AUGUST

1990 10. årgang nr.2
I I t

1r

{{

I I rt * {.r }. f I | | | { I { { I lt I I
BROGAGER

en klub i fremga.ng.
fkke blot på spi1lesiden sker der noget '
nu har de også deres
egne baner. Vi glæder
os a1le til at møde
dem på hjemmebanen
i Broager.
Mere om Broager ljanegolf Klub inde

i bladet.

Fra redahtionen..
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- og anclet godt tj-l ''tsanegolferen,
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Harry Lorenzen, Apotekervænget 14, 641C llord'borg
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'Banesolreren,'
rlrr ] er mandag d. J. sePtember.

Formanden har ordet ...

o

l'or nylig f ik j eg en henvendelse
fra TV 2"s LORRYredaktion. De vi11e
høre- sn Dansk Banegolf Union var

:

interesserede i at medvirke i en ud
sendelse, der skulle belyse, hvor
svært det er at blive optaget i
Dansk fdræts Forbund.
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Man havde rettet henvendelse ti1
Dart og Freesbee forbundene, der
i havde sagt ja til at nedvrrke,
:r,- r,:,'r,,i,,.:- hvilket jeg selvf Ølge1ig også gjorde.
Dart og Freesbee har fået nei på deres ansøElninger
om o_ptagelse i D.I.F. og det ser i Øieblikket ikke
ud til der er håb for optagelse for dem. For Dansk
Banegolf Unions vedkomnende ligger vores ansØBninEl
stadiB tiI behandlin€.

Der blev optaget et interview med Generalsekretær
Bent Agerskov fra D.I.F., hvor han bl.a. blev spurgl
om

det ikke var en lang ekspeditionstid af

Dansk

Banegolf Unions ansØgning, det nente han ikke, da
det ver en "konpliceret sag." ?.

I i-nterviewet ned nig skabte det en del forvirring,
da journalisten skiftevis brugte banego1f og
ninigolf. Det er ikke fØrste gang, jeg har været ude
for det problern. For de f leste mennesker er minigolf
noget nan kender, hvor irnod du skal t i t at f orklare
hvad banegolf Br, hvorefter de siger nåh1.. det er
minigolf du mener.

fortsætteS.ooo.
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[ret L-år mig til at tænke på, om det var en kloB
besluLnirrEi, der blev taget i sj.n tid, da denne
navneændri-ng blev besluttet. . . . .?
Ovennævnte udsendelse i TV 2 - LORRY er ikke blevet
sendt- endnu, men de har lovet at gf ive besked,

såsnart den er blevet progransat.

InBer }Jalter

fornand
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Da våren kom

til

Odense.

Vi bringer dette indtæg, fordi OHC havde et
problen, son vi fØLer er gældende for det meste
af landet: Hanglende tilgang af nye oEl specielt
unge spillere. Derfor fortæ]ler vi tidt om hvad
vi har giort for at afhiælpe situationen'
Vi kontaktede en lokal skole, oB tilbød at no91e
skoleklasser (11-13 år) kunne konme oC prøve at
spitle minigolf i deres Eiynnastik,zidrætstime
(naturligvis gratis ) . Hens de var på anlæEf€et,
fortalte vi om teknik og kugler, o€ hialp dem
med at FtFvx at zpillx bs.nsrns knrrekt- Dette
blev fulgt op af et tilbud on , ?t de kunne spl1e
resten af året for 50 kr.
Efter et stykke tid begyndte de at nelde sig ind,
på nuværende tidspunkt, sidst i nai, har vi tZ nye
minijuniorer, som neget aktivt har spillet i ca.l
nnåned.
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Et ud.snit af

OMC's

træningsaften ti1

juniorskare. Her sanlet på

ære

en

for fotografen.

Vi afholder junj.ortræning hver torsdag aften, hvor
de får ca. 1 tines grundig træning, hvorefter de
sp i 11er ho ldkanp e 11er 1i€lnende . T i I vinderne 8i ver klubben en sodavand. De fleste af den deltager
aktivt i klublivet hele ugen. f erkendelse åf, at
forældrenes opbakning også er vigtig, har vi
inviteret disse ti1 at overvære iuniortrænin€len en
aften, hvor vi også bØd på kaffe og brØd , aE
infcirmerede on juni-orarbejdet, oB klubben i det
hele taget.
Vi ved Eodt, dt der vil komne et frafald, men der
vil altid blive nogle til bage, oE Eiennen et fortsat
arbejde fØIer Vi, at vi kan styrke såveI OHCs, son
hele ninigolfsportens frentid i dannark.
Vi vil opfordre andre klubber til at EØte det
sannne.

Kaj Lykke

Hadsen

Formand og
j un iortræner

Kaj Christiansen

j un iortræner

5

Unfair hehandl ing ?
fra fU.
Efter i februar måned at have ansØEit om DH-enkelt
arranglenenterne, så vi f ren tiI at hØre be$rundel-sen for al andre havde fået tildett dern. Vi blev
irnidlertid svært skuffede over at 1æse TUs
begrundelse i sidste numner af "Banegolferen", oEf
vil godt begrunde hvorfor:
l- ) TU nævner, at turnusordn inE:en er taget i
betragtning. Hvis det er landsdelskriteriet, der
nenes, er TU's hensyn i direkte modstrid med
repræsentantskah,ets besluLningl fra novenber 1g8g,
hvor det blev besluttet at ophæve
landsdelsfordelingen fc'r DH-e arrangementerne,
såIedes at alle klubberne skulle ansØ€e på lige
Here

"GLASNOST" ønskes

vrf,Aal.

2) Ved valget af BgKO og NBC, skriver TU, at de
spillemæssige forhold er opfyldt. Hvilke
spillenæssige forhold har GMK og OHC altså ikke
kunnet opfylde?

Hvis klubberne frenover skal fØLe sig motiveret
til at ansøge, kræver det, at TU indtager en åben
holdning, og informerer åbent og ærIigt. Allerhelst
ser vi, at santlige ansøgninger offenliggØres,
sådan at vi kan se, hvad vi har Ejort forkert (oB
Klubberne har des
hvad anore har Eijort rigtigt).
uden krav på at få at vide, hvilke "krydrede" for
hold, vi kan gilæde os til ved de 2 arrangementer
hos BgKO og

NBC

"

Hvorfor skal vi forøvrigt vente 2-3 nåneder ned at
få en så tvivlsom begrundelse, son tilfæ1det er?
Det er da at gøre grin ned de klubber, son har
lagt. noget arbeide i, at sætte en ansØgning samnen'
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Lad os få faets på bordet til Eiavn far sportens
r-:dbredelse. TU's holclning i denne sag er kun med
tiI at skabe grobund for unØdig rygtedannelse oB

dårligt sanarbeide. Det var ve1 ikke det, der
forrnå1et med at ændre tildelinEien af DM-e
arranEf enenterne

va-r

.

Gert, Andreasen
GHK

Det bl-ev ikke i år, at DM-enkelbmands
skulle spilles på disse banern

i*:
l:i::i:
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En by i provinsen.
Et portræt

af Elroager

Elanegolf l(lub.

Vi har aitid været en ti mand, son har interesse*
ret sir{ f or minigolf . Der blev af holdt snå interne
tt-trneringer Efennen sommerens forlØb, og diskussionen Erk meget ofte på, on der ikke skulle startes
en klub - men det blev ved snakken i flere år.
I somneren 19BB blev snakken nere al-vorIig, og
Vemningbund Minigolf ( caf eteriet ) f i.k kontaktet
DBgU. Der blev tilsendt et startersæt, og vi fik
':gså en snak rned Nordals Banegolf Club, som vi
l-ravde rnØdt, ved "Katrinelund Cup" . Et arranElennent,
son SpnderborEl Firmasport stod for fØrst firserne.
4 initiativtagere fik lavet en lejeaftale ned
Veinmingbund Hinigolf og stif tede derpå den 1.
september 19BB klubben Venningbund Banegolf Club.
Samme år fik vi lavet 10 indendlrsbaner i eternit,
som blev sat op i Broagerhallen til en lejeafgift
100t1 kr . om måneden, hvoraf konnunen dækkede 75 %
-

Lt 1j-lle udsnit af Broagers nye baneareal.
.$$\o
'$
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Klubben kom hurbi€t godt igan€ og nåede op på ea.
20 spillere. Vi kom ud omkring til stævner og vi
fik startet et DH-hold i 4. dlvision, og vj. var
sikkert ikke nange, der havde regnet ned oprykning
sanne år. Vi fandt hurtigt ud af, at den leieaf
tale vi havde fået ned Vemningbund Hinigolf kunne
vi ikke leve ned. Vi nråtte have nere fri træninE!.
I højsæsonen var der kun nulighed for at træne
onsdag aften samt lØrdag og sØndag forniddag.
ViIle man træne på andre tidspunkter skulle nan
betale kr. 12,OA . VBK betalte kr. 50 pr nedlen om
året. Yderligere holdt vi banerne ved lige og

lagde fliser.
Det blev efterhånden klubben for neget. Vi mistede
et par medlenmer p.g.a. dette. Det næste skridt
blev, at vi ikke blot skulle holde banerne vedlige,
men også hele onrådet. Vi skulle slå græs, luge
n.n. Vi ville slet ikke tå, tid til at træne.

Ved et tilfælde fik vi kontakt med en mand, sotrl
vidste, åt der 1å et ubenyttet anlæB i FlensborE.
Nogle stykker to€ til FlensborE! for at besigtige
banerne. De så rædselsfulde ud, nen efter nØiere
inspektion fandt vi ud df, at vi godt kunne bruge
den bare ikke til de 30000 kr. son blev forlangt
Efter et par nåneders stilstand og forhandlinger
ned FlensborEl Komnune fandt vi fren til den rette
ej erHam tilbød vi 10000 kr., og det gik han med til.
VBK havde fået sine egne baner.
7 mand tog ti1 Flensborg for at afnontere banerne
og læsse den i en container. Det tog en hel lØrdag,
og on nandagen blev banerne kdrt til BroaEer. hvor
vi har været igang ned at reparere den På nuværende tidspunkt er ramnerne og en del af forhindrin'gerne færdige. Så nu mangler vi kun resten.
Det, son vi troede var vores stØrste problem,
nenlig anskaffelsen af et banean1æg, var nu ]øst.

I

Htln -";å iron f rrrhand l ingerne ned Broager Kommune .
F'ør'st fik vi t,ilbudt en skrånende grund, som kunne
an ]ægges i elager , hvi.s træerne rnåte f j ernes . Det
passese desværre ikke tenni-sklubben, son grænsede

op Lil "urskoven". gå fik vi tilde1t en ny "skov",
i-rvor tekrlisk udvalg endda havde haf t en nand i
skoven for at afmærke banernes placering, hvilket
de var neElet stolte af, for der var plads til dem
a1le. Vi kiggede lidt på det, og i fællesskab ned
konmunen fandt vi bare PLADSEN - bare vent og sel
SADAN FINDER DU VORES ANLÆG:
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HUSK
at Broager Banegolf Ckub afholder stævne i
Weekenden d. 1-2 september.
at der spilles Dli for herrer ( rtUen række ) og
daner på ngf odense's baner lørdag d. 8 - søndag
d. ! september.
at der afholdes slutspil på Broager baner søndag d.
15 septenber.

at der i

weekenden

efter er indbudt til åbne fynske

mesterskaber på Nyborg's baner.
at Gelsted l,linigolf Club som rosinen i pølseenden
afholder sit årlige stævne i weekend.en d.. 29-3C
september.

**JK*
t1

IIet handler om penge !
ETERNITCUP 1990

I

ASKIM.

Peter SØrensen, BgK 0dense
Lia vi i påsken va,r i Weinheiru talte vi med
svenskerne f ra Gc,teborg. De f ortalte at Eterni-t,:upen sku 11e af holdes i Askim i år
Eternitcupen er en firenands slagspilst,urnering, efter samme systen som den konmende holdtr:rner ing. I de indledende runder inddeles holdende i 4 puljer, hvor man mØder hinanden een
gang, de lo bedste hold Bår videre til kvartfinalen. Herefter ny lodtrækning,og der fortsættes ned knor:k ouf- systen.
Da Nybr:rg af holdt stævne i samme weekend, var
det ikke helt så ]et at samle 4 nand, nen det
lykkedes rlog til sidst og det var fulde af forhåbningi at Jan, Hartin, Carsten E og jeg drog
mod Askim onsdag den 23 Maj. Vi ankom til Gotel-r*rg Ii1. f .iJi-] un na-tten, Llden bykort o€i kun ned
Martins nog;et gennemhullede hukomnelse fra året
f Ør. Efter en 1i11e udf lugt tiI Garnla stadan konn
Hartin pludselig i tanke om at der måske alligevel ikke var noget ski1l der viste af mod Askin
på rrotorvejen. Vi vendte derfor om og kØrte de
15 krn t,ilbage til det bjerg han mente anlæElElet
rnuligvis 1å på den anden side af . Da vi ef ter
dette eksperinent var ved at opgive fandt vi ud
af at, Gud nok alliElevel eksisterer da han sendte
DS et tegn, i form af en Askin Taxi son vi fulgt.e efter og efter yderligere et kvarters søgen
fandt vi endelig anlægget.
Torsdag Efik rned træninEi ag fredag morEfen startede den individuelle turnering ned ca. 150 deltagere. Vi alle 4 var i finalen oB Hartin klarede
sig bedst; han blev nr. 4 rned et snit på 22,5,
hvi ]ket indbragte 1"000 skr . LØrdag niddag startede holdtr:rneringen, hvor f i i de indledende kon
i pulje med Viskan, NykopinEi, og Solna.
.
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Det succesfulde hold fra
Askirns Eternitcup
Carsf,en E., Peter, Jan
og Martin.

Vi lagde ud nred at tabe til Solna nen vandt
derefter de næste ? kanpe og gik videre son ettere i puljen. f kvartfinalen nØdte vi Tantogården hvor vi spillede 90 - 94 og vandt med LZ
sIag. I semifinalen nØdte vi GuIlbergsbro, hvor
vi lagde ud ned at gå vores bedste runde på 86
og anden runde gik vi 98. Vi var nu nået finalen
hvor vi skulle nØde Sjoviken. Son i alle runder
kon vi dårligt fra start men vi spillede os op
og kon ind på 92 og fØrte med 6 slag.
Anden runde kon vi ind på g0 og udbygElede fØringen ti1 endelig sejr på 10 slag, son indbraEfte
7500 skr.
Tilsidst lidt on svenskernes måde at arrangere stævner på. Det svenske forbund udpeEfer een
domner son ikke spiller, oEf denne fungerer så bå*
de son donmer og en slags tilsynsfØrende for turneringsledelsen på stedet. Endvidere ser man me$et
lenpeligt, på dornnerreglerne, hvilket Eiver en neget rolig og ikke nindst sjov afviklin€! af spillet. Det er b1.a. tilladt at heppe på nedspillerne
i en grad der ville fØre til diskvalifi.kation herhjemme, men det er ikke noget probleun at spille
under, fordi at alle spillere 8ør det.
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tortsaf......
JeH synes aL nan burde overveje noget lignende
herhjemme, da del giver spillet stenningf. Det er
virkeligt sjovt at se når spillerne får 1ov at
slippe deres frustrationer lØs.
Alt i alt en sj ov tur, sorn j eg ikke t,ror det
vi l- være nc,Elet prob l.em at skaf f e deltagere ti1
næste år.

Har durrrr
...rris, ros, kritik, kommentarer eller emner til
debat, så fat pennen og skriv dine guldkorn ned
på et stykke papir? lngun skal holde sig tilbage
med sine tanker og ideer - for her på redaktionen
får vi .......

aldrig nok.
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r - Min datter er gået i seng med
lumbago.

- Ak ja, de italienere er ikke
at modstå...

til

O Per og Poul roede ud På Furesøen for at fiske CIm taP. Fehavdb

&n, der fSrst frk t*d,
skulle give frokost. Da & havde
siddet der i en time, sagde Per:
- Du, Poul, ieg tror, ieg sætter
en offn på min krog.
- Hvad? Har du krog på?
aftaft, at

o - Da min mand,kom hjem fra
Paris, gav han mig en chinc*rillal
- Så er det da godt, der er noget,
der hedder penicillin!
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Levering at baner og spilletilbehør

