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Formanden har ordet.....

f forbindelse med afholdelsen af VM i 0s1o
blev der afholdt repræsentantskabsmøde i TBgV.

Som ny præsident blev valgt Erich Grubber fra
Schweiz. Derefter meddelte vicepræsident Hans
Horst Meyer, Tyskland, at han ikke ønskede
at fortsætte, hvilket han ikke havde nogen
begrundelse for. Da der ikke var nogle forslag
ti1 en ny vicepræsident blev mødet,afbrudt
ca. 30 minutter. Dette medførLe, at der kom
et forslag fra Ho11and, hvor man foreslog en
person,der ikke var tilstede på mødet. Dette
forslag kunne derfor ikke godkendes før ontal_te
havde Laget stilling ti1 det. Derfor besluttede
man, at Hans Horst Meyer fortsætter indt11
næste møde i Schweiz i august 7992.

Under valg ti1 teknisk komite sku11e der væ1ges
3 nye personer ind. Her stillede vi Peter Søren-
sen op, og vi kan ønske Peter tillykke med
valget. Da teknlsk komites arbejdsområde samti-
die blev udvidet, håber vi at få g1æde af .Peters
arbej de i teknisk komiLe fremover.
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Så kan vi sige velkommen ti1 2 nye klubber
i Dansk Banegolf Union, nemlig Fynshav Banegolf
Club og Nordstrand Minigolf Klub (Frederiks-
havn), som er blevet optaget i Unionen. Jeg
håber, at vi kommer ti1 aL se meget til mange
spillere fra de to nye klubber fremover.

Der er flere klubber, der har meddelt, at deres
ansøgning er på vej, så vi sku1le gerne meget
snart kunne byde flere nye klubber velkommen
i Dansk Banegolf Union.

fnger Walther
Formand

oOo0oOoOoOoOoOoOo0oOoOo0oOoOo

obs-obs-obs- obs

rAL!sHq!!spsAsr
Har du afleveret din landsholdsdragt?

Hvis ikke, så bedes du sørge for at aflevere
den på repræsentantskabsmødet d. 23. november
i Nyborg.

Med sportsliC hilsen
fnger LIalther
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NYE I(RÆFTER

Redaktionen spør ger:

HVORLÆNGE SKAL TORDENSKJOLDS SOLDATER VANDRE?

Lørdag den 23. novenber afholder Dansk Banegolf
Union sit år1ige repræsenLantskabsrnøde. Det
foregår i Nyborg Banegolf Clubs lokaler i Wi1-
sonsgade og starter k1. 9.00.

Vi mener, at det i år vil være en stor hjæ1p
for mødets afvikling, hvis man i forvejen ved
hven, der ønsker, at trække sig af de forskelli-
ge udvalg samt bestyrelse og samtidig vide
hvem, der er i-nteresseret i at deltage et ud-
valg.
Her er vi især interesseret i de mange medlemmer
ude i klubberne, som vi1 kunne få meget ud
af at gØre et stykke arbejde for Unionen, og
samtidig vi1 det gavne Unionen med noget frisk
blod og nye impulser i rækkerne.
På denne måde undgår vi også, at de samme få
mennesker sidder i både bestyrelse og et e11er
flere udvalg. Forhåbentlig vi1 det også gØre
udvalgene mere effektive aL få helt nye folk
ind.

Tænk lidt på Unionens fremtid og snak med din
klub e11er Unionens besLyrelse, hvis du kunne
tænke dig at sti11e op i et udvalg.

NB! Det er tilladt for a1le at deltage i repræ-
sentantskabsmødet - så ve1 mødt !
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EUNOPA CUP 
,9I

BgK Odense ti1 Europa Cup.

Europa Cup-en for mesterhold blev i år afviklet
i Neuendorf, Schweiz, fra d. 3. -5. oktober.

BgK Odense stillede op for Danmark med ve1
nok ikke klubbens stærkeste hold, men al1igeve1
med et forventningsfyldt og ambitiøst hold.
Spillerne ankom ti1 an1ægget mandag eftermiddag
og havde derfor kun tirsdag formiddag og onsdag
eftermiddag ti1 at spil1e sig ind på banerne.

Måske var målet sat for højt med 3 betondebutan-
ter på holdet; ihvertfald forsvandt den efter-
stræbte plads blandt de 6 finaledeltagere hur-
tigt ud i mørket allerede Lorsdag, og spillet
fredag udviklede sig efterhånden for BgK Odense
ti1 en kamp om aL undgå sidstepladsen, og des-
værre tabte danskerne denne kamp.

Overbevisende vinder blev det schweiziske mes-
terhold MGC Neuendorf foran Sennestadt fra
Tyskland med Voåendorf, Østrig, på en 3. p1ads.

Hos damerne deltog kun B hold, og her vandt
Herscheid fra Tyskland, Burgdorf fra Schweiz
nr. 2 og l{ai-nz, Tyskland, nr. 3.
I damerækken var kampen langt mere intens og
spændende end hos herrene, hvor det kun var
sølvmedaljerne, der stod en tæt kamp om.
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Smil på læben hos BgK Odenses spillere efter DM-succesen
i ju1i. Det var lidt sværere at glæde sig over resul_-
tatet i Schweiz.

Hverken torsdag e11er fredag lykkedes det arran-
gØrerne at gennemføre de 3 indledende pr. dag
i-nden mørket faldt på. Det førte også ti1 en
kommentar fra fBgV-s sportslige 1eder, Leo
Moik, der g1ædede slg ti1 Europa Cup 1992,
hvor der rned sikkerhed ikke vi11e blive problem-
er med hverken vejret e1ler det tidlige aften-
mørke. EC er nemlig tildelt BgK 0dense, som
gjorde en god reklame for sig selv som arrarrgØr
ved dette års Junior-EM. Det forlyder fra 0den-
s€r at arbejdet så småt er gået igang med hen-
blik Europa Cup 1992,

O1e Rasmussen



TÆNK ALLEBEDE NU PÅ JULEGAVERNE

j___ ___=============

MÅSKE VAR DET EN GOD IDE AT GIVE MINI-
GOLF UDSTYR I JULEGAVE !!!!

SA ER HER NOGLE GODE TILBUD!

1 STK. MG MEIER KøLLE ALM. KR. 31O. OO
INC L . GU:VIM]

1 STK. MG MEIER KØLLE GRAPHIT KR. 37O,OO
INCL. GUMM]

PRO GOLF THERMOBACK PR. STK. KR. 2OO, OO

PROGOLF BALL CONTAINER STK. KR. 45O, OO

BOLDE AF ALLE MÆBKER FRA KR. 70, OO

CADDY KUFFERTER KAN LEVERES RING OM EVT.
PRISEB.

NB! MEN BEMÆBK, JEG SKAL HAVE JERES BESTIL-
LINGER SENEST DEN 30. NOV. 1991.
HVIS JEG SKAL HAVE EN CHANCE FOR AT LEVE-
RE TIL TIDEN.

BESTILLINGER KAN AFGIVES PÅ TELEFON
31 69 61 78.

HABER AT HØRE FRA JER.

MED VENLIG HILSEN

GLADSAXE MIN]GOLF KLUB
V/ KJELD TØNNESEN
ÆRTEMAHKEN 56
2B6O SØBORG
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Junior-EM 799I

Tysk EM-vinder

Harald Erlbruch gjorde det igen.

Han startede som en jævn vind på filtbanerne.
På eternitten hans favoritunderlag slog
han over i stormsLyrke og b1æste de fleste
modstandere væk. Tilbage var kun de to, der
hele tiden havde ligget. i front: Mats Hultberg,
Sverige, og Christian Gobetz, Østrig.
Hultberg havde førL med 7 slag Li1 østrigeren
og 1B slag ti1 tyskeren efLer de 4 indledende
filtrunder, men Harald Erlbruch formåede at
hente 16 slag ind på svenskeren ved at spi11e
82 på eternitten, og østrigeren udnyttede også
Hultbergs off-day og bragte sig i front med
6 slag ned ti1 denne.

Med en ukuelig vilje og troen på det næsten
umulige lykkedes det for den tyske spiller
at bevare gejsten i den seje kamp mod sine
to modstandere, og med næse for guldet marchere-
de han i sidste og afgørende runde forbi de
to, og han kunne dermed for 2. år i træk jublen-
de række armene i vejret som junioreuropamester.

Mens Mats Hultberg kunne tage sig af sølveL
oven på en solid indsats i 7ørdagens finalespil,
måtte Christian Gobetz se sj-n i. plads blive
forvandlet ti1 en 4. p1ads. Det lykkedes nemlig
den svenske spiller Hans 0lufsson at erobre
3. pladsen foran Østri-geren. Det var især 01ufs-
sons 2 finalerunder på filt på 26 og 27 s1ag,
der var afgørende for hans avancement i rækken.

Sveriges og Tysklands dominans var entydig:
fkke alene havde de to nationer 4 og 3 spillere
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blandt de 10
og 2. pladsen
nåede Danmark
dermed erobre

bedste men de
i holdkampen
at kæmpe sig
6. pladsen.

besatte også 1.
foran ØsLrig. Her
foran ftalien og

Svensk domiRans

Mens spændingen blev bevaret ti1 det sidste
i juniordrengenes kamp, sørgede den svenskejuniorpige Åsa Petterson for at feje a1 tvivl
omkri-ng 1. pladsen bort.
Det gjorde hun allerede i de indledende runder
på filt, hvor hun lagde stor afstand ned Li1
den nærmeste, den tyske pige Tanja Pscherer,
som også selv lagde en god afstand ned ti1
de øvrige konkurrent.er.

Begge piger fortsatte deres sikre spil på
nitten og 1od de øvrige s1ås on 3. pladsen
En kamp, der i øvrigL blev ret spændende,
den ØsLrigske pige Manuela Hawel i sidste
rykkede forbi Sveriges Annsofi Lagsjij med
enkelt slag ,

eter-

da
run de
et

Odense Idrætshal dannede en fortrinlig ramme om Junior_
EM. Midt i bil-lede er det Anders Grønnesård som viste
fine takter i turnerinsen.
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Med 309 slag vandt Åsa PetLerson en klar sejr
i juniorpigerækken. Tanja Pscherer besatte
lige så klart 2. pladsen med 331 slag. Det
var 22 slag efter svenskeren, men 20 slag bedre
gnd Østrigs Manuela Hawel med 351 s1ag.
Åsa Pettersons resultat var tilmed så godt,
at hun kunne have opnået en 4. plads i junior-
drengerækken.

På pigernes Top-10 var Sverige og Tyskland
begge stærkt repræsenteret med hver 3 spillere,
mens Østrig og Schweiz hver havde 2 spillere
med.

Disse hold var også dominerende i holdkarnpen,
hvor Sverige guld vandt me d 29 slag ned Li1
Tyskland. Kampen on bronze stod me11em Østrig
og Schweiz her vandt Østrig med kun 7 slag
ned ti1 Schweiz.

Godt dansk spil

Forventningerne var store
drengehold, som på hjemlig
at tage kampen op rnod de 7
fngen havde dog regnet med
også umuligt at Danmark
med de sLore nat.ioner.

ti1 Danmarks junior-
grund skulle forsøge
øvrige landshold.

og det viste sig
kunne bide skeer

Sverige og Tyskland kæmpede om guldet me d, Østrig
som en farlig outsider, mens Danmark kæmpede
for en værdig placering. Det lykkedes da også
for Danmark at komme ud af deL hængedynd, som
1. dagens spil var resultereL i. Holdets indsats
på eternitten var mere overbevisender og det
var derfor uden besvær, aL holdet rykkede forbi
ftalien og dermed sluttede på en 6. plads.
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Individuelt Cik deL derimod rigtiC godt for
mange af spillerne. falt 6 danske spillere
var med i finalerne. Rikke Sørensen kom med
i finalen på en 12. p1ads, og den placering
endte hun også på efrer 4 middelmådige finale*
runder.

Lidt overraskende,
det, at 01e Hansen
nåede at konme med
En placering han i
blemer.

men særdeles positivt var
med et slag lige akkurat
i finalen på en 45. p1ads.
øvrigt forsvarede uden pro-

Bedre Cik det for de 4 øvrige danskere i fina-
1en. Lidt ærgerligt var det dog, at Kei Pedersen
efLer strålende spil på eternitten tabte pusLen
i de 2 sr.dste finalerunder på filt, så han
måtte se sig henvist til en 47. p1ads.
A1f Jakobsen, Peter Jensen og 01e Frandsen
holdt derimod stilen. Selv om de viste godt
spil på filten rutsjede de desværre lidr bagud
i rækken, men det blev al1igeve1 ti1 flotte
placeringer: 01e Frandsen og Peter Jensen blev
nr. 24 og 22, og Alf Jakobsen blev med en 18.
plads bedste dansker ved detLe EM.

At danskerne klarer sig bedst på eternit,
beviste især Alf Jakobsen, som med 131 på de
6 runder var den ferntebedste spiller på eterniL-
Len. Harald Harald var her bedste mand med
I20 slag og Giinter fnmann nr. 2 med 122 slag.

A1le de danske spillere var til slut enige
ofl, at det var sidste gang de spillede på filt,
men tiden vil vise om det nu også holder stik.

01e Rasmussen
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DMI BROAGER
Det individuelle danrnarksmesterskab for herre
A og damer blev afviklet på Broagers baner
d. 8.-9. september i et smukt og behageligt
sensommervej r.

Kampen hos herrerne blev et opgør me11em 4
spi11ere, hvor ingen kunne vide sig si-kker.
Kampen bø1gede frem og tilbage, men den endelige
vinder blev John Hansen, BgK 0dense, der formåe-
de at holde Harry Lorenzen, Karup, klubkammera-
ten Morten Rasmussen og den 1oka1e Bjarne Hansen
på afstand. Kampen om guldet var dog åben blandt
de to førstnavnte inden de sidste 4 baner,
hvor Harry Lorenzen så måtte slippe grebet
og tage ti1 takke med sølvet, mens Morten Ras-
mussen Iøb med 3. pladsen.

Hos damerne vandt Kitta Clausen, Gladsaxe,
en klar sejr, der allerede blev grundlagt i
de første 3 runder med 3 gange 22" Dorte Madsen,
Nordals tog sig af 2. pladsen med knap så meget
luft ned ti1 Ann Christi-ansen, Gelsted på 3.
pladsen.

Kitta Clausen var også Øverst på skamlen i
mix-rækken sammen med Jan Lyø, BgK 0dense.
Sø1v og bronze glk henholdsvis ti1 Harry Loren-
zenfDorte Madsen og Per Andreasen/Ann Christian-
sen.

Kitta Cfausen, Gladsaxeren glad DM_
vinder.
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Ilerre A

'1 977 John Hansen 22 23 ?6 ZZ ZZ 20 26 22 24 26 23 ?3 Z7g 23,25 2OOO2 707 Harry lonenzen 22 20 23 25 25 ?z zq 26 22 25 24 24 ?az 23,50 lglg3 903 Morten Rasmussen 26 25 23 ?3 22 zz 23 zz 24 2? 24 za zB4 23,67 19654 1108 Bjarne Hansen ?3 23 ZA 25 ?T 25 24 2T ZZ ?Z 27 23 2gO 24,17 1gZ45 907 Tlm chrisLiansen 24 2T 23 24 zz 26 23 zB 26 25 21 23 2gz 24,33 1911

6 9Q1 Jan Lyø 27 26 zg 23 ZZ 25 23 25 zZ A4 22 ?4 ZgA 24,33 19117 917 Nf Jacobsen 25 26 25 27 Z? zz 23 ?T 23 23 26 24 zg3 A4t4z 19048 905 Mantln sørensen 28 z? zz 24 21 25 23 ?z ?6 zT 26 24 2g5 24,58 1B9z9 304 Bendt BoJe 23 ?5 ZB ZS 24 ZT ZT ZZ 21 A6 27 23 2gB Zq,B3 1A7210 908 claus Bøgerund 29 29 zz 24 29 22 22 24 z? 23 25 22 zga 24,a3 1872

Daner

'I 333 KlLta Clausen
2 802 Dorthe Madsen
3 620 Ann Chrlsliansen
4 920 SonJa Hansen
5 I117 Elln Fros!

Mix

'l 333 KiLta Clausen
901 Jan Lyø

2 802 Dorthe Madsen
707 Harry Lrrenzen

3 620 Ann Chrlsblansen
31 9 Per Andreasen

John Hansen, BgK
Odense afsluttede en
flot sæson med en
fortjent DM-titel_

22 22 22 25 30 25 24 30 26 24 25 27 302 25,17
28 26 ?5 29 24 29 33 27 27 26 31 25 330 27,50
?8 26 2A 25 31 31 ?9 23 29 31 27 ?g 337 28,08
39 32 34 29 27 30 34 32 30 26 36 ?8 377 31,42
29 37 35 33 31 31 37 36 30 29 26 30 384 32,00

22 22 22 ?5 30 25 2t4 30 = 200
27 26 29 23 22 25 23 25 : 200

28 26 25 29 24 29 33 27 = 221
22 20 23 25 25 22 24 ?6 = 18?

28 26 28 25 31 31 29 23 = 221
25 24 23 25 25 30 29 26 = ?07

1 848
1 691
1 656
1 480
l9)J

400 25,00

408 25,50

428 ?6,75
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DM I GELSTED
Under DM for senior, junior og herre B "mangle-
de" en he1 de1 spi11ere, synLes jeg. Efterfø1g-
ende har j eg hørL , at det skyldes rnanglende
kørelej1ighed, sygdom, penge mv - MEN - MEN
- MEN.
Så hørte jeg, at der var kørt en bj"1fu1d ti1
sLævne i Tyskland.
Det er efter min meni-ng for dår1igt, at man
ikke bakker DM op. DM sku11e gerne være højde-
punktet på sæsonnen, hvor a1le stillede opr
så man kunne kåre den rette mester.

Derfor har jeg også stillet forslag ti1 general-
forsamlingen ofl, at man ikke må deltage i stæv-
ner samtidig med, at der afvikles DM. At man
ikke ønsker at spi11e DM er en privat sag,
men hvis man vi11e spi11e banegolf i den week-
end, kunne mai-]-l1ive tttvungått' ti1 at spi11e
DM.

Med sportsliC hilsen
Tonni Frederiksen

Lt lNye oommete
Nu er det vist snarL på tide med et dommerkur-
sus (Li1 vinter). Jeg har ihvertfald snakker
med fem personer, som er interesseret. Man
kunne måske starte så småt ved, at "Banegolfe-
ren" hver gang har et indlæg fra donmerudvalgeL.

Med sportsliC hilsen
Tonni Frederiksen
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Ny redakt øt

RedaktØren takker af.
ttBanegolf erentt t.rænger ti1 nye impulser. Ef ter2 år som redaktør af blader er del på ride
at takke af og lade nye og friske kræfter konmeri1.

Jeg vi1 lige korr benyrte lejligheden ti1 artakke dem, der har hjulpet ti1 med blader samt
dem, der har leveret indlæg t.i1 det.
Men samtidig vi1 jeg også udtrykke min skuffelseover de mange, som ikke har udnytt.et den chanceat give deres mening Li1 kende i bladet.
J9g håber, at nogen vil melde sigpå trods af den korte frist inden
skabsmødet.

Ole Rasmussen

ti1 posten
repræsentant-

oOoOo0oOoOoOoOoOoOo0oOoOoOo
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VM i Oslo
Tysk succestræner før'Le Schweiz ti1 VM-guldet.

Med den nyansatte landstræner, tyskeren Dr. Gerd
Zimmermann, lykkedes det for Schwei-z-herrelands-
hoId, at vinde det første VM i banegolf.
Tyskland førte ellers kampen, men i de sidste to
runder satte Schweiz skruen i vandet samtidig
med at Tyskland fik to off-runder og satte der-
med 1. pladsen og VM-guldet over styr.
Igen i år lykkedes det Sverige at besætte
3. pladsen og henviste dermed Østrig til en pfa-
cering uden for medalj erækken.

For Danmark gik det knap så godt. Det blev kun
til en 1O.p1ads, Bedste dansker blev Morten Ras-
mussen på en 63.plads.

I kampen om den individuelle VM-tite1 var det
også en schweizer, der trak det 1ængste strå.
Det var Raffaef Nijsberger, som i finalen slog
hollænderen Iwan Wijkstra, som var sidste mand
blandt de 32 spillere I en finale, som blev af-
viklet som en cup-turnering. Bronzemedaljen gik
tiI tyskeren Jochen Sturm, som besejrede Kj ell
Fredriksson, Sverige i den sidste kamp.

Hos damerne vandt Tyskland guld i holdkampen
foran Sverige o Schweiz. 1. pladsen var for de
]- n af f-ar€a1 natuv ua ueL Lelgcr'e umuLig at nå, men til gengæld
var kampen om sølvet meget tæt og uhyggeligt
spændende, Sverige nåede nemlig at redde sø1vet
hjem med kun to slag ned til Schweiz.

Individuelt gik det bedre for Schweiz. Her vandt
Miranda Graf foran Heike Listander, og rned en
sej n over Gabriefe Rahmlow, Tyskland, tog Sve-
riges Linda Andersson sig af bronzemedalj en.
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JU t ;u\ ,Jur,gulr.
Julen nærmer sig med hastige skridt og traditio-
len tro bidragertrBanegolferenrrmed sit h,rrl -å
Arets opskrift nemlig:

Tt . -t . 'l
v an]. J-1e Kr ans e

som mor Iavede dem.

Man tager: 1 stang vanilie
' 375 e hvedemel

725 e kartoffelmel
375 g koldt smØr
1O0 g smuttede mandler, som

f i- nthakke s
25O s. sukker

Læg

Hvedemel og kartoffelmel blandes sammen. Smørret
skæres i mindre stykker og smyldres ned i melet.
Vanil-ien hakkes fint og tilsættes sammen med
mandler og sukker. Derefter samles dejen med æg-
get. Den tildækkes og sættes koldt til næste dag.
Vaniliekransene formes og sættes på en smurt ba-
geplade øverst i ovnen og bages ved 2OOoC i ca.
8 minutter.

Vi- ønsker god fornøjelse
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ET GOI}T CRIIT

- Her du tænkt dig at gøre noget ved det, eller vil
åt rtadig hævde, der ingen muldvarpe er på
riendommen.

I
a

o - Mor, hvordan er jeg kommet til
verden?

- Storken kom med dig, min ven!
- Jøsses, vil det sige, at far er

impotent?

o Der var mØde iAntirygning-For-
cningen. Hovedtaleren var ivrig:

- ... husk, cigaren erjeres fjen-
de . . . clcn første ild på lastens
vej.. . med den følger alkohol og
kvinder. . .

Slemme fra salen:

- Hvor kan man købe den slass
cigarer /

18

- Tror du stadigvæk ikke, at
jeg er gammel nok?



DAlrllSH 0PElrl f99A
BgK Odense inviterer ti1 Danish Open Lgg2.

Tidspunkt: 13. - 15. marr s 1992
Sted: BgK 0denses indendørsan1æg, Middel-

fartvej 125, 1. sa1 52OA 0dense V

Præmier: Vi garanterer en samleL præmiesum på
min. kr.20.000,-.

fndbydelser vi1 blive sendt ud ti1 klubberne se-
nest i december 1997. Har De ingen modtaget, så
kontakt os på t1f. 66-L66893.

oOoOoO o0 oOoOo0oOoOoOoOoOoO oOo0oOOoO oOoO o

Redaktionen:
Ole 'H. Rasmussen Harry Lorenzen
Christiansgade 80, st. Apotekervænget I4
50OO Odense C 6430 Nordbors

Ilorten Knuds en

Krusågade 31 st. tv.
L719 København V

Redaktionsmedarbejder : Hel_Ie Sørensen
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