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Inger Walther - har sammen den øvrige bestyrelse udført et ihærdigt arbejde med at
få DBgU optaget i DIF.

Så kom der endelig en reaktion fra Dansk fdræts
Forbund, i december måned modtog vi et brev,
hvor repræsentanter fra Dansk Banegolf Union

blev indbudt ti1 at deltage i et møde med Dansk
Idræts Forbunds 0ptagelseskreterieudvalg den
IB/2 1991 k1. 18.00 Lil 18.30 i Idrættens Hus
i Brøndby.
Claus Clausen og undertegnede nødte op på
tilsagte tidspunkt.

deL

Mødet fik

desværre ikke den bedste start, da
udvalgets formand ikke havde samme opfattelse
som os df, hvordan mødet skul1e starte, vi forventede udvalget vi11e starte med at beklage
den lange ekspeditionstid og derefter sti11e
spør gsmå1 ti1 os.
3

Men udvalget forventede, at vi- kom med nye oplys-

ninger ti1 Dern og syntes ikke det havde væreL
den slags sager tager
en lang ekspeditionstid,
desuden kunne udvalgeL ikke lide de
sin tid
breve, vJ- havde sendt ti1 Dansk Idræts Forbunds
formand Kai Holm, man mente det var bedst vi
glemte disse.
Efter denne start kom der gang i spørgsmålene,
geografisk
der cik på a1le de kendte ting
beliggenhed af klubberne, klubbernes anta1,
medlemsantal, licenser, fysiske krav ti1 sporten,
hvorfor vi mente os berettigede ti1 optagelse
i D.I.F., afholdelse af EM, WM og WG, evt. ass.ordning under Golf-unionen
Efter ca. 1 time blev der afsluttet med meddelsen
ofr, vi vi11e høre nærmere, dette Ønskede jeg
at få bestemt mere nøjagtigt, da jeg ikke vi11e
vende hjem med besked om, at vi måske sku11e
vente 2+ år inden vi hørte noget igen.
Vi fik så oplyst, ar hvis vi fik afslag, vi11e
vi modtage det indenfor ca. 3 uger.
Hvis vi blev indstillet
ti1 optagelse, vi11e
vi modtage brev, med indbydelse ti1 at deltage
i det første bestyrelsesmøde der skal afholdes,
dette bliver afholdt i maj måned.
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Sku1le det blive den sidste mulighed nemlig
ass.ordning under Golf-Unionen, kunne man ikke
oplyse, hvornår vi vi11e få besked da man så
først skal have forhandlinger med Golf-unionen.
Så nu venter vi igen, men da dette skrives er
vi kommet 8 dage ind i marts, uden der er kommet

afslag, så håbet lever endnu.
Inger I,/alther
formand

åsttteå9*t9å3

EFTERLYSNING
Redaktionen efterlyser gamle udgaver af "Banegolferen". Det drjer sig om følgende:

Nr. 4 fra
Nr. 3+4 fra
Nr. 1 fra

L987
1989
1990

Skul1e der være nogen, der ligger inde med et
e1ler flere af disse numre, og som kan undvære
demrvil vi sætte pris på at modtage dem.
De bedes sendt ti1 01e Rasmussen.
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FYN I CTNTRTJM
danmarkskortet ligger Fyn lige midt i det hele.
0g denne centrale beliggenhed ønsker Fyn at bevare
også når det gæ1der minigolf.

På

For 5-6 år siden havde Fyn sin blomstringsperiode.
Masser af spillere i klubberne, især i ungdomsrækkerne og det var en altafgørende baggrund for
at. Fynsunionen kunne stable et arrangement som
Juniorpokalturneringen på benene. Disse sidste
par år er det gået lidt s1øjt, men juniorarbejdet
har hele tiden været et af de overordnede formå1
i Fynsunionen og det i håb om igen at kunne danne
grundlag for at afholde en Juniorpokalturnering.
Løbende gennem hver sæson har der været afholdt

en makkerturnering på hvert af de 4 fynske klubbers
an1æg. Turneringen er en aftenturnering, som dels
har været med til at bakke op on de enkelte klubbers stævne r og dels været og stadig er en udmærket
måde for nye spillere lugte til turneringsatmosfæren uden at blive "jordett' fuldstændigt.
Evt. overskud bliver tilskrevet juniorer i form
af flote præmier ved det individuelle Fynsmesrerskab.

I et forsøg på at opnå tidligere tiders tilslutning i juniorrækkerne og ligeså blandt bredde6

Det er en
arbejde.

flok

som

disse knægte, at

FBgU

satser på i sit

spillerne vi1 Fynsunionen i år prøve at reklamere
mere for sig selv og sine arrangementer, og desuden prøve at tilegne sig mere sponsorst Øtte.
Hidtil har Bikubens afdeling i Kerteminde værec
flinke og behjælpelige i den sammenhæng. Det
er Fynsunionen meget taknemmelig for.
Vi kan håbe at Fynsunionens initiativordning
vi1 blive bakket op ikke blot sponsorer, men
også af a1le de fynske klubber ved at sende deres
ungdomsspillere, breddespillere og elitespillere
ti1 de 4 aftenturneringer på Fyn i år samL ti1
det Åbne Fynsmesterskab.
Ved sidstnævnte arrangement er den resLerende
de1 af landets spillere også velkommen.
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FYNSUNIONENS TERUTilSKALENDER

IB/2 Makkerturnering hos BgK0 k1. 18.30
7

/

5 Makkerturnering hos NMC k1. 18.30

2/7 Makkerturnering hos OMC k1. 18.30
L4/8 Makkerturnering hos MCG k1.

18.30

6-7/7 Åbent individuelt
Fynsmes.terskab hos

Start \ørdag

I

OMC

kl.

12.00

Det var

engang

Langt ude på landet en IlIte

nytte

1a...

Sådan kunne man næsten starte når man skal beskrive
hvordan man før skulIe flnde frem t11 NABCs an1æs.

Nu er de tider med vores kendte 1itle'rklubskurrr
forbi.
til byen. NABC er nu midt i klubbens
NABC flytter
største opgave, både hvad angår økonomi og medlemarheidskraft.
mers frivi,Ltise
som klub på den beVi har siden l-981- eksisteret
Iiggenhed som i afle nok kender. Vi har selvføLgeIlgt befundet os godt som nabo ti1 strand og campingplads. Ellers var vi nok også flyttet
noget
før.
mange
10 år med en sport hvor virkelig
har kigget forbi, er på tide vi kommer der hen
ind i
rrvrrrrrS
hvor vore kommende medlemmer hon l\Tpmlio
k,.^k i sser forbi .
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Men efter

lidt
Vi skal- have fat i byboerne der skal tjatte
bold om aftenen. Men først og fremmest skal vi
have tilført
noget nyt blod til klubben. Og
helst nogen der tør vise sig ude ved DM m.m.
Det er også på tide at vi får fat i nogle ungdomsspi1lere.
Dem vi havde er i mellemtiden blevet
herrespillere.
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vi fik tilbudt.
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t
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Vi skulle ikke flytte

I

r',: Nrr,.\t

ru
Vcd rie vdne

nammer

SOm Vi

ha n f åe I n1r
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klubbens hidtil
stØrste chance for at med et fingerknips at blive en klub med et medlemstal, der er
en klub på 10 år værdig.
K-Lubhuset står næsten helt k1ar, vel at mærke
et hus af en sådan størrelse at vores tidligere
klubskur kunne stå ubemærket hen i en krog.
Banerne for også en kærIig hånd inden selve ptadse
gØre s k1ar.

Vi ses et nyt sted og på et "nytrr an1æg.
NAB
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C

Nyt fra Dommerudva lget
1) fngen ti1lægsslag ved udspri-ng
I forbindelse med sæsonstarLen bortfalder den
gamle rege1, hvor man får et ti1læagsslag, hvis
bolden forlader banen efter at have passeret
grænselinien.
2) Vindafskærmning
Dommerudvalget har besluttet, at man som spiller må bevæge sig som man vi1 i forhold til
vinden. Dog rnå man ikke flytte "fastet' vindafspærringer (hegn, kufferter m. v. ) .

3) Tildeling af dommere
Harry Lorenzen står for tildeling
af
ti1 samtlige stævner og turneringer i
i 1991 .

dommere

Danmark

4) Protokoller
A11e stævneprotokoller bedes i fremtiden sendt
ril:
Harry Lorenzen
Apotekervænget

6430 Nordborg

L4

På dommerudvalgets vegne

Michael

Rasmussen
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Venskabsturnerirg mellem
BBI( og NAB C
Så er vi ved at være klar
rlet

qønden

irrqkc

til

årets store dyst
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.

Det er i år 3.gang turneringen er igang. I 1989
vandt NABC rimeJ-igt k1art, og jeg ved ikke om
NABCs spillere
var blevet 1u11et i søvn over den
klare

lønsl:enl_ads.

år blev vinderen BBK der vandt 3 ud af
4 spilledage.
I point vandt BBK med 163-156.
Men sidst
Trnncri

klub.

noen

Efter

enilIeS

sni I I prf aoe
OVe1. 4
-UygqSU'L

6 runders slagspi lsturnering

Åan h^i h{- ,rÅ til

qp
de 6 bedStn
uy laccnede

2 Ved hVef

deles

fna

hver

klub.Den bedstplacerede for LZ p. osv.
I år bliver der ingen begrænsninger for hvor
manse der kan få noint fra hver klub. Er de 1O
hariqtnlancneda

fna

Rnnaoon

point ti1de1t.
Broagers og Nordals
1oka1e dyst.

spillere

ja

Js

i-gen

så

for

al Le

1O

klar til deres lokale

at se om NABC tør møde op
Så det blirrspændende
igen. Det "kom" Nordals til
NABC
sidst år i den 4. og afgørende turnering.
førte L29-111 inden start og skulIe således bare
så kunne de
have en e.l-ler to af topplaceringerne
ikke hentes. Men sådan gik det jo ikke. NABC fik
plads 4,5,6,11 og L2. Broager fik 7 po intgivende
pladser, men det var kun de 6 der gav point jf.
daværende regler. Men det gik jo alligevel.

med kun 6 spillere

Så et forsinket
Og tif Nordals:

men velment tillykke

I fik

ti1 Broager.
jo trods al-t en pæn andenplads.

Trofæet er blevet overrakt ved en fæl-Ies klubfestt
selv om turneringen mest er for sjov, så vil begge
klubber gerne vinde og startpengene, KR 1O,-, går
ti1 at gøre den fæIles klubfest rimelig billig.
Den første de1 af turneringen spilles i år på
an1æg den 6. April med start k1. 10.0O.
HUSK det NABC op BBK.
* {< * * * * * * {< * *

* {c * * * *

BBKs

)t(

ANNONGE
Ønskes: En Caddie l-1O-kuffert i pæn stand.
næsten ny.
Haves: En Caddie 160-kuffert
Erdu interesseret
i en byttehandel så kontakt
Ca,rsten Eriksen, BgK Odense på tlf :
66-159947 (hjem) eller

66-166893 (klubben).
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Stævnerapport
BgK 0denses 4. internationale
2-3 marLs 1991.

stævne

Der var deltagere fra Norge, Sverige, Tyskland,
Holland og Danmark.
Et par uger før.stævnet ankom nogle tyskere for
at se forholdene lidt an. Harry Lorenzen kom som
sædvanlig en uge før for at være i topform. 0m
det lykkedes ? Spørg ham se1v. Tonni og Ann var
også booked ind hvad angår overnåtning. fkke mindre end 7 ni-nigolfere havde de boende og kun
et toilet ti1 rådighed. For dem er det også snarere en tradition end praktisk muligt at have så
mange boende. Peter og He11e sku11e have 7 overnattende gæster, men da pladsen var trang fik
Brian og Carsten fra Gladsaxe indkvartering andetsteds. 0g så var der de kær'e svenskere, som
sku11e i byen og have en tår ø1. Peter Sørensen
fik ti1 opgave at vise dem byen nærmerer Det
voldte ham en de1 problemer at trolde styr på sådan en f1ok.
Turneringen begyndte fredag med en startgruppe
på 42 spi11ere. Nogle sørgede selv for deres videre deltagelse, mens andre spændt *åra'"ill Då 7ørdagens resultater.
14

Glimt fra stævnet. Den velfungerende turneringsledelse her
ved Karsten og Bent-Arne, og den aktive spiller, Martin S.

Spillet Iørdag forløb glat takket være vores dygtige folk i turneringsledelsen, som hele tiden
var på dupperne og forstod, at holde deres friske humør og et smil på l-æben selv i de pressede
situationer.
Hele klubbens madfar, Pa11e, fortjener også ros.
Hans dejlige og appetitvækkende udbud af mad
samt hans velorgani-serede og hårdtarbejdende personale fungerede som en velsmurt maskine. Ingen
tvivl om at rammerne for stævnet - det gælder
også i år var
også a1t det forudgående arbejde
for delperfekte og ti1 stor tilfredsstillelse
tagere og publikum.
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Søndag blev mellemrunder og finaler

afviklet.
Udenfor strå1ede so1en, og dens strå1er spredte
varme på den tidlige forårsdag. Indenfor steg
temperaturen også i takt med at spændingen Øgedes: A11e sloges hver især for deres placering
i rækkerne i håb om at høste deres de1 af de rare
kroner.

Ti1 slut vi1 vi sige tak ti1 a1le deltagere i
stævnet og ikke mi-ndst en speciel tak ti1 a1le
vore udenlandske deltagere, som er med ti1 at
gØre vores i_nternationale stævne så attraktivt
som det er blevet på kun 4 år"
16

Kommentar:
Bliver bredden tilsidesat

?

er så snåt startet, og inden længe
vi1 den springe ud i fuldr flor med 1. afdeling
af DM-holdturneringen, son i år er blevet udvidet
ti1 5 afdelinger - men dette vel at mærke kun
for elitedivisionens 8 hold, der i år vil omfatte
32 spillere i rnodsætning ti1 de øvrige års 24
spi11ere.
Sæsonnen L997

32 elitespillere
det lyder flor. For Knud walther betyder, åL han har fået en bred stab af
topspillere at sammen sætte vores landshold udfra
. og det sker netop i en sæson, hvor både NM og
VM i Oslo vi1 stille
store krav ti1 alle vores
potentielle landsholdsenner. - 0g det sker netop
i- en sæson, hvor resten af landets minigolfspil_
lere kun får 1ov at spi11e 3 holdLurneringsafdelinger (gældende for I.-2. og 3. division). 0g
det sker også i en sæson, hvor rygterne svi-rrer
om at private stævner vi1 blive aflyst pga. de
foregående års lave tilslutning.
"i1.-..t

Med andre'il:*-tendensen peger mod at bredden herhjemme ikke vi1 få det samme udbud af turneringsrunder som eliten. Enkelte spillere har gjort
opmærksom på denne drejning, og det er naturlier
17

vls positivt når TU får henvåndelser e11er kritik fra spillerne. Vi skal bestemt hel1er ikke
tilsidesætte e11er overse bredden helt. Den er
mindst lige så vigtig i dansk banegolf som enhver anden kategori af sPi1lere.
Men reduceringen af turneringsrtrnder skal ikke
kun ses med negative øjne. Det er selvfølgelig

uheldigt, at bredden ikke får samme mulighed for
at spi1le golf som eliten, men mens nogle er ambitiØse og spille1ystne, har andre mindre lyst
ti1 at konkurrere.Desuden koster det jo også
penge, at være med i turneringer igennem hele
sæsonnen. Det er også rned til at sætte en begrænsning i turneringsdeltageelsen.
[i1 sids t bør det nævnes ' at tthullernett i turneringsplanen ligger i den 1. halvdel af sæsonnen'
Der er ingen grund ti1 at s1å katastrofealarm,
nen blot konstatere en ændring i turneringsplanen, som forhåbentlig ikke udvikler sig til en
kIøft rnellem bredden og eliten i Danmark.
01e Rasmussen
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Så

er den her igen.
Endnu bedre

Endnu stØrre

Endnu mere spændende
DANUÅRTS

2.

PRTVATE PARTURI{ERING

Så er vi på banen igen med Danmarks 2. privafe

parturnering, som igen i år vi1 blive afholdt på
Gelsteds anlæg og det sker i dagene I.-2. juni.
Der vil også i år være mulighed for fæ1les overnatning i spe j derhytten, som ligger tæt ved an.r
1ægget ( ca. 2O0 m) .
Vi håber igen i år på et stort deltagerantal, så
vi kan få en ligeså spændende turnering son sidste år.
Med sportsliC

hilsen

Tonni og Jan
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[UdFAWER
Flotte kugler i friske
Kugler med ny 1ak
Kugler uden lak

farver

Kort sagt næsten a1t, hvad du ønsker, det
klarer j e.:', f or dig.
Hvis du kunne tænke dig at give en af dine
kugler en ttskønhedskurtt, så ring e11er
skriv ti1:
Carsten Eriksen
Nyborgvej 277, 3. tv
5220 0dense SØ
T1f: 66-159947
20

HUSK AT
Nyborg Banegolf Club
afholder siL årlige stævne på banerne i LIilsonsgade i weekenden d. 71.-L2. naj.
Vi båber på, at en masse spillere møder op, så
vi kan tå en ligeså spændende og seværdig turnering som alle de andre år.
fndbydelse vi1 blive sendr ud ri1 klubberne om
kort tid.
Med venlig hilsen
Nyborg Banegolf Club

obs-obs-obs- obs
OPFORDRINC

A11e klubber opfordres ti1 ar sætte en annonce
i "Banegolferentt for deres stævne.
Hvordan annoncen skal udformes bestemmer f se1v.
Det kan være en he1- e11er halvsides annonce.
Prisen afEales med unionens kasserer John Scheel.
21

Sidste nyt

!

26. int påsketurnering i I,/einheim
5 danskere var taget afsted for at deltage i
denne traditionsrige
turnering. Bortset fra en
punktering ved Hannover på udrejsen forløb turen
glimrende. Vejret var kø1igt, men solen strå1ede
fra en skyfri himmel, hvilket måske var det mest
positive på hele turen.
Klaus Jensens resultat var dog i høj grad med
til at præge turen i positiv retning. Med i50
slag var han den bedste dansker i de 6 indledende runder, 08 med en omganC 20 i den ene finalerunde, som desværre kun blev afvikleL, placerede
han sig på en flot 16. plads i det skrappe selskab, som blev vundet af en svensk spi1ler.
TILTYKKE

TTt KLÅUS.

De danske resultat.er:

Klaus Jensen

l7O slag på 7 runder.

Morten Rasmussen
Arvid Bruhn
Jan Lyø
Tonni Frederiksen

i55
162
162
163

22

6
6
6
6

-

Det bør desuden nævnes, åt Torben Baldorf fik en
f1ot 2. plads ved en turnering i Berlin. Der skal
også lyde et tillykke ti1 Torben for denne fornemme præstat.ion i seniorrækken.

Senior-EM igen ?
Danmark arrangøl^ af senior-EM igen

?

I 19BB havde Danmark æren af at afholde EM for
seniorer. Et arrangemenL, som de to arrangerende
klubber, Odense MC og NyborC BC, havde lagL et
stort forudgående arbejde i, og dengang blev der
også fra både spi11ere, ledere og arrang ører udtrykt stor tilfredshed med arrangementets forløb,.
Tonni Frederiksen, neLop fra Weinheim, fortæl1er
at han havde en samtale med Hans Prescher (vinder af SEM i 1988), som på det kraftigste vi11e
opfordre DBgU ti1 at ansøge om at afholde senioreuropamesterskaber. Hans Prescher og mange andre seniorspillere var i den grad så tilfredse
med Danmarks måde at gennemføre et så stort arrangement på, at de kun kunne opfordre DBgU ti1
at sØge fBgV ofr, at få et SEM på hånden igen.
23

En stor ros til

Danmark og samtidig en kritik

df,
at der fremover ikke er noget, der hedder EM for
seniorer, men derimod blot et Internationalt Seniormesterskab.
En opfordrinC til Danmark om at gå i front på
seniorernes vegne, så der igen bliver et prestigefyldt arrangement for disse spi11ere.
01e

Rasmussen

Sachsenwald 1991
Dette års Sachsenwaldturnering var i modsætning
frem tiI påskedagene i
til de andre år flyttet
håb om større deltagelse.
2 BgKO-spi11ere, Heino Nielsen og Leif 0lsen samt
Leifs kæreste He11e, var draget afsted til Hamborg for at deltage i turneringen for første gang.
Der skulle spilles på 2 anlæg. Et i Lohbriigge og
et i Hohenhorst, men sidstnævnte var desværre
brændt af ?? Banerne var blevet overhæ1dt med
benzin og....
Istedet
hanpn
vqlrv!

r

blev der afviklet
hpl

di orr.i q

i

f.ør
rrc
vvJr irusr

kommende blev det ti1
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8 runder på Lohbriigges
r

en flot

v5
^d

f^n

rJai -os

ved_

2. plads i junior-

rækken med 196 slag på 8 runder. Flot resultat.
Lelf fik desværre kun 1ov at spi11e de 4 indled_
ende runder, som han gennemførte med LI2 s1ag.
Lige 6t slag for meget til at nå videre.
På forhånd var der sØrget for privat indkvartering til de 3, og de kunne bestemt ikke klage
over forholdene hos det meget gæstfrie værtspar.
Formentlig en god grund til at tage til Sachsenwal-dturnering igen næste år.
Ole Rasmussen.

JEM '91
Forberedelserne til junior-EM er godt igang.
Sorn mange si-kkert ved, skal dette EM sp j_11es i
Odense på BgK Odenses baner og ligeså filtbanerne kommer til at ligge indendørs. Det gav 1i_dt
postyr i IBgV, da man fandt ud af at begge an1æg
var indendørs, men på det tidspunkt var arrangementet i så faste rammer, at a1le argumenter mod
placeringen indendørs kunne fejes bort uden større problerner.
Landsholdet til

JEM '91_ ser i øvrist

så1edes ud:

Ol-e Fnandsen og Peter Jensen begge Nyborg og
Alf Jakobsen, Heino Niel-sen og Rikke Sørensen
a1le BsK Odense.
25

ET GOI'T GRIN
Kunden: TJenerr On del vermouth
og ni dele gln, tak,
TJenerent Skal der en cltronskiie
t?
Kundent Ved du hvad, hvlc tcg
skal have limonedc, skal lcg nok
celv sige tll.
Klassen har religlan og lllle Peter
apørger larerent .Ilvls ham dør
Jecus ikke var blevet Jødt, havdc
vi så frltimc nu?
To golfsplllere ctår og snakker og
så ciger den enæ teg clog mtn ko.

ne lhJel i går. .llå, xlger den andcn, med hyot mange clåg?

Arhusianerne var blevet sure på Irakerne,
så de skrev en krigserklæring
og meddelte
at de havde 20 kampvogne og 2OO mand.
Irakerne skrev tilbage at de havde 2OOO
kampvogne og 5O0.000 mand.
Så nu har Århusianerne bedt om udsættelse
i 2 måneder. Der skal lige laves plads tiI
alle de' krigsfanger.
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I

a

R.esultater*
-fra BgK 0dense's 4. internationale
d. 1.-3. marts 1991.

turnering

Elite:
1 Peter Sørensen
BeK Odense
2 l'lorten Rasmussen
3 Martin Sørensen
4 John Hansen
5 Kjel1 Fredriksson Sjoviken

L6e/8
174/8
177
177

,13
2L,75
22, L3 e.o.
22,13 e. o.
22,63
2L

/8
/8

T8T/B

Damer:

1
2
3
4

He11e Sørensen
Rikke Sørensen

BSK Odense

198/8 = 24,75

: 26,OO e.o.
Angelika Brassait TSV Hohenho. 208/8 : 26,OO e.o.
Kitta Clausen
G1a dsa xe
222/8 : 27,75
2OB/B

Herrer:
1 Lutz Lippgld
2 Claus Foxholm
3 Mogens Nielsen
4 Michael Gosch

Mårchenwa

1d

Gelsted
0dens eMC

Harrislee

186/8 = 23,25
I9O/B = 23,75
L99/8 = 24,88
20O/8 = 25,00

Seniorer:
1 Kaj Christiansen 0dense MC
2 Hans J. Jørgensen
3 Arne Hansen

194/8 = 24,25
206/8 = 25,75
277 /8 = 27,I3

Juniorer:
l Heino Nielsen
2 OIe Frandsen
3 Dirk Fahlkamp

BgK Odense
ybor g
Mårchenwald
N

L95/B = 24,38
L99/B = 24,88

2O4/B

=

25,50
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Mini j

un

j-orer:

i A1f Jacobsen
2 Peter Jensen
3, 01e Hansen

Bgk 0dense
Ny

bor

g

0dense

MC

189/8 : 23 ,64
196/8 = 24,50
222/8 = 27,75

Seniordamer:

l Gun Jiinsson
2 Ki-rsten Hansen
3 Grethe Knop

Sj

iiviken

0dense

MC

BgK 0dense

196/8
224/8
24s/8

24,50
28,00
30, 63

Hold:
1

2
3

BgK 0dense I
BgK Odense II
Sj

6viken

* * * * {< * * **
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7O6/32= 22,06
75I/32= 23,47
777 /32= 24,28

****

***

T U f or

tæller...

TU vi1 igen minde or, at de individuelle

.
dan-

marksnesterskaber afvikles i Gelsted og Broager.
Det forlyder, at begge klubber allerede er godt
i gang med forberedelserne ti1 hver deres arrån_
gement, så vi kan kun håbe at de vi1 blive bak_
ket op via stor tilslutning
fra a1le landets
spi11ere, så husk disse to datoer:

Herre B, junior og senior spiller
17 -

18 august i

GELSTED
Elite og damer spiller
7-8 september i

BROAGER
*****ll*lt{t****t*
29

Terminskalend er l99l
Dato

Arrangement

Marts

7/3- 3/3
30/3-3I/3

Bgk Odenses 4. inr rurneri-ng
hleinheims inE.turnering

(srorm)

1. afdeling i Eliredivision

Bgk Odense

April

2I/4
Maj

5/5 2. afdeling i Elitedivisionen
Broager
5/5 1.
- øvri-ge divisioner Randers
II/5-12/5 Nyborg B.C.-s stævne
IB/5-L9/5 Nationscup for juniorer
Østrig
- herrer/damer
Prag
26/5 3. afdeling i Elitedivision
Gladsaxe
2.
- øvrige divisioner Nyborg
Juni

L/6- 2/6 2. private parturnering
16/6 4. afdeling i Elitedivision
3.
- øvrige divisioner
22/6-23/6 Nordals B.C.-s Lurnering
2I/6-22/6 0s1o Open
29/6-30/6 Nordiske Mesterskaber

Gelsted
Nyborg

Sjælland
(storm)
Oslo

Juli
6/7- 7 /7 Åbne Fynsmesterskaber
L2/7-I4/7 Hamborg fnt. turnering
2I/7 5. afdeling i Elitedivision
27/7-28/7 Odense M.C.-s Int. turnering
30

0dense
Odense

August

3/8- 4/8
8/8-10/8
I7/8-I8/8
22/8-24/8
29/8-31/8
3L/8- L/9

(storm)
Int. turnering
jrmiorer
f,ll for
Bgk Odense
IH for herre B, junior og senior Gelsted
Oslo
!H for herrer og damer
Ell seniormesterskaber
Solna, Sverige
Gladsaxe M.C.

Broager B.K.-s turnering

September

7/9- 8/9 Ill for herrer A og daner
L4/9-L5/9 M.C. Gelsteds turnering

Broager(storn)
(storm)

Oktober

3/X.A-\/LO Europcup

Schreiz

- læs i Jræste nr:
- Nye klubber i Danmark.
\T.,L^*-^
^+-.
l\yoorgs stævne.
- Formandens beretning.
Den 2. private parturnering.
- Holdturneringen.
- Landsholdet ti1 NM.
-

Al l-

dcf

f A ncr
" "5

forhåhenf

I i o madatuar5
rrrvBc L mana
ltgr Y.
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Levering at baner og spilletilbehør

