer, samt en
sammenlægning af æknisk udvalg
og dommerudvalget. Der udpeges
desuden et eliteudvalg og et lovudvalg, og derudover de udvalg,
som bestyrelsen i året løb ønsker
at nedsætte til ad hoc-opgaver.

udfordringen en Wagner 45. Dsse
runder talte ikke med i den
officielle
Herudover blev der afviklet en
almindelig tumering over 6 runder.
Det er min fomemmelse. at disse

Dan marks hyggel igste

stævne

Julestævne
Putter Team Odense inviterer

Af Anders GrQnnegaard, Nyborg Banegolf Club

herved alle tiljulestævne i klubbens
Stævnet i Gelsted er efter min
mening det mest hyggelige stævne

påterminskalenderen, selv om det
optager den sidste plads på
sæsonen, i år var det den 23. og
24. september.
I ar havde klubben gjort

Jeg håber, at der næste år

lavet 3 specialrunder inde midt

i

turneringen. Det skyldtes naturår.

at

klubben havde jubilæum

i

lokaler på Grgnløkkevej 16

i

Odense.
Julestævnet aftroldes fredag den

29. december

kl.

1

1.00. hvor der

spilles4runder.
Pris fordelagelse: 50kr. inklusive

spil af hgj klasse fra alle.

iidt

ekstra ud afdet. da den havde

ligvis,

For en gangs skyld regnede det
ikke under stævnet, og det var til
stor glæde for de 31 tilmeldte. Jeg
ffor, at vi alle hyggede os med
hinanden, og samtidig blev der vist

vil

kommeflere spilleretil stævnet, så
der kan blive lidt flere deltagere i
de forskellige rækker. Mgd op for
jeg tror ikke, I vil blive skuffet.

en overraskelse.
S

idste tilmel dtng den 24 / 12 YJ.

19.30

skriftligttil:

Vesterbro 59, 5000
Odense C eller i klubben på tlf. 66
J

anLy

Ø,

12 60 80.
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f."

Resultater siden sidst

Senior-EM 1995 på M alt^ 12.'
14. oktober 1995
Holdseniorherrer

(over8rd.)

Tyskland
Sverige
3.Øsng
S.Danmark

Wn
1ffi9
lt'x
1214

1.

2.

Hold seniordamer (over8

Seniorherrer

rd.)

Tyskland
2.Øsng
3. Sverige
1.

(S)
@)
3. Rolf Nussbaum(D)
36. TorbenBaldorf
37.Kaj Christiansen
I . I-ennart Kensert

2. Huberr

f

ffi2
ffi
593

(overl2rd.)

Bayer

Seniordamer (overl2rd.)

251
258
2ffi
m

Odense
2. Kirsten Hansen, Odense MC
3. Tove Jensen, Odense MC
Herreseniorer
1 . Christian Rasmussen,

NyborgBC
2. Arvid Bruhn, BgK Odense
3. Lars Jakobsen. MC Gelsled

ZR

.

Bl

EI

KarstenBruun
l99
Jgrgensen
l99
ChristianRasmussen m
KnudWalther
A2
67. RobertBaldorf
A3

46.
48. Harry
51.
66.

Årets Spiller

Dameseniorer

Knop, BgK

?Æ

1

over 8 rd.)

Minigolf Clubben Gelsteds
stævne d.23. - 24. september
1995 (over 6 rd.)
1. Grethe

(D)
(L)
3. Marthasturm(A)
Renate Hess

2. Sylvie Bausch

168
172
lm

Gelsted

135

Titlen "Årets Spillel'giktil en
meget suveræn J anLy Ø,der fik
pokalen for "Arets Spiller" på
Dansk BanegolfUnions
repræsentantskabs mgde på
Vissenbjerg Storkro. Det er f, erde
gang, at Jan Lyg opnår den titel.

2.

ClausFoxholrnMCGelsted

\45

Tillykkemeddet!

3.

Erling Jensen, Odense

fÆ

HerrerB

BC 151
BK ly
3. Teddv Nielsen. MC Gelsted
I%
I . Anders Grønnegård, Nyborg

2. Klaus Henriksen, Aalborg

HerrerA

158

76

1. Jakob Petersen,

MC

MC

168

Hædertil stormestre
kåret
hvilket
ikke er sket før. FBrste udnævnelse gik til Peter Sørensen, som
opnaede sin rekord ved stævnet i
Gladsaxe d. 5.-6. august. Den
anden stormester over 50 gange
blev Jan LyØ ved stævnet i Aalborg
d. 9.- 10. septernber. Begge spillere
frk overrakt et diplom, en guldnål
ogenbuketblomster.
To spillere er i år blevet

som stormestre 50 gange,

12

inden
vi igen kan kåre en stormester over
50 gange. De næste aspiranter er
Erik Meldgaard, tidligere
Dronningborg med 41 gange. Det
skal dertil bemærkes om ham, at
han har holdt pause fra sporten i
mere end 5 ar. Efter ham ligger
Martin Sørensen med 30
udnævnelser siden den 20. august
Der vil gå meliem 2-4 år

1989, hvorhan erobrede sine

første stormesterpoints. Han spiller
ligesom Peter Sgrensen og Jan

LyØnu i Putter Team Odense.
I år er der ikke blevet udnævnt
nogen nye stormesffe. De nærmeste

ligger 76,I7 ,18 og 19 points fra,
så måske kan vi forvente nye
stormestre næste årr. Gældende
stormestertumeringer for 7996 er
endnu ikke udpeget.
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Stævnerekorder
Sted

Arrangementogdato Rekord

Sniller

KlubbenOdense
GladsaxeMinigolfKlub
OdenseMinigolfClub
RandersBanegolfClub
Minigolf Clubben Gelsted
BroagerBanegolf Klub
Nord-AlsBanegolf Club
NyborgBanegolf Club
KarupBanegolfKlub

Il.-13/3I994 B6n =19,43
NM3.-4l61995
rcA8 =20,25
Stævne28.-30171995 16918 =2I,I3
DMI.-U11995
214110 =21,4O
DM-hold 27 .-2819 1994
129/6 =21,50
DM-hold5.-6161993 $In =2I,57
Stævne 19.-20161993
225110 =22,50
Stævne 8.-911 1995
225/10 =22,50
DM-hold24.-25161995 I6ln =23,86

CarstenEriksen
IngeSand
JohnHansen

Banegolf

DanishOpen

JanLyf,
Per Andreasen

Peter Jensen
Peter Sørensen
Peter Jensen

BjarneHansen

Arets 18'ere
Spiller

Sted

Arrangementogdato

Ole Rasmussen

Banegolf Klubben Odense
Banegolf Klubben Odense
Banegolf Klubben Odense
Banegolf Klubben Odense
Banegolf Klubben Odense
GladsaxeMinigolf Klub

Danish Open
Danish Open
Danish Open
Danish Open
DanishOpen

Alf Jakobsen
Leif Olsen
VincentHuus
Dieter Jiirs
Inge Sand
Carsten Eriksen
Peter Sørensen

JanLyø
Peter Jensen
JohnHansen

Martin Sprensen
Leif Olsen

IO.- l2l 3 199 5
10.-1213 1995
IO.- l2l3 199 5
10.-lA3 1995

lO.-lA3D95

NM 3.-416 1995
DM-hold 24.-25161995
DMI.-Z|1 t995

Minigolf Clubben Gelsæd
Randers Banegolf Klub
GladsaxeMinigoHKlub
Banegolf Klubben Odense
Banegolf Klubben Odense
Banegolf Klubben Odense
Baneeolf Klubben Odense

Stævne 5.-6181995

DM-hold2.-3191995
DM-hold2.-3191995

DM-hold2.-3/91995
DM-hold2.-3191995

Oversi gt over stormestertu rneri n ger f ra 1 993-1 995

72 73 74 75 76 77 78 79 80
3 810 8 9 9 8 7 9
g77JohnHansen 8
6 5
615 CarstenEriksen 10
I0
10 5
g02PeterSQrensen 7
10 2 I0
606 AlfJakobsen 6 9
2 8
8

Lic.

Navn

901 JanLyØ

81 82 8-t 84 85 86
10 9 910 2
7 9 9 8 9
3 2 7
7 6
7

3|gPerAndreasen68236934
948 OleRasmussen
5 6 6 3 4 4 5
g)SMartinSqrensen1077832
940 HeinoNielsen
5
7 5 7
3
243 Peter Jensen
5
7
9

I alt
111

61

47
42
40

33

4
10

31

3I
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Syltesag iAalborg
Af Klaus H e nr il<s en, fo rmand Aalb o r g B ane g o lf Klub
Proj ektet vedrPrende udendørsanlæg i Aalborg varnærendt som

Davi i sommerenhavde
kBbt etbrugt anlæg og derefter
havde fået tilbudt et stykke jordpå
NPrresundby Idrætscenter, troede
vi, at nu skulle vi bare have lagt
detaljerne på plads og så i gang
med at grave. men så let skulle det
ikke gå. Efter møde med kommuen syltesag.

nen skulle tingene planlægges
sarnmen med folkene fra idrætscentret, hvilket drejede sig om

finde en tilladelse med hensyn

til

klubhus. Nu ligger det sådan, at vi
faktisk havde skaffet os et hus.
som bare skule flyttes til stedet og
have en mindre ombygning, så
derfor mente vi, at det fra nu kun
var en formssag. Efter haivanden

maned rykkede jeg derfor første
gang og fikat vide, attekniskfor-

valtring skulle tage stilling til, om vi
måtte sætte et hus op på grunden.
Lang ventetid! Nu rykkede jeg
jævnligt (ca. hver 14. dag) og fik

derfor åbenbarthavde lavet os til
en syltesag. Efter endnu en rykker
skulle detendelig lykkedes at
komme videre. Sidst i november
fik vi et brev frakommunen om, at
dernu vargivet gr@ntlys til vores
jord, men angaendeklubhus skulle
vi selv i samarbejde med Idrætscentretudarbejde plan over vores
hus og derefter s@ge teknisk forvaltning om tilladelse.

Oprindeligt havde vi sat vores

flere personerog selvfplgelig over
flere omgange. Da alt var ved at

tilsyneladende en sludder for en

åbningsdag til den sidsteweekend
i april, men da vi ikke kommer i

sladderhver gang. .Jeg fik også

gangfgrrdetnye

være på plads, og alle parter havde

j

ævnligt opringninger fra

Øjnene, at åbningen bliver skubbet

sagt god for vores plan, manglede

Idrætscentret om. hvorfor vi ikke
gik i gang, da de venter spændt på

vi

så

lige parldorvaltringen. Her

år,

måvi nok

et par måneder. I gjeblikket

se

i

er

baneme i nygalvaniseret stand

fra parldorvaltringen om, at de var

i fællesskabkommunen et svar, da

opstillet i en stor hal, så de står tørt
og godttil vi skali gangtilforåret.
Ligeledes er forhindringeme
repareret og klargjorttil den store
dag, hvorvi åbnervores eget

med på ideen, og at de endda
havdefåetbevilget 5000kr. til beplantring. Nu skulle vi bare finde
folkene til alt dethåide arbejde:
Udgravningen til baner samt klub-

vinteren efterhånden nærmede sig

attlæg.

måneder tilsyneladende ikke har

hus.

anet, hvad han skulle stille med

havde vi regnet med lang ventetid,
da det nu engang er kommunen.

Det var derfor en stor oven-askelse,
da der efter 74 dage kom besked

Hov, vent lige et Bjeblik,

fft

vi at

vide fra kommunen. Vi skal lise

opstart af banegolf på centret.
Efter næsten ffe måneders venten
afkrævede vi (N@nesundby Idrætscenter og Aalborg Banegolf

og dermed satte en stopper

Klub)

for

Vi vender tilbage til emnet ved

arbejdet i år. Det viste sig, at den

en senere lejlighed og håber, at

ansvarlige frakommunen i disse

mange kommer op og bes@ger os,
når vi engang holder reception.

vores sidstedel af anspgningen,
altså vedrørende klubhuset, og

FraAalborg Banegolf Klub skal
hermed lyde: Godjul og godt nytår
til alle landets spillere.

BgK Odense lukket
I relation til dette nummers

Odense var flyttet til andre lokaler.

artikel omkring Putter Team
Odense skal vi foren god ordens

BgK Odense er oplpstefter
medlemmernes Pnske på to

skyld dementere forrige nurnmers

ekstraordinære generalfosarnlinger

indlæg, der fortalte, at

14

BgK

torsdag den 12. oktober. 1 995.

Klubben nåede at eksistere i 9 år
og opnåede i sin levetid at placere
dansk banegolf på det europæiske
banegolfkort.

Bmrecoreneru 5/1995
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Nål i en høstak
Når Banegoiferen ud til bredden
Regler efter konduite
Spii på lokalplan
Træf i Aaiborg forungdommen

?

0i:
Nr.

Art
DM

Debatindlæg

i:::
1995

I
I

6

Alt klar til DM-enkelt og mix

J

4

DM-arrangØr på tæeme

A

10

3

12

2

I

5-6

DM-holdtumeringen 1 995
Magtskifte - Gelsted det nye mesterhold

5

4

Til DM i

A

6-7
t0-1 I
8-9

Randers

Tætte placeringer overalt

Lederen
DBgU's repræsentantskabsmØde 1994 i Viby Sj.
Hvad med et idrætsmærke
Hvem bestemmer markedet - køberen eller producenten
Penge i kassen
Positivt årsmøde

Reportager
Aalborg på cykelur
Aaiborg på det intemationale kort
Aalborg på juniortur
Broagerstævne med lokalpræg
Danmarks hyggeligste stævne
De unge væk fra gaden i Aalborg
Dommerkursu s den 221 1 -9 5
Eliten på skolebænken
EM-forberedelserne i gang
Emneuge medbanegolf

Et dyk ned i slormesterturneringen
Jubilæum i Gelsted
Kursus til UG
Landets nyeste klub skal der lægges mærke

Projekt "Minigolf'
Spadestik til en halv million
Stor tilslutning i Odense
Syltesag i Aalborg

NM 1995
Første NM-guld nogensinde til Danmark
Cladsaxe klar til Nordiske i pinsen
Landsholdene tii NM
Nordiske Mesterskaber og World Cup
Toptrimmet Inge Sand i truimpf

EM1995
Danskjuniori finalen
EM i Europas største sø
God dansk figur ved senior-EM
Senioreme til Malta

til

I

42
3
5
z

z-J
2-3

2-3+11
z-5

4 3+8
3t3
3
11
47
5
11
18
1,7
38
46
2\1
212
11
5
17
5 6-7
27
3i0
29
514
3
^^
25
34
3

4-5

Resultater

1995
En spillers fgrste deltagelse ved VM
En verdensmester (billedreportage)

4 4-5
416

1,4

Årets 18'ere
Årets Spiller 1995
Diverse indlæg
Afslutning i Nyborg Banegolf Club
Bestyrelse og udvalg i DBgU 1995
BgK Odense lukket
BgK Odense til nye lokaler

55
210
514
49

EM for semiorer, Malta

Minigolf Klubs internationale stævne
Minigolf Clubben Gelsteds nationale stævne
Gladsaxe

Nyborg Banegolf Clubs nationale stævne
Odense Minigoll- Clubs intemationale stævne
Randers Banegolf Klubs nationale stævne
Stormesteroversigt 1 993- 1 995
Stævnerekorder
VM for herrer og damer, Østrig

Fremskridt blandt små nationer
Husk også os
Hæder til stormestre
Index 1994
Index 1995
Julestævne

415
39
54
410

3

413
412
316
413
3 14-t5
411
5t2
4t2
512
413
412
3t6
13
5
5
13
45
5
13
512

Intemational terminskalender
6-',7

A

12

':::::::5

Aalborg Banegolf Klubs nationale stævne
Broager Banegolf Klubs nationale stævne
Danish Open hos BgK Odense
DM individuelt og for mixpar
DM-holdturneringen I 995
DM-holdturncri ngen I 995

Karolines Idrætspris
Lidt lækkert til julen
Lige linier over alt
Ligestilling
Mange stævner i åLr
Nabotræning i det nordjyske
Stormester af guld
Sådan går det

vM

Side

i år

Tak for i år fra redaktionen
Terminskalender 1995

40

25
512
1
515
410
5

11

11

40

5
110
3

16
11

za

18
410
110
516
rt2
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Tak for i år

tra

redaktionen!
afrunde
artiklerog
side.
artikelserie
med
Bladet har i år introduceret en
stævnekritik for at skabe lidt mere interesse for
klubbemes stævner og samtidig måske foranlediget lidt
selverkendelse hos de klubber, hvis stævner er blevet
"unders@gt" i bladet. Vi har lidt i sarnme andedrag
også udvidet resultatsiderne, således at der har været
bragt resultater fra alle årrets stævner. Desuden har vi
for alle stævner bragt en annonce ganske gratis, og det
fortsætter vi med, blot klubbeme henvender sig til
redaktionen i god tid, så deres stævne også bliver
nævnt i bladet. Billigere kan det ikke gØres !
Vi mangler dog stadig lidt flere uopfordrede indslag i
bladet. Vi har i år kunnet spore usædvanligaktivitet i
det nordjyske hos Aalborg BK, som jo arbejder på
hpjtryk for sit nye anlæg. Hos Odense Minigolf Club,
som også har lagt kræfterne i et nyt anlæg, og hos
Det er en fornpjelse som redaktør at kunne
endnu etbanegolfårmed mange gode
mange gode resultater på den sportslige

.Iulekys (ca. 100 stk.)

Gladsaxe MinigoHKlub har man været intemationalt
beskæftigetmed etNM.
For at opnå mere stof end blot de rutineprægede
indslag skal vi måske underkaste os selv og vores
arbejdsmetoder en selvransagelse. Pt. arbejder vi to
mand på redaktionen, men vi kunne foreslå flere
arbejdsgrupper pil2-3 personer med fordeling i
landsdelene Sjælland, Nord- og Sydjylland. Selv
dækker vi fynsområdet. Vi ser helst, at interesserede
selv melder sig, men vi vil også selv tage kontakt til
dem, vi kunne tænke os som en slags freelancemedarbej dere, som både skal levere stof på vores
opfordring og selvstændigt kunne producere artikler.
Vi har allerede fået en henvendelse fra Robert Baldorf
fra Gladsaxe Minigolf Klub og håber, at også andre vil
henvende sig.

Vi takkerhermed for åtret7995,og vi glæder os til
at fortsætte arbejdet med Banegolferen også i 1996.
God jul og kom godt ind i det nye år!

Lidt lækkert til iulen
Norgekage

Mørdej
180 g smPr
250 g mel
8Ogflormelis
2 æggeblommer

4 æg
2 dl sukker

200 g smeltetmargarine

2tsk. vaniliesukker
8

dlmel

3 tsk. bagepulver

Marengsmasse
3 æggehvider

dlfløde/mælk
Kokosmel
3

120 g sukker
150 g fin

kokosmel

Glasur
200 g flormelis

SmØretsmuldresimelet,hvorefterdejenælteslet

1 ss.kakao

sarnmen med flormeiis og æggeblommer. Afkøles

5 ss.

og
rulles meget tyndt ud. Udstikkes i runde kager (ca.4
cm i diameter), som sættes på en plade. Derefter
piskes æggehvideme stive, halvdelen af
kommes i og der piskes kraftigt et gjeblik,

sukkeret
hvorefter
resten af sukkeret og kokosmel vendes forsigtigt i.
Marengsmassen sættes med et par teskeer i små
toppe på kagerne, der bages ved 200" i 8- 10 min.

kaffe

3 ss. smeltet margarine/smBr

Pisk æg og sukker. Tilsæt afkølet margarine og
vaniliesukker. Bland mel og bagepulver, rØr detr
skiftevis med fløde/mælk.
Hældes i en 25x35 bradepande med bagepapir.
Bages ved 200" i ca. 15 min.

