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Så har vi igen overstået en sæson, efter nogens mening en
dårlig sæson, hvilket jeg vil fade medlenmerne afgØre, om
det var.
Der har været mange problemer i den forløbne sæson også aI-
vorliqe problemer, der skal tages fat på. Jeg ser ingen
grund til at gå i dybden her, idet DBgU's bestyrelse og re-
oræsentanter for klubberne og ]okalunioner skal mødes i Vej-
le 1, november 198I. oq dette møde vil være afviklet, når
dette bLad modtages.

ft emne bør dog tages op her. Nemlig om vi ønsker at dellage
og et gøre os gældende i internationale turnerJ-nger. Hvis vi
deltager i internationalt samarbejde og stiller op ved f.eks.
europamesterskaberne, bør vi vel
også forsøge at få mest muligt ud af det. Ved de nordiske
mesterskaber var der få gJ.ædelige resui.tater i junior- og
minijuniorrad<kerne, hvorimod de voksne klarede sig dårIigt
både i Ggleborg og senest i Portugal. [r det rimeligt, at vi
bare deltager for at deltage ? fr det rimeligt at spillere
efter næsten frvert eneste europamesterskab klager over lede-
fer der ( som spillere ) nar betalt turen af egen lomme ? Er
hel-e forarbejdet, er hele vor indstilling til disse mester-
skaber forberedt og alvorligt ment ? Det mener jeg desværre
ikke, vi kan svare ja ti1.

Jeg håber, at de folk, der får ansvaret for dette område ef-
ter genera"Lflorsamlingen vil forsøge at, arrangere et møde
mel'lem repræsentanter for unionen, klubberne og landsholds-
spiJ-lere, så vi snarest muligt kan få afklaret, om vi skal
blive ved at deltage på disse vilkår, el"Ler vi aksl til at
gøre noget alvorligt ved det.

Jeg vil gerne her inden generalf,orsamlingen takke en deL
udvalgsmedlemmer for en god indsats i 1981, bf.a. teknisk
udvalg og ungdomsudvalget. De har efter mit skøn udført et
godt arbejde" Lad de andre udvalg lære af dem.

Gert Hansen
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Kære baneqolfere.
Jeg har prøvet at skrive dagbog da vi var til- fwl i Schweizt
her følger resultatet.
På afreisedaqen d. 3I.7. startede vi fra Fredericia kl. ;-745
mod Flensburg, alle var mødt frem J. god tid. I F.l"ensburg skif-
tede vi til- den tyske jernbane. Jeg har tit undret mig overt
hvor vores gamle jernbanevogne blev afr nu ved jeg det.
Da vi kom til Hamburg skulLe vi skifte til l-iggevoqne, der var
storL besvær med al bagegen, mange blev vist enige med sig selv
onr at de kunne have kfaret sig med mindre. At en liggevoqns-
kup6 var så.lille havde jeg ikke regnet medr 2 lYl3 er ikke ret
meget til hver og så med aL den oppakning. Der kan egentlig væ-
re meget i fodenden af en køje. Da vi skul-le kl-ædes af måtte vi
trække et nummer, der kunne nemlig kun være 6n på gulvet ad
gangen. 0msider kom vi til køJs og alle var ved at slumre hen.
Pludseliq ryger døren op og man tænkerr nej det kan ikke være
rigtlgt, der er ikke plads til flere herinde. lvlen nej det er
meget værre, det er konduktøren der vil se billetter. Hvor er
det så man har den ? Al1e 6 i kup6en prøver på en gang at my]-
dre ud på gulvetp der bliver stemplet og så endelig ro igen.
Florqentollettet foregår i et rum hvor man er nødsaget til at
bakke ud, al vending er umulig. At man først bagefter tandr,
børstningen opdager at man ikke må drikke vandet er bare ærger-
1igt.
Lørdaq d. f.8. ankom vi til Basel kl. ?3o. herfra kørte vi vi-r
dere med et andet tog til Bern, hvor vi var k.l-. 9, oo. Her blev
vi modtaqet af en af schuleizerne. Vi skull"e med en sporvogn
førstr og herefter gå et i-ille stykke ti1 lejren hvor vi skulle
bo, sagde han. Vi var totalt ødelagte da vi nåede lejrenr 1735
skridt er ikke noget lille stykker når man har 2U kg bagage at
slæbe på og det er 30o i skyggen. I leJren bLev drenge og piger
installeret, i hver sj.n rrbarakrr, her val etagesenger de mindede
mig nærmest om hylderne i et gammeldags spisekammer. Lederne
blev henvist lil en anden rrbarakrr med riqtige senge. Taget i
betragtning at opholdet var vaderlagsfrit var alt dog udmærkel.
ffter at have drukket te og spist nogle st,ore kolde pølser tog

vi med sporvognen ind til banerne. Det er det mærkeligste anlæg
jeg nogensinde har set, det halve af banerne 1å på jordenr re-
sten oppe på et tag. Den teknlske slandard på banerne var ud-
mærket. Efter et par timers trænlng tog vi tilbage til lejrent
flor al hvj.le ud. 0m aftenen skulle vi være med til at fejre
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Schureizrs nationaldag. Det bliver fejret nogenlunde som vores Y'

nytårsaften, måske bare lidt vi.Ldere. Aldrig har jeg set så me-
get fyrværkeri på an gang, jeg tror ikke at de har nogJ.e regler
om hvad der må okydes af.
Første træninosdao søndao d. 2.8. var der morqenmad kl. Zroo.
Kl.8roo blev vi hentet af en bus der kørte os ud til banerne.
Der var for vores vedkommende træning fra 8r30 til 12r45. ff-
termlddagen var fri, den blev brugt til at se sig om i byen.
ffter aftensmaden der bestod af spaghetti og kødsovs, hyggede
vi os med forskellige spi1. Det er både første og sidste gang
jeg har spi.l-let casino med Lars. Der var ef ter ordre, selvf ø1-
gelig ro i lejren kl. 22r15.
Anden træninqsdaq d. 3.8o sku]-le vi træne om eftermiddagen, 0m
formiddagen var nogle i svømmeha1, andre vaskede t6j eller sov
1ænge. Alle mØdtes på banerne kL. 12r45. Til aftensmad måtte
vi konstatere at vi var blevet sat på smal-kost. Hamburgerryg,
bønner og kartofler uden sovsr der er da kun for syge folk. Til
dessert fik vi ferskner der nok vilLe have været modne en Ege
e fter.

Formiddagstræning i de sædvanlige
, 0m aftenen skulle vi så til åbninqsfest. Uden march

el1er noget gik vi direkte ind i en sal- til de sædvanlige ta=
ler. ffter åbningstale af Hans Peter 0svald meLlemsnak af Ru-
dol-f Honneger slutlede Rudolf Gn6g af , og erklærede 1. ElYl f or
juniores for åbnet. Imellem talerne blev vi underholdt af et
juniororkester ( desværre manglede volumenkontrollen ). Der-
efter til bordets glæder hvor der .ikke på forhånd vår rBSBrvB-
ret bord til nationarne, men med sædvanlig dansk snilde og op-
findsomhed lykkedes det ( troede vi ) at erobre et bord.
lYlenuen ! Forret. buil.l-onsuppe med æggeklumper, heref t,er kyllin-
ger med gulerødder og nudler. Dessertl ForfIøjen is, adskiJ-Iige
klumper havnede på bukserne istedet for i maven. Alle navne
udelades da Jeg ikke vi1 diskriminere.. ffter spisningen var der
fri til midnal.
Sidste træninqsdaq d. 5.8. Der var 1{ traning til hver gruppe
om formiddagen. 0m eftermiddagen var vi på udflugt op i bjerge-
ne. Vi mødtes på banegården kl. L2r3O, og kørte med t,og til
bjergene. Målet var Stockhorn på 2190 nr (eller ca. 12 Himmel-
bjerge). Vi tog med svævebane ti.l toppen og måtte skifte under-
veJs. Fra Stockhorn havde man udeiqt til bjergene med evig sne.
Der var 4 rrvovehalsefr der sprang ud deroppefra mens vl var der
(uindglidere). Det hele deroppe var så overvæLdende at det ikke
kan beskrives med ord. Vi var hjemme kl.19roo. Efter aftensma-
den holdt vi spillermØder for at få alt til næste dag klarlagt.



Første spilLedao torsdaq d. 6.8. Spillet skuLLe starte kl. 8.30
Der var 89 deltaqerer 64 drenge og 25 piger. Temperaturen var
gudskelov faldet tiL 29o.. Pigerne skulle spille førstr det pas-
sede lige at når de kom ind var der ca. 2 min. pause så skuLle
drengene ud. Det viste sig ret hurtigt at anlægget var for lil-
]e..Det var meget svært at følge mere end en spiller ad gangen.
Ligemeqet hvordan man vendte og drejede slg var det næsten umu-
ligt ikke at danne skygge på en bane. Efter den første daq (4
runder) 1å Orengene nogenlunde lige omkring 20-30 pladserne.
Hos pigerne var det Gitte Ejerrekær der førte an omkring en 9.
plads. lviette og Bettina 1å mellem de sidste 10.0m aftenen
slappede aIle af, og det var ikke svært at få alle i seng i or-
dentlig tid.
Fredae d. 7.8. anden spifledaQ. Efter spillet var der lidt
større forskel på de danske spillerer Gitte B. og Jens B. skil-
te sig ud fra de andre. Der var stor spænding på lige til det
sidste. Jens B. sluttede som nr. 20 kun 3 slag fra en mellem-
rundeplads. Gitte B. sluttede som nr. I0 kun 1 slag fra en mel-
lemrundeplads. Det tar ærgerligt men de havde begge gjort en
god indsate. Da vi kom tilbage til lejren blev det hefa meget
varre, der begyndte at svirre rygter om at der gik 12 piger vii.-
dere ti1 mellemrunderne. lvlen det passede desværre ikke.
Afslutninosfestt 0m aftenen vår der afslutningsfestr vi kørte i
bus til et hotel der hed lYletropole. lYlenuen: Builloneuppe med
pandekagestrimler, Svlnekød m. kartoffel-mos og grøntsager og
til .dessert frugt. Da vi tog derfra, var der nogle der tog hjem
i leJren, mens andre tog på disqueLek. Dagens menu hers indgang
ll franc I 61 7 franc og en sodavand 7120 franc (1 franc-3.65
kr.). Alle var hjemme inden kl. 2roo.
Lørdae d. 8.8 h.iemreisedao. Al1e sov 1ænger nogle længere end
andre. Der blev pakket og ryddet opr om eftermiddagen var vi
ude og se finalerne. En time før vi skulle afsted begyndte det
at regne, og inden længe stod det ned i stænger. Vl b.Lev hel-
digvis kørt ti1 banegårdan ellers var vi blevet gennemblødte.
Vores tog kørte k1. 2Or45. Hjemrejsen gik planmæssigtr det ene-
ste tidspunkt hvor nogle var lidt'.beklemte var da vi skufle
ovar grænsen. Der skete ikke noget, men hvad når reJser ud så
sjældent så er man næsten nødt til at.have lidt ekstra med

hJem. Vi skiltes i Fradericiap alle fynboetne skul-fe skifte til
et andet tog. Alt taget I betragtning var det en vellykket turt
som jeg tkke viUa v.sra ked af at gentage.

Kirsten Andersen



H[RRIJUNIOR:

I ArnoLd tvlitterer A 309
20 Jens Bangsgård 2O9
29 Peter Nielsen 215
36 Peter Sørensen 2I9
41 Kim Rasmussen 222
53 Henrlk wlikkelsen 235
61 Erl-ino Rasmussen 245

DAIYIE JUN I OR s

1 Gaby lleiss
10 Gitte Bjerrekær
19 fvlette Bjerrekær
23 Bettina Dreyer

Holdturnering: Både drenge og
piger blev nr.6. Tyskland
vandt begge rd<ker.

7
D 317

2r5
233
24L

K0RT[ K0tvrfvt[NTARIR FRA SPILLERNE. ( UOORRC )

i{ette B ierrekær : lvladen god, men ]-idt f or dyrt, dårlige senge
i J-ejren, lejren Lå for langt fra byen, vi skulle for tidligt
i seng.

Bettina Qleygr 3 Turen var meget god, det eneste dårlige var
spillet, maden og sovepladserne. Lederne var ikke til at kla-
ge over, de var bare gode.

Gitte B jerrekær : lvladen god. Tilfreds med min indsats. Gode
ledere. For langt fra Lejren lil banerne. Inqen ordentJ.ige
badeforhold. God planlægning.

Peter NieLsen I In oplevelse, gode baner. Tilfreds med min
indsats og placering. lYlorsomt om natten. Lejren ]å for afsidea.

Klm Basmussen 3 Jeo svntes forholdene var for dår1ige, ellers

Gitte Bjerrekærr Bedste

iltlllllillllllllllli:lll

Schureiz. På billedet på
lanmsstævne.

d ans ke
vej mod

damejunior
qo ino^ i

ved Elvl f or
Odense I s 25

ungdom i
års jubi-

.,^^ +,,-^^ -.-rvor uutErt 9uu.



I EM-Pl|RIUOAt
Det, lykkedes kun for Eendt Boje at komme i Finafen, hvor han
desværre spillede dårligtn Den næstbedste dansker var 9 slag
fra en finaleplads. I holdturneringen blev vi sidstr da nog*'
le af danskerne spillede 1an9t under daglig standard !

Svenskerne vandt alIs holdturneri.nger foran tyskerne.

På den 2. spilledag om fredagen, blev starten udsat et kvarter.
0g alle spillere og ledere fra de 2 anlæg samlet, t'i.l- en ]ille
mindehøjtidltghed til ære for schweizreren Paul Kernr der døde
t,orsdag nat af et hjerteanfald, der var sket torsdag formiddag.
Han nåede kun at spille en omgang for seniorholdet.
Præsidenten Gerhard Snaga bad aLle spillere og ledere om at
holde et haLvt minuts stilhed, takkede derefter alle o9 bekendt-
gjorde at schuJeizrBrne havde trukket, deres spiJ.lere for al minde
deres landsmand.

Banelne vi spiLlede på var meget svære, man fik overhovedet in-
tet foræret. Næsten aLle baner skufle spiLles direkte i hu]
første gang. Der var kun 5n ting der undrede mig ved de baner.
På det ene anlæg havde den tekniske kommision fundet fejl og

mangler på ikke mlndre end 15 baner ? På det andet anlæg var der
11 baner der ikke var i orden. Der var ikke mange baner af de 26

der var fejl ved, der blev ændret ! wlan gør sig sine tanker om

der overhovedet har været nogen nede og godkende banerne ?

HTRRTR 3

I Gerhard Zimmermann D 3I4 13 omg.
21 Bendt Boje 319 L2

41 Robert Baldorf 2LB I '-
48 lvllchae.l_ Hartz 224
58 Finn lrJinberg 234
61 Torben Ealdorf 236
63 Bent Henrlksen 245
66 Poul Hansen 248
67 Leo Larsen 252

DAIVIER t

I Krietina Nohr6n
28 Suzanne Pedersen

HERRESENIOR !
I Arne SpångtorP
2 011e Hoflund

DAffiEStNIOR :

I Inqe Brose

S 318 13 omg.
2628-

344 B.o. 7

344 10
ji't

i:::::::,:::::i:

N:l$i
i.Nn

5
5

D 357 BINDT BOJE, EEDSTE DANSKER
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14 dage i Portugal var bare dejligt. Trods en flyvende start,
var der som a.Ltid når vi rejser ud, nogle ting der ikke var
bragt i orden hjemmefrar b1.a. bustranspsrt i Portugal.
Per Riis var med som rtholdl-ederrr, men han var faktisk bli.nd

p€ssager hele tiden for at sige det meget mil-dt. Han havde
sikkert lrosset i flyet på turen derned, hvis ikke Sommerlund
havde været så betænksom at sørge lor Lidt varme i. flyet. Det
gik desværre ud over an af sæderne, der ikke rigtig kunne tå-
le varmen fra Sommerlunds cigaret. Samme Sommerlund var jo
vores rejseJ.eder, og han sørgede for at folk ikke fik noget
morgenmad de første par dage, indtil der var en eLler anden,
der fandt ud af at morgenmaden var med i prisen. Ui boede i
J"ejJ-igheder 6-7 km fra ViIa floura hvor vi skul-le spiIle. Det
var nogle gode lejligheder der bare havde den fej1, at strøm-
men til vd<keuret, vist også havde brug for en 5-6 timers søvn
en gang imellern. Heldiqvi.s havde Riis (?) et vd<keur uden
strøm med ! Vi havde altid mange gæster i lejlighederne, dem
mått,e vi hjæ1pe lidt ud en gsng imellem, med en gang myre-
spray, da der var ved at blive lidt for overbefblket i køk-
kenvasken" ffter en seJltur om onsdagen langs den flotte A1-
qarve kyst med dens huler og grotter, blev Riis bedt om at
tage ind til Vila lvloura om torsdagen, for at få portugeserne
til at arrangere nogef bustransport for os. ffter afslag fra
Riis, tog Finn og Robert så ind ti.l Vila fYloura f or at ordne
bust,ransport. Det kom ful-dstændigt bag på portugesarne, for
de havde da ikke hørt noget om, at danskerne skulle bruge
bustransport i Portugal ?
0nsdag aften, efter at EwI var erklæret for åbnet, bestod un-
derholdningen af portugesisk folklore, udført af piger og
drenge i 11-12 års alderen, og det var noget der faldl i de
fLestes sffiaeo
Fredag aften efter spi11et, var der en der på fort,ræffeligvis
demonstrerede, at han har skjulte evner som shoumand. Da han
med flotte fejende bevægelser uden at røre proppen, fik den
taget af ketchupflasken. Desværre for ham, fandt han ud af at
den skjorte han havda på, vist var b.Levet vasket en dag for
t idlig.
Til afslut,ningsfesten viste Lindgård at han ikke har stået
forgæves i 1ære som rrtjenerrf. ffter 5 minutters hård kamp
fik han endelig åbnet en champagneflaske der var godt rystet.
Da den var tom, fortsatte Lindgård med at være rrtjenerrr-op
tiL baren-hente en bakke med dejlige fyldte champagneglas, og
så beqyndte han at de"l-e ud ti1 hø jre og venstre, skål.

Robert BaLdorf
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Dfl-RESULTATER INDIV IDUE L+[YIIXE D

HERRE A.

1 KaJ lvladsen 0dense I97
2 Karsten Bruun Dr.borg 200
3 CLaus Andersen Dr.borc 202

DAIVIE R .

L Connie ldagner Nyborg 2O7
2 Helle 0Lsen Odense 2L2
3 Suzanne Pedersen Odense zls
wIIXI D 

"

1 Suzanne Pedersen Odense - Hans J Jørgensen
2 Kirsten Andersen Nyborg - trik tYleldgård
3 Connie llagner Nyborg - Gtinther lJagner

5-6 S[ PTEIV]BER 1981

HERRf B.

I Kim Jakobsen
2 lvlorten Knudsen
3 Benny lvlalm

SfNIORER.

f Hans J Jørgensen 0dense
2 Åge Jensen 0dense
3 Leo Andersen 0dense

I ODENSE.

0dense 2il5
Dr. borg zIL
Gladsaxe 2I3

195
203
2I8

0dense 254
Dr. borg 256
Nyborg 262

DIYI-RESULTATTR INDIVIDUEL 5-6 SIPTETVIBER 1981 I KAPPfNDRUP.

DAIVIT]UN I ORf,R HERRTJUNIORIR

I Else Hansen
2 Kirst,en Andreasen
3 Bettina Sørensen

PIGER.

l tylett,e Bjerrekær
2 Gitte Ejerrekær
3 Bibian Jensen

Gelsted 227
Glad. 249
Gl-ad. 263

w]KR 74 239
t\KR 74 242
w]KR 74 361

I Henrik Knudsen
2 Jonny Andersen
3 Peter Nielsen

DRENGI.

l- 0le Nie.l-sen
2 Peter Lindegård
3 Klaus Kristensen

Dr. borg ZIL
0dense 218
Nyborg 226

Odense 228
Nyborg 23L
Gl-adsaxe 232

dementi
ffter fl-ere telefonopringninger og breve fra Kersten Eruun an-
gående resul-tatarne fra Nfvl, var redaktøren nØdsagel til at gen-
nemgå resultaterne endnu engang. 5e-l-vom ffBanegolfersntr e-Llers
aldrig tager trfejlrr, må vi indrømme at der er sket en fejltag-
else , da det viser sig at, Karsten Bruun ikke er bl-evet nr. 23

som der står i rrBanegolferen[ nr. 2 I98I, men nr. 19 med 308 sl
slaq.
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tf t,er afholdefsen af Nlvl, har Sveriqes f orbundsf ormand Åke trtoh+
r6n skrevet en artikel om NlYl, oq om den danske deltagefse i
Tidningen lvli.nigolf nr. 2t t hvilket ikke er gået upåtall hen.

I den anledning har Robert Baldorf skrevet en artikel i Tid"'
'ningen llinigolf nr. 3t og ligeledes har Gert Andreasen i trBAG-

BANDENfT september 1981 et 1nd1æ9, som frBANIG0LFERENTT har fået
tilladelse t,il at bri.noe uforkortet.
Uddrag af Tidningen lvlinigolf nr.
og hans kommentarer dertil'
ffter afviklinqen af de 1. nordiske mesterskaber i Gbteborg i
pinsen 1981 skriver den svenske forbundsformand, Åke Nohr6n 1

det svenske blad bl. ag

rDet er vigtigere, selv for osr at bredden øges and at sporten
udvikles. ft eksempel på dette er Danmark. Der har man jo spil-
let, minigolf i mange år og var med i den første landskamp i
1958. Trods det er kval-iteten på de danske spillere ikke sær-
liq høj. Det må bL.a. bero på, at danskerne har isoleret sigt
altså at de ikke i sær1ig hØj grad har deltaget i det interna-
tionale samarbejde. Vist spi.Ller de [[vl, men det er ikke nok.
Det er gennem sportslig udbytte og erfarinqr at man udvikl-es.
Lukker man sig inde bLiver det stagnation. Der findes også eks-
empler på det her i Sverige. I

0g et andet sfed står der :

f.For Finland må det have været en oplevelse at slå Danmark i
alLe hoLdturneringernB. Vist har FinLand et forspring gennem
sin erfaring på filt - f,orskellen bfiver let stor - men de var
kun en hårbredde efter Danmark på eternitten. I

09 endeliq ti.l sidsti
rVore danske venner gjorde derimod et blegere indtryk. At her-
reseniorerne ikke kunne klare de filtvante finner, var der ik-
ke noget at sige til, men at de på deres eget underlagr eter-
nitt,en, kun kunne hoLde sig 2 slag bedre end finnerner vidner
jo ikke om nogen større styrke. En lovende herrejunior var det
største g1ædesudbrud. Henrik tYlikkelsen (tv|xn 74 red. ) var den,
som på eternit,ten spillede lige med 2 af vore juniorer og på
fllten endda slog dem. I

Dette er vel nok en stor mundfuld, selv for en svensk forbunds-
formand, der ikke kender meget tll danske forhold.

2 oversat af Gert Andreasen
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fr det rigtigt, alt det der skrives om Danmark? Er noget af det
rigtigt, e.l-ler er alt forkert?
Tja, man kommer nok svaret nærmest, ved at sigerat noget af det
er rigtigt, og dermed så også være sagt, at noget af det er
forkert. Det er en kendsgerning, at mange danske spillere deI-
tager i udenLandske turnerJ-nger, år efter år, men at selvf6l9e-
lig mange flere burde rejse mers udo Det er ligeledes en kends-
gerning, at 3-4 af l-andets absolut bedste spillere havde valgt
pinsebordets glæder, og en stor del af de @vrige spillere var
udtaget efter de mest mærkværdige princiPPerr eller mangel på

samme. Næ, svaret kommer nok nærmest, når vi sigerr at der
først nu satses på bredden, a"Ltså at få ungdommen medr hvllket
ses af de mange skole-, talent- oq sommetferieturneringerr der
efterhånden arrangeres. lvian kan spørqe sig selvr om vi skal
tage kampen op om Elvi-medaljerne, og her må svaret være et af-
gjort nej. Vi er efterhånden sakket så langt agterudr at de
bedste nationer snart henter os med en omgang. Et forsØg på at
hamle op med eutopas elite, kunne gå hen og blive dødsstødet
for sporten i Danmark.

0g i den forbindel"se mener jeg, at den svenske formand så af-
gjort har uret. Vi har ikke isoleret osr men i høi grad del-
taget i det internationale arbejder især sportsligt.
Hvad er der så galt? Ja, Ake Nohr6n burde kigge på sin egen
nation, hvor det for flere år siden blev tilladt at vinde
pengeprsnier ved stævner og lurneringer, hvilket også udeluk-
ker muligheder for deltageJ-se i 0L. fndvidere burde han kigge
på tyskerne og deres manglende lyst til at dænme op for bol-
defabrikanternes vanvittige ideer. Heri ligger nemlig den
virkelige årsag til spredningen af nationernes sportslige
standard. Svenskerne kan idag vinde mange penger dels ved eg-
ne nationale turneringer, og dels ved få internationale i ud-
landet. Dette g@r1 at de helst bliver hjemmer og meqet n6di9t
rejser ud, oq derfor hell-er ikke gæster Danmarkr deres nærme-
ste minigoLfkonkurrant, som de qjorde i starten af 70-erne.
Tyskerne har med deres egen boldeindust.ri i ryggen selv været
med til et presse boldepriserne i vejret, så at tilgangen ti1
sporten fakt,isk er stoppet e1ler ihvertfald minimeret. Kun

meget få Juniorer har råd til at købe sig t'il succes i mini-
golf og det er ikke meget bedre for de andre persongrupper.
flLer sagt på en anden måde, de store nationer har varetaget
egne interessBrr oq overladt de mindre nationer ti1 sig sel'v.
Ja, hvem er det i grunden, der har isoleret sig??????????

Gert Andreasen
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ffter at have læst Ake Nohr6ns kommentar om Nli i wlinigolf nro
2, har jeq f6lgende oplysninger om danske forhold, og hvorfor
danskerne ikke klarede sig så godt som ventet under Nlvl.

For det første er Dansk Banegolf Union ikke med i det danske
idrætsforbund (DiF), og alle ansøgninger om optagelse i DIF
er hidtil bLevet afvist. 0g da vi er ca" 500 aktive spillere
i Danmark, er det kLart at det danske forbund ikke har penge
nok, t,il ar lave det nødvendige ungdomsarbejde for, og resu-L-
tatet bliver så, at instruktionen og videreudviklingen af
ungdomsspill-ere bliver mangelfuld. For at forbedre dette for-
hold er der nu i år blevet oprettet et selvstændigt ungdoms-
udvalg under forbundet. Det udtager selv de spillere der
frernover deltager i f lvl og Nlvl, og de danske juniorer der er
udtaget til twl i Schueiz, modtager for første gang rejsetil-
skud. fndvidere kan nystartede klubber, og klubber hvor der
er ungdomstrænere gratis få stillet en 7-8 bolde t,iJ- rådig-
hed af unionen, til undervisning og instruktion af juniorer.
For det andet, alle de spillere der delt,ager i Nlvl og Efvl, har
indtil i dag selv måttet betale både rejse o9 ophold af egen
lomme (som eksempelvis ti1 Portugat i år, hvorimod svenskere
og tyskere får alt betalt + lommepenge). 0g så er det ikke
altid alle de bedste spillere, har lid og råd til at dellage.
Det danske spil under NwI! Hvorfor danskernes spil under Nlvl

lor de fl-estes vedkommende ikke var godt, skyldes simpelthen
at 6n dags træning på filtanlægget var for 1idt, og resulta-
tet blev også derefter. Næste gang vi skal spille på et filt-
anlæg er vi klar over at der sf,al mindst 3-4 dages træning
f r I

Robert Bai.dorf

'l,.l! l
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DBgUIs RtPRÆ5fNTANTSKABSwIODT AFH0LDES

pÅ rYN 28 NovEwtBf,R.
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HERRTR ] DIU"

L Gladsaxe
2 Dr, borg
3 fvlKR 74
4 Odense
5 GLadsaxe
6 Gladsaxe
7 Gelsted
I Dr. borg

I7
t:

z-
3-

t-

HTRRER 2 DIV.

I Nyborg
2 Dr. borg
3 Odense
4 Gladsaxe
5 Gelsted
6 Odense
7 lvlKR 74
8 wIKR 74

L3 p.87-39
t0 - 82-44
I - 73-53
7 - 63-63
6 - 57-69
5 - 61-55
s , 59-67
2 - 22-IA4

DATVIER 1 DIV.

1 Nyborg
2 Odense
3 GLadsaxe
4 Gelsted
5 w|KR 74
6 0dense
7 Gladsaxe

7k.

z--

::
1--
t--
2--

HTRRER 3 DIV

1 Nyborg
2 Gladsaxe
3 Gladsaxe
4 Gladsaxe
5 Odense
6 Nordfyn

9 p. 66-24
I - 53-37
6 - 47-43
5 - 50-40
2 - 34-56
0 - 20-70

4 p. 33-03
2 - 11-2s
0 - 10-26

JUNIOR ] DIV.

1 Odense 6

2trKR74 t-
3 Gelsted
4 Gladsaxe -
5 Dr. borg

7

1-
3-
2-

K.

JUNIOR 2 DIV.

I Nyborg I 2
2 Nyborg 2 2

3 Gladsaxe 2

Resultatet af junior l-.
div. er lidt tilfældiq,
da 2 hoLd fra IYIKR 74
trak sig. Det betød at
både Odense og Gelsted
fik 2 18-0 sejre uden
soi.l !

DM Fl|R H0Ht t98l
SLUTSTILLING

HIRRER 4 DIV.

k. 12 p.
10-
9-

- 9*
-u-
- 5-
- 3-
- 2-

82-44
73-53
68-58
66-60
69-57
57-69
40-86
49-77

I GLadsaxe
2 Gladsaxe
3 Dr. borg
4 Nordborg
5 Ikast
6 Gladsaxe
7 Nyborg

lo
3-

t-

6 k.r--
'-:

z--
2--

k. I
-8
-8
-5

-0

k. 10 p 78-30
- I0 - 78-30
- 8.- 67-4I
- E - 65-42
- 0 - 38-70

J.2 p 78-30
8 - 64-44
6 - 62-46
6 - 58-50
6 - 52-56
4 - 50-58
o - 14-94

p.68-40
6I-47

- 56-52
- 56-52
- 56-s2
- 48-60
- 33-75



RTSULTATTR FRA GLADSAXT wIINIGOLF KLUBrs STÆVNE
pÅ BtrON 0c tr[RNIT ].-2 AUGUST 1981.

15

HfRRER.

1. Dennis Koch
?. Bendt Boje
3. frik lvleldgård

DAIYIT R .

I. Bettina 5ørensen
2, lnger bjalther
3. Alice Hansen

MAKKIRTURNTR INE.

1, frik lv)eldqård
2. Dennis Koch
3. Torben Andersen

JUN I ORIR .

1. Kl,aus Kristensen GwIK 180
2. Brian Hansen GIYIK 2U4
3. Thomas Pape S0LTAU 206

5[NIORER.

1. Gerhard Arndt HAfvIBURG 198
2. Per Koch GwIK 216
3. AkseL Jensen GwIK 23 7

Brian Hansen GtlK 244
Benny lvlalm GwIK 248
Steen Sørensen CnK 262

GtvlK 169
GNK T72
DtvtK 182

GnK 223
GnK 242
GfvrK 280

DIYIK

GfVIK

GIVIK

RTSULTATTR FRA ODENSI MINiGOLF CLUB'S 25 ÅNS

]UBILÆUIVISSTÆVNT 15-16 AUGUST 1981.

HERRfR.

L. Leif JØrgensen 0tYlC 17tl
2. Erik lvleldgård DfvlK 172
3. Kuno 0tto KitL 176

DAIYIE R .

1. Sabine SchUler BTRLIN
2. Rosi Koslourski KItL
3. Kirsten Andersen NlvlC

SENIORfR.

1. Hans J Jørgensen 0wlC

2. Det lef 5 chrrring CUXH

3. Rolf Kunz KIEL

IVIAKKERTURNTRING.

1. Leif Jørgensen 0tYlC

2'; Jens Bangsgård GtL
3. Per R iis DwIK

DAIVII JUN I ORI R

l. Gitte Ejerrekær
2. lYionica Kunz
3" HeLLe 0.Lsen

H[ RRI JUN I O8E R

I. Jonny Andersen
2. Peter 5ørensen
3. Dirk Thomsen

DRE NGI .

.1 . Jørn lvladsen
2. Peter L Hansen
3. lYlichaeL KLeemann

178
186 e.o
186

L73
180
184

IvIKR I95
KIIL 197

Otvlc 202

0tYic 179
0tvlc 182

LOHBR 186

Onlc 184
NtYlc l.86

LOHB 193

Kirsten Andersen NwIC 149
Detlef Schuing CUXH. I50
Jonny Andersen OlYlC I55
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