Dansk Banegolf Union
Medlem under World Minigolf Federation

BANf.GOLTETd.EN
Ollicielt blad under Dansk Banegolf Union
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Utiltredshed I DIF
med finanslov
Danmarks Idræts-Forbund er ikke tilfreds med den nyligt
vedtagne finanslov i regeringen. Formanden for DIF; Kai Holm,
mener, at forbundet får en mindre andel af Tips- og Lottomedlerne. Det betyder mindre penge til specialforbundene. Læs
side 3.

Glem ikke de unge
Ungdommen i de danske klubber
overses for meget, mener
ungdomstræner i BgK Odense,
Leif Olsen. Han fortæller om sine
træningsmetoder og sine erfaringer
med de unge.
Læs side 5.
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Ude godt, inde bedre
Af OIe Rasmussen, redaktør Banegolferen

Dansk Banegolf Union
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viser sig faktisk, at utroligt mange
spillere gerne vil dyrke deres sport
hele året rundt. Erfaringerne fra

rSB

Jysk Banegolf Union

Foi

Geit Hansbn

JSstI'å ådresss|,.. :P.lougsffiv+j..1,5,1
,,,,,

,

::,,::,::,::
::',,....:,

,,

,.. ,:.

,7190SillU*d,,,

,. .,....

,' ,,,, : 'T1f,r"?5,,33,89,.89',..,

Fffi,.:Sanegolf runidn

*ffi,,,....
F

is

:...,...,.*ffi

adr* e:, B-..

I forrige nurnmer af BanegoHeren
var jeg lidt inde på nogle fremtidsvisioner omkring indendørs banegolf
og indendørs mesterskaber. Men
hvorfor det når banegolf nu er en
udendørs sportsgren. Jo, for det

*w*

's;tej40'.ir::l

5270 odense N

Odense, hvor Danmarks eneste
indendørs baner befinder sig, viser,
at banegolf på motionsplan er
meget populært. Ved sæsonstart altså august-september - høster
klubben mange nye medlemmer.
Når indendørssæsonen slutter, følger de fleste med udendørs, men
nogle vælger at holde sommerpause!
Det skyldes nu også at nogle har en
udendørs sportsgren, som bliver

prioriteret hpjere.
Det forekommer noget omvendt
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pludselig at vende sæsonen rundt
på den måde, men acceptere det
kan man ligeså godt. Det erjo tilfældet i andre sportsgrene, at der også
spilles, løbes, kastes indendørs.
Tænk bare på tennis, fodbold og
atletik som eksempler, hvor der
også afholdes nationale og internationale mesterskaber.
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Derfor vil det ikke være unaturligt
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Bladet er åbent for debat.
Iæserindlæg og kommentarer.
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at tænke i de baner, at man skulle
henlægge anlæg til indendørs lokaler. Det vil uden tvivl kunne give en
god tilgang af spillere til sporten.
Egentligt har det at spille
indendprs jo været kendt længe fra
Odense, Nyborg og Gelsted, hvor
der i man-ge år blev spillet og i
Gelsted stadig væk spilles indendørs
og det siurrme i Broager og nu i
Nordborg, hvor der er konstrueret
baner i minifor-mat med
metalramme og eternit-underlag i
modsætning til fynske udgaver i
rent træ.
Kigger vi ud over landets grænser,
kan man tage til Griteborg, hvor
der ligger filtbaner indendørs. Her

er turnering hvert år i januar og
flere gange ugentligt spilles lokale

turneringer. I Bjrirneborg i Finland
findes også indend6rs faciliteter
med 18 eternitbaner, og kigger man
sydpå, er det samme tilfældet i f.
eks. Celle i Tyskland og ligeså i
Gcittingen. Også i Schweiz er der
muligheder for in-dendørs banegolf
f. eks. i ZiÅch, Basel og i en lille
by som Brirglen.
Herhj emme har kommercielle
projekter haft fingeren i jorden med

henblik på at bygge større komplekser med bowling, kegler, minigolf
ved Horsens og i Esbjerg har der
tilmed været ideer i forbindelse med
et badeland. Så vidt det vides, er
ingen af disse endnu blevet realiseret. Omkring projektet i Horsens
ønskede bygherren dog, at Dansk
Banegolf Union skulle stå for den
daglige drift af minigolfen, hvilket
ikke blev anset for muligt af unionen.
Hvad vi kan håbe på, er, at indendørs baner af international karakter bliver en realitet i Aalborg, hvor
den lokale klub leder efter lokaler
til formålet. ForelBbig er det lykkedes klubben at få lokaler til 18
træbaner (udlant af Odense Minigolf

Club) stillet til rådighed. Det har
styrket klubben i form af medlemstilgang, som man kunne læse om i
forrige nummer af Banegolferen og
med de resultater, som BgK
Odense har opnået med sine baner
og den tilgang af medlemmer, den
har, må det siges at være en sikker
vej frem for sporten at kunne tilbyde aktiviteter hele året rundt.
Sportsligt giver det også de fordele,
at det er muligt at holde træningen
vedlige, og uøvede spillere vil hurtig-

blive oplært i spillet. Det
vil også betyde, at det hurtigere vil
give en bredere talentmasse med12
ere kunne

måneders spille- og træningsmulisheder frem for de kun 5

...fortsættes næste side
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Formanden har ordet
Af Inger

Walter, formand Dansk Banegolf Union

Årsmøde i Danmarks IdrætsForbund
Den26. november var der årsmøde i Danmarks Idræts-Forbund.
Som mange nok har hørt og læst
om i medierne, var der en skarp
dialog mellem kulturminister Jytte

Hilden og formand for DIF Kai
Holm angående tilskud til DIF fra
tips- og lottomidlerne, som netop
havde været behandlet under
regeringens finanslovsforhandlinger
og dermed var kommet på den nye

finanslov.
De to debatØrer havde absolut
ikke samme opfattelse af resultatet

behandles på fprstedagen, og da
hele formiddagen gik med kulturministerens og Kai Holms årsberetning, efterfulgt af overrækkelse af
diverse priser samt afslpring af
vinderplakaten i DIF's konkuffence
udskrevet i anledning af forbundets
100 års jubilæum, var der mange
ubehandlede punkter, da mødet
blev genoptaget efter frokosten,
heriblandt var også behandlingen
af lovforslag.
DIF's bestyrelse havde fremsendt

forslag til ændring i lovregulativ

1

omhandlende regler for medlems-

skab af Danmarks Idræts-Forbund.

af disse forhandlinger. Jytte Hilden
mener ikke, at der er sket nogen

ikke er gældende for DBgU, der er

forringelse i tilskuddet til DIF, hvorimod Kai Holmpåpegede, at der
var sat et loft over tilskuddet, som
ikke har været der fgr, og det loft
var faktisk allerede lavere end det

optaget som specialforbund og har
frem ti1 1. oktober 1999 fplgende
regler at rette sig efter: Mindst 1000
medlemmer i mindst 15 foreninger
fordelt over mindst 6 amter.

tilskud, man fik på nuværende tidspunkt, og det var derfor absolut en
forringelse for DIF.
Det er nok en debat, vi vil høre
meget mere omi den kommende
tid. Det er altså ikke kun DBgU,
der har problemer med at få de
midler at arbejde med, som man
mener, der er behov for, hvis man
gerne vil kunne udføre det arbejde,
der kræves i et specialforbund.
Det var en meget stor dagsorden
på årsmpdet. Hele 17 punkær skulle

Ude godt, inde

Det skal bemærkes, at ovennævnte

DBgU's
repræsentantskabsmøde
Dansk B anegolf Unions repræsentantskabsmøde er blevet fastsat til
weekenden d.25. - 26. februar 1995.
Mødet skal holdes i Gladsaxe.
Da det på sidste års
repræsentantskabsmØde blev
vedtaget, at mødet skulle aftroldes
som et weekend-mødehar vi afsat
ovennævnte datoer. Der vil snarest
blive udsendt en dassorden for

bedre...frrtsatfraforcige

måneder, som sæsonen idag tilbyder,
og kan man på den vis fremelske
mange flere talenter, så er vi inde
på tanker om at det vil være muligt
inden for en kortere årrække at få
opfyldt sportslige ambitioner på

internationalt plan.
Det er selvfplgelig spændende og

mØdet, men et af de vigtige emner,
der skal behandles, er DBgU's
struktur, som skal gennemgå en

omfattende ændring.
Bestyrelsen vil selvfplgelig komme med sit oplæg, men jeg vil
aller-ede nu appelere kraftigt til, at
klub-beme tager fat på det i deres
egen medlemskreds, eventuelt
aftrolder nogle m@der for at få alle
syns-punkter med til de personer,
der skal repræsentere deres klub på
repræsentantskabsmØdet i februar.
Det er hele opbygningen af
organisationen fra bestyrelsen og
nedefter med diverse udvalg, der
skal gås igennem og eventuelt
ændres. Det er formålet at få nogle
udvalg, der arbejder mere konstruk-

tivt end det ertilfældet i pjeblikket.
Desuden er der behov for noglenye
udvalg. De kan måske sarnmenlægges med nogle eksisterende,
men som sagt er det vigtigt, at alle
klubberne er med til dette, så jeg
opfordrer hermed alle til at gå i
gang ude i klubberne.

Slutteligt vil jeg gerne pnske alle
rigtigt glædelig jul og et godt

en

nytår og takkejer for det år, der er
gået. Jeg håber, det bliver en god
sæson i 1995 med et fint
samarbejde for alle parter.

side

vidtlgftige tanker, som i første omgang nok bremses af økonomien i
at etablere sig indendørs. Leje af
lokaler er ikke billgt og slet ikke af
den størrelsesorden, som er nød-

vendig. Dertil kommerkøb af baner,
som godt nok er nået ned på et

Dansk Banegolf Union som forhandler. men selv om det kræver en
større investering, må man ikke
glemme publikumsindtægterne for
spil på banerne, så et projekt
,,Indendørs" vil derfor ikke være

urealistisk.

væsentligt gunstigere prisniveau med
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Succesfuld messe
Af Claus Foxholm, kasserer Dansk Banegolf Union
I dagene 4. - 6. november blev
der i Odense Congress Center

klatrevæg, cykelbane, trampolin,
bueskydning, fægtning eller en 80

været af ret mange tilskuere, idet
der på handboldens stand blev skre-

aftroldt idrætsmesse, hvor Dansk
Banegolf Union deltog med en

meter lang indendørs vandskibane !
På vor egen stand var der opstillet 6 små eternitbaner, som venligst

vet autografer af Conny Hamann
og Rikke Solberg!
Somtidligere nævnt løb messen
over 3 dage og der var derfor brug
for en del hjælpere til at passe standen og til at deltage i opvisningsspillet. Jeg vil herigennem geme
sige tak til alle, som har givet en

stand.
Danrnarks Idræts-Forbunds FYnsregion stod som arrangør af messen
og meningen var, at DIF's sPecialforbund samt leverandører af sportsartikler her skulle fremvise og promovere deres sport og leverandg-

rerne deres sportsartikler.
Desværre var tilslutningen fra
leverandørsiden katastrofalt dårlig,
idet kun en enkelt ønskede at
deltage.
Specialforbundene var til gengæld
rigt repræsenteret. De fleste af
disse havde på deres stand en eller
anden form for Prøv Selv-aktivitet.
Man havde derfor mulighed for at
teste sig på f. eks. romaskine,

var udlånt af Nord-Als Banegolf
Club. Disse blev flittigt brugt af
såvel store som små iløbet af
weekenden og i et enkelt tilfælde
med et meget uheldigt resultat til
fplge, da en ti år lille purk var så
ivrig under sit spil, at han af ren og
skær glæde over et hole-in-one med

samlede ben sprang op på en af
banerne og knækkede derved
pladen.
Der blev endvidere 16r dag efter -

middag gennemfprt et opvisningsspil over to runder på banerne. To
hold bestående af danske licensspillere spillede mod hinanden.
Desværre blev kampen ikke over-

Cupspil i marts
Danish Open i Odense tager helt
ny form med introduktion af et blandet cupspil oven på fire indledende
runder.
Arrangøren af Danish Open,
BgK Odense, har brudt de traditionelle former og taget et stort
skridt over i en cupturnering. En
cup, der vel at mærke adskiller lidt
ved at lade deltagerne i alle voksenrækker lande i en samlet række på i
alt 64 spillere. De 25 af dem er

kvalificeret ud fra deres placering i
deres respektive rækker, men de

gvÅgekvalificerer sig via et samlet
klassement. Alle ungdomsspillerne

vil ligeså kunne kvalificere sig til
deres egen ungdomscup ud fra det
sarnme system.
Sammen med præmier efter indledende runder vil der i cup'en
blive præmier til de 8 bedstplacerede i hver cup. Arrangøren håber,
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at det

vil kunne give alle deltagere

en lige mulighed for at vinde de helt

store penge, som hidtil helt ubestridt har været forbeholdt eliterækken.
Samtidig håber man at kunne
lancere en mere publikums- og TV-

venlig spilleform, der kan åbne op
for mere interesse omkring sporten,
som det f. eks. skete for sejlsporten
med matchrace ved de Olympiske
Legei 1992iBarcelona.

hand med i den forbindelse.
Messen blev besPgt af ca. 6.000
og blev af DIF opfattet som en
succes. | 1996 fPlges der op på
messen med arrangementet Friske

Fynske Idrætsdage. Dansk Banegolf Unions udbytte af messen er
ikke umiddelbart målbart, men
bes@gsantallet var ihvertfald stort
og meget tilfredsstillende.

Stævnekalender
Dansk Banegolf Unions tumerings-

udvalg efterlyser tilmeldinger til
stævnekalenderen 1995. Kun fire

klubber har tilmeldt deres stævne,
og det er samtidig internationale
stævner. Det er BgK Odense med
Danish Open i marts og Nord-Als
BC midt på sommeren og Odense
MC og Gladsaxe MK i juli og
august henholdsvis. Fristen for
tilmelding varden 15. november,
så klubber, der mangler at tilmelde
sig med stævne, bedes gØre dette
inden den 31. december.

Lokalt
Fyns Banegolf Union afholder

årlig generalforsamling l4rdag d. 7 .
januar 1995 kl. 10. Indbydelse er
sendt ud til de fynske klubber.
Generalforsamlingen afholde

BgK Odenses lokaler,
Middelfartvej 125.
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Hvad med ungdommen?
Af Leif Olsen, ungdomstræner BgK Odense
Hjælpemidlerne har været en stor

deres skuldre, når de ellers er ude
og deltage i tumeringer. Nogle af
de oplevelser, jeg fik med hjem fra
Juniortræffet, var den glæde
deltageme viste både ved spillet men
så sandelig også ved samværet med
de andre j ævn-aldrende deltagere.

Efter nu at have trænet klubbens
ungdom i godt et år erjeg blevet
opmærksompånogle af de problemstillinger, der er ikke kun for kiubbens
ungdom men i særdeleshed for ungdommen i landets gvrige klubber.
Når man ser på deltagelsen i
ungdomsrækkerne ved de danske
stævner må man konstatere, at
antallet af deltagere sjældent overstiger 5 til 6 personer, at disse som
regel er de sarnme fra gang til gang

hjælp

året, har været grundlaget for den
gnist, vilje og lyst, der skal til for

og på samme tidspunkt uge efter
uge og med de sarnme folk knyttet
til aftenerne. Dette giver en
stabilitet. som nok har været savnet

flok ungdomsspillere
med stor spredning i såvel alder
at træne en

somkunnen.
Men at træne en sådan flok er ikke

igennem længere tid, og som sikrer
junioreme en ensartet behandling
fra gang til gang.
Som inspkationskilde til de
forskel-lige aktiviteter, jeg har brugt i
trænin-gen, harjeg bl.a. brugt de
erfaringer, jeg har gjort mig
igennem den tid, jeg har spillet
banegolf. Noget af det sidste, der
har hjulpet mig til nye ideer, ernogle
af de emnehæfter, som Danmarks
Idræts-Forbund tilbyder til en
rimelig penge. Disse hæfter
spænder over mange emner f.eks.

et enmandsarbejde. Uden den hj ælp

og støtte, jeg har fået af såvel
bestyrelse, forældre og klubbens
hjælpetræner Vincent Huus, var jeg
,,5ået død" for længe side. For at
motivere juniorerne til fortsat at
deltage i træningen er der blevet
prøvet flere nye ting. Her kan
nævnes nogle af de hjælpemidler,
som har været anvendt igennem
året, bl.a. 9 plastikhuller (den slags
som storgolfspillere bruger til at
øve deres potning med), som vi har
brugt til at få spillet lidt væk fra baneme med. Denne form for afu eksling
har også været brugbar til at indfgrenye spillere i det sammenhold
og kammeratskab, der er iblandt

klubbens juniorer og det
Juniortræf, DB gUs ungdomsudvalg
afholdt i april måned på Grindsted
KFUM's baner. På turene til
Hamborg, hvor der deltog
henholdsvis 3 og2 af klubbens
juniorer, sås tydeligt den virkning,
som mØdet med andre og nye
spillere havde på juniorenes lyst til
at spille og deltage i sådanne ture.
Ja, noget af det første, de alle
sarnmen spurgte om, da vi var kommet hjem fra turene, var, hvornår
vi skulle afsted igen. Juniortræffet i
Grindsted samlede 15 drenge og
piger fra landets forskellige

juniorerne. Af andre hjælpemidler
kan nævnes 2 plader, vi har fået

klubber og gav ved hjælp afden

lavet

noget ander-ledes opbygning dem

atfåden til atminde lidt om

alle mulig-heden for atafprøve
deres evner over for såvel hinanden
som over-for Grindsted filtbaner
uden detpres, der normalt hviler på

Vinduet. Med disse plader monteret
på Sand-kassen er selv de mest
garvede af klubbens elitespillere
blevet sat på noget af en pr6ve.

til

at sætte på Sandkassen

at fast-holde mange af de

igennem sæsonen.
Men når man skal finde hovedårsagen til, at juniorerne stadigvæk
kommer til træning, skal årsagen nok
primært findes i, at klubben
afvikler træningen den samme dag

De oplevelser, jeg har fået igennem

og at de få nye ansigter, der ses,
ofte forsvinder igen efter kort tid.
Enkelte lyspunkter harjeg dog
oplevet i løbet af sæsonen 1994.
Her tænker jeg på de 2 ture jeg var
på til Hamborg med nogle af

til

nyejuniorer, som klubben har fået

Trænenollen, Bevægelseslære,
Koordinationstræning og
Trænings -planlægning. Æle hæfteme
er skrevet i et sprog, der er til at
forstå og er således lette at gå til.

Nu, hvor klubben

så langt

om

længe har fået opbygget en trup af
juniorer, er et nyt problem opstået:
Juniorerne mangler nogen at spille
med. Defte problem, menerjeg ikke,
skal løses af DBgU men af lokalunionerne i de forskellige landsdele.
Her kunne man f.eks. starte en lille

for

...fortsættes næste side
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Lidt godt til iulen
Redaktionen syntes at læserne fortjener at hygge sig i julen så her er et par forslag til lidt mundgodt

Klejner (ca. 160 stk.)

Gliigg
lYzfl.rødvin

Gammeldags æbleskiver
500 g mel

500 g mel
150 g smpr
reven skal af 1 citron (kan

r/2fl. cognac
500 g honning

4 dl fløde

125 gsmgr
6æg
125 g rosiner
125 g mandler

1 stk. hel kanel

lidt appelsinskal
6 stk. hele nelliker
75 g rosiner

kardemomme
50 g gær
Fløden varmes let (max. 29

grader), deri røres gæren. Æ9,
sukker, kardemomme, smeltet smør
og mel tilsættes. Rosiner samt de
afskallede, finthakkede mandler

50 g hakkede mandler
Alle ingredienseme blandes og
varmes op til kogepunktet og
serveres i glas med lidt af fyldet.

undværes)
175 g sukker

3æg
3 spsk. fløde

Smuldr fedtstoffet i melet. Tilsæt
(citronskal), sukker. Pisk æggene
let sammen og bland dem med
melblandingen. Tilsætfløde og ælt
dejen hurtigt sammen. Læg den
koldt mindst et par timer, men
gerne til næste dag. Dejen rulles ud
og formes som klejner og bages i
palmin eller olie. Tag klejnerne op,
når de er gyldne og 1æg dem på

tilsættes.

Dejen skal derefter hæve til det
dobbelte og er klar til at bage.

fedtsugende papir.

Hvad med un g dom mafi? ...fo rt
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motivere deres juniorer

turnering, der blev afviklet på hver-

iklubbeme

dagsaftener, hvorderikke er anden
aktivitet inden for banegolfen.
Denne placering af turneringen
skal ses i lyset af, at langt de fleste
af de folk, der beskæftiger sig med

til

ungdommen i klubberne, deltager i
diverse arrangementer rundt om i
landet, og at disse arrangementer
primært foregår i weekenderne.
Ligeledes vil en turnering så kunne
afvikles kun med deltagelse af
juniorer og kan således tilrettelægges
efter deres behov og ikke efter
elite-, senior- og motionsspilleres
ønsker. Hvis en sådan lokaltumering
blev oprettet, ville det være lettere

lere. Såfremt klubberne fik flere
ungdomsspillere, kunne man endda
forestille sig, at det hele kunne ende

at

at deltage i såvel træning som spil.

Ydermere ville der blive skabt et
grundlag for 6get tilgang af ungdomsspillere i klubberne, idet der ville

Børneidrætspulje
BgK Odense har ved at søge
penge i en Børneidrætspulje
modtaget tretusinde kroner.
Pengene uddeles af Danmarks

forjuniorer.

Idræts-Forbund og Samvirkende
Idræts-Klubber i Odense som
tilskud til børneidræt for at fremme
tilgangen af nye medlemmer i
ungdomsafdelingen. Det er
meningen at klubben vil bruge
pengene til bedre udstyr til de

Jeg håber, denne artikel har tændt
blot en lille glød i nogle hjerter, så

mange skoleelever, der benytter
klubbens baner i dagtimerne.

være mere at tilbyde de unge spil-

med en landsdækkende holdnrmering

vi fremoverkan give vores
ungdomsspillere endnu bedre
betingelser og tilbud indenfor
banegolfsporten.

for ungdomstrænerne rundt omkring

I{æste nummer af Banegolferen
:

Deadlines for annoncer og debatindlæg

til 1/1995 er mandag

Debatindlæg modtages gerne på diskette
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den 30. januar 1995
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Uofficiel ros
Den 5. private makketurnering affangeret af JanLyØ og Tonni Frederiksen
høster ros fra mange sider, selv om den er meget anderledes end andre
turneringer - og dertil er den også uofficiel!
Kære læser
Det er nok uforståeligt for
mange, at en ufficiel tumering
om ne dnævnt e makke rturne rin g
får så megen dækning i et fficielt
orgnn. Ikke desto mindre har
s

redaktionen valgt at bpje sig, fordi
qrtiklerne giver udtryk for, at
turneringen har lukket et hul både
i spektret af turneringer og ligeså
imellem kategorier af nye spillere
og

etab lere de turne rin g s spille re.

Derved er et behov blevet dækket,
som den traditionelle
turneringsform, der lanceres af
DBgU og de danske klubber, hidtil
ikke har kunnet opfylde. Læs selv
kommentarene i de to fglgende
indlæg fra nogle af deltagerne.

Gryderet og ryser
I994blev endnu en succes for Jan
Lyø og Tonni Frederiksen, der afholdt deres årlige makkerturnering.
Denne gang hed spillestedet ikke
Gelsted - men BgK Odense. Det var
nok også godt, at det var i Odense,
fordi datoen til stævnet var sat til
d.12. og 13. november.
Otteogfyrre par kunne tilmelde sig,
og da seks-ogtredive par ankom
lørdagformid-dag var det også
ganske flot.
Unge, gamle, tykke og tynde af
begge kpn og i alle aldre blev smidt
ind i samme række, og hvert par
spillede ni indledende runder med
diverse,,forhindringer" undervej s i

runderne.

I4rdag aften var der fællesspisning
og festaften, og den blev et kapitel
for sig. Maden bestod af gryderet
med ris og/ellerkartofler, og bagefter

var der glimrende underholdning
med et karaokee-anlæg, hvor deltagerne fik vist alle deres talenter
udi musik og dans. Festligtl

Spndag gjaldt det så de sidste tre
,,almindelige runder" inden knockout tumeringen. Mange par heriblandt
flere ,,underdogs" - viste tænder og
flere af de gode par blev sendt ud i
mørket med en blanding af held og
godt spil.
Finalen blev en ren gyser mellem
Ole Rasmussen /Lars Rosenquist
mod Leif Olsen/Carsten Eriksen.
Begge hold fulgtes pænt ad, og
afgørelsen faldt f6rst på sidste bane,
hvor begge par godt nok lavede hver
en to'er og stod lige i antal vundne
baner, men da OlsenÆriksen-konstel-

lationen havde lavet en tre'er
tidligere i runden, kunne Rasmusser/
Rosenquist se sig som vindere af
den 5. private parturnering for første
gang. Tillykke til dem!
Jeg håber, atJanLyØ og Tonni
Frederiksen vil stå for a:rangeringen
af den 6. parturnering næste år, da
det er en sikker succes.

Anders Grpnne gård, Nyborg

Banegolf Club

Kære Jan og Toruri
Fra fire motionister, der deltog i
makkerturneringen for f6rste gang
skal lyde en dybfplt tak for et dejligt
og hyggeligt stævne.
Selvom to af os fire motionister
har deltaget i holdturneringen, er
vores erfaring med minigolfspillet
begrænset. Bortset fra lidt spil i
sommerferierne, er vores hidtidige
bedrifter at spille Banegolf Klubben
Randers tr ned i 2. division, hvorfra
det dog senere er lykkedes de mere

erfarne kræfter at spille os op igen.
Vi har hele tiden haft den opfattelse, at vi ikke ville køre så langt
for at deltage i et stævne, hvor vi
alligevel ville blive slået ud i første
runde. Efter at have hørt og læst
om stævnet og de særdeles sociale

regler, besluttede vi os til at deltage.
,,Pigerne" havde også fået lyst til at
deltage, selvom de var bange for at

blive til grin.
Det var med forventning om et
hyggeligt stævne, vi drog hjemmefra
l4rdagmorgen kl. 7. Vores forventninger blev ikke gjort til skamme.
Det var virkeligt sjovt at mpde
nogle af de ,,store navne". Det er

ikke tidligere sket for os novicer at
få lov at spille mod navne som
Carsten Eriksen, Martin Sørensen
med flere. Vi kender de fleste af de
gæve BgKO'ere (nuværende og
tidligere) fra vores jævnlige besøg i
deres hyggelige lokaler, men derfra
og til at få lov at spille mod/med
dem, er for os et stort skridt. Vores
indflydelse på dem var nok mere i
negativ retning på grund af vores
ustabile spil, men for os var det
vældigt lærerigt. Det var med en
vis portion stolthed, at Richardt og
Karsten kunne trække sig sejrrigt
ud af opgØret mod Martin og
Rikke, selvom sejren ikke kunne
bruges til så meget - MEN når vi
nu ikke kunne vinde, så var det det
næstbedste.
Vi mænd lærte meget,

somvi

forhåbentligt kan bruge fremover.
Pigerne fonæller os igen og igen. at
de nåede længere end os. De havde

også en god weekend, der gav dem
blod på tanden.
Vi glæder os allerede til næste år,

hvor vi kommer igen, hvis altså I
igen vil anangere stævnet.
PS: Hvad med ,,fast bold" i
finalerundeme???
Med venlig hilsen og tak for et
godt stævne
UlIa og Grethe
Richardt og Karsten
B ane g olf Klub b en Rande r s
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Dommerkursus
i Odense
Dansk Banegolf Unions dommerudvalg har besluttet at aftrolde
dommerkursus i Odense sØndag d.
22. januar 1995 kl. 10-17 i BgK
Odenses lokaler på

Middelfatvej

r25.
Kurset vil bestå af en gennemgang af spilleregler samt af straffebestemmelserne. Kursisterne skal
udover at kunne spillereglerne lære
at forstå tankegangen

i straffe-

bestemmelsernes udformn ing, men
skal ikke aflægge prPve heri.
Kursistene skal derimod aflægge
pr@ve i paratviden

omkring spille-

regler, og de vil inden kurset modtage materiale, så det er muligt at

forberede sig. Der vil inden kurset
ligeså blive produceret en folder i
lommeformat indeholdende straffe-

Dgr gr siden ,tt.

rurr uuuqr'rvl
to dommere under DBgU. Det er
Claus Foxholm og Peter SPrensen,
hvoraf sidstnævnte vil stå som
leder af kurset.
Der blev her i bladet i fonige
nummer rettet kritik mod dommernes duelighed ved stævnerne.
Kritikken kom fra to aktive
spillere, der sggte klare linier fra
dommerne. Ligeledes blev der også
rettet kritik mod Dansk Banegolf
Unions uddan-nelse af dommeme,
men det vil der forhåbentligt blive
rettet op på ved kurset.
Også de danske klubber fik en
lille næsestyver. De har også en
pligt til at sørge for at deres med-

vwu lr[lrurv
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divisioner, hvor antallet af spillere
er forholdsvis begrænset. Det er
derfor vigtigt at få mange tilmeldinger

til kurset og at få uddannet

mange af deltagerne.
Allerede uddannede dommere
kan også deltage op på den vis få

opfrisket deres kunnen.
Kurset vil være gratis at deltage
i, idet DBgU betaler transport og
fortæring samt materialer. Alle kan
deltage i kurset, og sidste frist for
tilmelding er mandag d. 9. januar

til Peter SPrensen,
Bartholinsvænget 8, 5200 Odense
V.

lemmer er aktive i DBgU's

bestemmelserne. så man ikke
behøver atlære dem udenad.

arrangementer.
I Danmark er der stor mangel på
dommere. Problemet opstår ofte

NM i København

Julestævne

DM-enkelt 1995

Det meddeles fra landstrænerne
Peter Sørensen for herrer, damer
og seniorer og Morten Rasmussen
forjuniorer, at det er besluttet, at
Danmarks stiller med fuldt hold,
dvs. alle kategorier bliver

BgK Odense-afholder sit årlige
julestævne og Abent Husiurangement onsdag den 28.

Randers Banegolf Klub har søgt
om aftroldelse af de individuelle
danmarksmesterskaber i 1 995
Sidste gang der var DM i den
jyske fjordby var i 1985, da

repræsenteret, ved de Nordiske
Mesterskaber, der skal spilles i
København i pinsen 1995.
Hermed altså en opfordring til
alle klubber om at s6rge for at
deres potentielle landsholdsspillere
får begyndt træningen i god tid.
Hvornår holdene udtages vides ikke
endnu, men udtagne spillere får

december.
Stævnet afvikles på klubbens
egne baner samt 18 træbaner lånt
af MC Gelsted til formålet.
Herefter er der Åbent Hus, hvor
der bydes på det store kolde
julebord ganske gratis. Deltagelse i
stævnet koster 20 kr og det starter

kl. 13, mens julefrokosten starter
kl. 18. Der vil blive sendt
indbydelse ud til alle klubber.

banerne lå ved Dronningborghallen. Indtil videre er Randers
eneste ans@ger til mesterskaberne,
men @vrige klubber har stadig

mulighed for at indsende
ans@gning.

DBgU's

tumeringsudvalg vil først i det nye
år udsende opfordring til alle
klubber om at søge om
arransementet.

direkte besked.

Et år er gået på godt og ondt. Mest godt!
Det har været os et udsQgt forn@jelse at lave Banegolftren i år. Teknisk er
resultatet blevet bede, men intet blad uden indlæg. Og mange har bragt indlæg
Indlæg fra deres klubber, indlæg tit debat og indlæg i form af beretninger fra
stævner i ind- og udland. eller "blot" informative indlæg.
sammen med alle læserne og
Til alle jer skal lyde et oprigtigt tak og I
glædelig jul og et Sodt nyt ån
^nskes
rigtig
en
Union
Dansk
Banegolf
under
medlemmer

