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International standardisering

Det er tiden for internationale arrange-

menter. Juniorerne er lige kommet hjem

fra Østng, herrer og damer fra Sverige

og seniorerne skal til Tyskland.
Arrangementet i Østrig levede ikke op

til den standard man forventer af et in-

ternationalt mesterskab. Organisationen
var darlig, den daglige information blev
leveret via mund-til-øre metoden imel-

lem nationerne, løbende stillinger kunne

man ikke fa før om aftenen - hvis man

overhovedet fik fat i nogen, resultatli-

sten havde kun forsiden at prale med,

festaftenen bar også præg af
darlig organisering med for ffi
opdækninger og tilfældig place-

ring af nationerne og dertil ak-

kompagneret af Tyrolermusik
hvilket nok er det sidste man by-
der unge mennesker. Nuvel
hermed er alle de negativer sider

også fremhævet og de få positive

udeladt, men med et stort afian-
gement følger et stort ansvar. De

deltagende nationer og deres spillere

betaler store sunmer for at deltage i EM
eller VM og har derfor krav På en or-

dentlig vare for pengene. Arrangementet

i Østng levede givet ikke op til hvad

man forventer. Tidligere ar har de arran-

gerende klubber af internationale ullran-

gementer heller ikke kunne overskue

opgaven, hvilket har resulteret i forvir-
rede åbninger og festaftener, hvor den

lovede transport udebliver, nogle ikke
får noget at spise endsige et sted at

sidde. Andre steder har musikken også

"Vil man undgå ar-

rangementer, der

stort set ligner et

almindeligt stæ'rne,

skal man lave en

"brugsanvisning"
for, hvordan man
kan/skal gøre for
derved at opnå en

international stan-
dardisering."

ødelag! en ellers imødeset festaften, el-
ler en umenneskelig lang indmarch af-
løst af lange, ligegyldige og uforståelige
taler har ødelag! den ellers perfekte

åbning, bespisningen på spilledagene -

da den stadig var en obligatorisk del af
startpengene - har været nedprioriteret.
Selv i de indledende faser har man

svigtet ved ikke at sørge for ordentlig
information om indkvarteringsmulighe-
der. Senior-EM i Holland i 1990, herre-

og dame-EM i Luxembourg i 1990,

Junior-EM i Schweiz i 1989 og igen i
1990 i Tyskland er eksempler

herpå. Nu er det nemt at

skyde skylden på den arran'
gerende klub, men hvis vl
vender vinklen 1800 og kig-
ger lidt på IBgV's kriterier
for og anvisninger på et ar-
rangement vil man finde ud
af, at det også er her, at

skoen trygger. Kigger man i
IBgV's handbog beskæftiger

den sig kun med den sportslige gennem-

førsel af de internationale mesterskaber.

Det rent organisatoriske leverer den

ingen rettesnor til. Man kan så begynde

at undre sig over på hvilket grundlag, at

en nation og siden en klub "kvalificerer"
sig på.

Og det er nok ikke det eneste punkt, at

det internationale forbund ikke udfl'lder
sin rolle på. På den sportslige side har

forbundet heller ikke haft autoritet nok

til at skære ind over for usportsligheder.

Især kæderåb har været et problem. Det
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mindste svaghedstegn fra dommeren,
som sædvanligvis har været den inter-
nationale sportskommissær, er kynisk
blevet udnyttet og har derefter bredt sig
som ringe i vandet blandt alle natio-
nerne.

Vil man undgå arrangementer, der stort
set svarer til et almindeligt stævne, skal
man lave en "brugsanvisning" for, hvor-
dan man kan/skal gøre for derved at op-
nå en international standardisering.
IBgV skulle samtidig oprette en rådgi-
vende funktion, der løbende skulle
kunne føIge med i det forudgående ar-
bejde. Den omtalte standardisering må
dog ikke gå så vidt, at den kvæler det
kulturelle initiativ, således at man ikke
kan se forskel på, om det foregar i
Sverige eller Italien
Danmark har søgt om EM for herrer og
damer i 1996 og ansøgningen bliver be-
handlet på et møde under VM i Sverige.

Tidligere har Danmark haft alrangemen-
ter. Det første var EM for herrer og da-

mer i 1979. Siden igen i 1988 for senio-
rer og i 1991 for juniorer og i 1992 blev
Europa Cup'en afholdt herhjemme.
Nahrligvis har disse heller ikke været
fejlfrie men der har været lagt en indsats
bag som forhåbentligt vil vrse sig pris-
værdig hvis Danmark bliver godkendt

som arrangør af EM i 1996. Man har i
ansøgningen netop påpeget, at de to
arrangementer har forløbet tilfreds-stil-
lende og uden klager fra de deltag-ende
nationer.
DBgU's ansøgning til IBgV har heller
ikke indeholdt specielle løfter til arran-
gementet. Man har desuden lagt vægt
på, at Danmarks ldræts-Forbund fulder

100 ar og at København er udnævnt til
Europas kultrnhovedstad i 1996. Det i
sig selv burde medføre aktiviteter, der
kunne give en afsmitning på et EM i
Danmark. DIF er selv interesseret i at få
flere idræts-arrangementer til landet for
at få Danmark ud af skyggen fra de

nordiske nabolande, hvor især Sverige
har markeret sig som metropol for store

urrrangementer. På konferencen
"Internatio-nale idrætsarrangementer til
Danmark" d.2.juni blev der netop lagt
op til en konstruktiv dialog mellem
idrætten, kommunerne og erhvervslivet
for at fremme muligheden for internati-
onale idrætsarrangementer herhj emme.

Set i lyset af de ovennærmte begiven-
heder herhjemme er chancen for, at

DBgU far banegolf-EM i 1996 klart til-
stede, og muligheden understreges også

af, at Østng har faet banegolf-VM i
1995. Samme år som Wien har verdens-
udstilling.

+
Svend-Erik Jensen fra MC Gelsted

døde søndag d. 8. august 38 år gammel.

Svend-Erik Jensen havde i længere tid
været plaget af sygdom. I en årrække
viede han sit liv til musikken og til ba-
negolfsporten i Minigolf Clubben
Gelsted, hvor han deltog akti\rt som

foreningsleder og som spiller indtil I år

før sin død.
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Formanden har ordet
DIF
Den 19. juni deltog jeg i repræsentant-

skabsmøde i Danmarks Idræts-Forbund,
hvor der var behandling af forslag til
regler for medlemsskab samt forslag til
regulering af den økonomiske forde-
lingsnøgle. For at det stillede forslag
kunne vedtages krævede det to
tredjedeles flertal.
Forslaget lød på, at et forbund skulle
bestå af mindst 2000 medlemmer fordelt
25 foreninger i mindst 9 amter.

Mange af de små forbund var på taler-
stolen med kommentarer til ovennævnte

krav, som man mente var for harde og

ville give problemer med efterfølgende

reduceret tilskud. Der blev derpå frem-

sat et ændringsforslag, der lød på at et

forbund skal bestå af mindst 1000

medlemmer fordelt på 15 foreninger i
mindst 6 amter. Dette ændringsforslag

blev vedtaget med de krævede to tred-
jedeles flertal.
Der blev også stillet et forslag til æn-

dring af den økonomiske fordelingsnøg-
le, der indeholder flere forskellige for-
mer for tilskud. Forslaget gtk ud på, at

hvis et specialforbund ikke opfflder
kravene til helt tilskud vil det ikke blive
nedsat til halvt tilskud men derimod til
trekvart tilskud. Det bliver under disse

regler, at jeg skal forsøge at få Dansk
Banegolf Union ind i Danmarks ldræts-

Forbund d.27. november 1993.
På grund af ovennævnte behandling har

bestyrelsen vedtaget, at Dansk Banegolf
Unions arlige repræsentantskabsmøde

bliver afholdt ugen efter. Der vil senere

komme nærmere meddelelse herom.

Landsholdene
Så er tiden kommet, hvor alle landshol-
dene skal i konkurrence.
Juniorerne er taget afsted til Klagenful i
Østng og er i skrivende stund i fuld
gang med træningen.
Næste hold i ilden er herrelandsholdet,

der den 12. august drager afsted til
Askim/Gdteborg i Sverige.

Som de sidste tager seniorspillerne af-
sted til Weinheim i Tyskland, hvor EM
for seniorer løber af stabelen d. 4.-5.
september.

Jeg vil ønske alle danske lands-

holdsspillere et rigtigt spil og håber, at

der vil komme nogle rigtigt gode resul-
tater hjem.

IBgV
Under \/I\4 i Sverige er der repræsen-

tantskabsmøde i IBgV. Der er mange

punkter på dagsordenen, men et af dem
har stor interesse for Danmark. Det er

tildelingen af de kommende mesterska-

ber fra 1996. Danmark har som tidligere
nævnt ansøgt om at afholde EM for her-

rerldamer i 1996. Denne ansøgning skal

Peter Sørensen og undertegnede supple-
re mundtligt på mødet, hvorefter der vil
blive stemt om Danmarks ansøgning. På

nuværende tidspunkt har vi ikke kend-
skab til om andre lande har ansøgt om

u[rangementet.
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Nye klubber
Der er positivt nyt vedr. en ny klub i
Vadum nord for Ålborg, som Michael
Sølling har besøgt og haft en god snak
med. Der er på nuværende tidspunkt 12-

15 personer, som ønsker at starte en

klub.
Ifølge Michael Sølling er banerne, der
bliver spillet på, spændende og resulta-
tet af besøget var meget positivt og man
gav udtryk for at DBgU meget snart kan
forvente en ansøgning om optagelse.

I Høje Tåstrup var der d.21. juni ind-
vielse af et nyt internationalt godkendt
l8-hullers anlæg fremstillet på produk-
tionshøjskolen i Fløng. Undertegnede
var tilstede ved indvielsen.
Spillet på banerne er i fuld gang med
mange besøgende. Teknisk Udvalg un-
der DBgU skal syne anlægget for at få
de sidste justeringer på plads.

Jeg håber, at der meget snart vil være
mulighed for at etablere en klub i Høje
Tåstrup. Der eftersøges en person, der
kender til vores sport og som har lyst til
at være med til at til at stifte klubben, så

hvis der findes en, der brænder efter at
gå i gang med en helt nu klub er chan-

cen her. Skulle det være tilfældet vil jeg
meget gerne høre fra vedkommende.
Udover ovennæulte er der opsøgende
arbejde igang med yderligere 4-5 inte-
resserede efiuler.
Vi håber naturligvis , at når vi går ud af
1993 har fået etableret og indmeldt
mindst 3 nye klubber. Dette vil jo også
styrke vores optagelse i DIF.

Ej blot til lyst
Æle landets klubber bæres oppe af fri-
villig arbejdskraft, både i hverdagen og
i weekends, hvor klubturneringer, stæv-
ner og unionsarrangementer foregar.
Det er tit svært at skaffe den frivillige
arbejdskraft til weekendarrangementer,
og ligeså tit svært at finde overskud i
hverdagen til det daglige foreningsar-
bejde. Det eneste løn er, at arbejdet bæ-
rer frugt. Der skal skabes resultater.
Ofte med skrevne nogle gange med
uskrevne frister, men de er der både
fordi andre stiller krav og fordi man
stiller krav til sig selv og sit arbejde. For
mange klubber er det arlige stævne høj-
depunktet i sæsonnen. Det er forberedt
gennem mere end et halr,t år. Aftener er
gået med møder. Offentlige instanser er
blevet kontaktet. Ens arbejdsplads har
været benyttet til andet end det arbejde
man er ansat til.
Derfor er det tit en pinsel, at skulle gå
og vente på tilmeldinger eller ringe
rundt efter dem efter, at tilmeldings-
frrsten er overskredet. Det samme gæl-

der, hvis der ser ud til at en række ikke
kan oprettes. Det er man vant med flere
af ungdomsrækkerne, fordi der ikke er
spillere i de rækker, men kan man ikke
oprette f. eks. eliterækken, som det var
tilfældet ved Broager BK's stævne i juli,
begynder man at fa kolde fødder.
Rækken blev oprettet med 9 deltagere,
men indtil mandag før stævnet var kun 4
tilmeldt. Af de 51 tilmeldinger var der,
foruden klubbens egrle, kun godt 20
rettidige.
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Mindre godt så det ud ved Gladsaxe
MK's stævne, hvor ca. 15 deltagere var
tilmeldt rettidigt. Og så meget mere
pinligt bliver det fordi hovedparten af
de 15 var fra Sverige.
Ved en stor turnering som Danish Open
ser det heller ikke bedre ud. Selv om
der deltager over 180 spillere er kun
godt 50 rettidigt tilmeldt. Som arrangør
er ekstra ressourcer der tæres på, når
der kommer eftertilmeldinger indtil
selve spilledagen samtidig med at andet

turneringsarbejde skal udføres.
Men hvem siger nej til en ekstra spiller?
Økonomisk er det svært nok at få et

stærme til at løbe rundt, så derfor er
mange tilmeldinger altid kærkomne,
men hvorfor altid i sidste øjeblik.
Den dag at ekstragebyrer af betydelig
størrelse kræves eller at eftertilmel-
dinger ikke accepteres, vil man fa
øjnene op for, at sløseri ikke betaler sig.

ohr

Nyt klubhus
Broager Banegolf Klub er i gang med at
etablere et nyt klubhus på grunden ved
Ringnderpladsen. Klubben har anskaffet
sig en pavillion på ca. 74m2, der skal
gøre det ud for det nuværende ishus. I
forbindelse med byggeriet håber man
samtidig på at fa lagt toilet ind i huset.

Finansieringen af byggeriet er sket via
et lan på 8000 kr. og samtidig har
klubben søgt om støtte hos
Tipsmidlerne.
Klubbens formand, Benne Andersson,
fortæller, at det nye klubhus vil spare
klubben for udgrfter til leje af telt, når

der aflroldes turnering
ner. Besparelsen vil
2.500-3000 kr. arligt.
vrl falde på andre tøne
drift.

på klubbens ba-
blive omkring

Det er penge der
steder i klubbens

Senior-EM i Weinheim
Nar de danske seniorer d. 28. august

drager til Weinheim for at spille euro-
pamesterskaber er det med knap 50 års

erfaring på banerne i vinbyen som bal-
last. Både Torben Baldorf, Arvid Bruhn,
Robert Baldorf og Knud Walther har
adskillige gange været til Osterturnier
(påsketurnering) hos 1 MC Weinheim
og Harry Jørgensen og Kaj Knop kan
med sikkerhed drage nytte af hold-
kammeraternes ekspertise.
Også seniordameholdet står godt rustet
med deres følgesvendes rutine og erfa-
ring. Det er et forholdsvis urutineret
damehold bestående af Grethe Knop,
Conny Jakobsen og Hanne Jørgensen,

der i nyere tid repræsenterer Danmark
på spindesiden ved et senior-EM.

ohr

Deadlines til
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Suveræne danske mestre
Inge Sand var urØrlig ved DM i Gladsaxe og heller ikke Kitta Clausen
havde problemer med at vinde sit DM for 3. år i træk.

Med en omgang 18 og stærkt spil søn-
dag vandt den blå-gule dansker fra
Gdteborg det danske mesterskab foran
sine to landsholdskammerater Æf Ja-
kobsen og Jan Lyø, der var henholdsvis

Inee Sand viste
modstandere.

12 og 13 slag efter. Efter lørdagens spil
var feltet stadig samlet men med et snit
på 19.80 på de sidst 5 omgange søndag
overtog han føringen og udbyggede støt
og roligt sit forspring. Det var Inge
Sands første DM-titel, men med så

overbevisende spil kan man forvente at
se mere til den stærke dansker fra
Sverige.

Omspil om guldet
I damerækken styrede Kitta Clausen be-
givenhederne fra start til slut, hvor de
nærmeste konkurrenter, Ann Christian-
sen og Aqa Stender endte 49 og 53 slag

efter. Mere spændende var det derimod
hos seniordamerne, hvor guldkampen
skulle afgøres i et omspil mellem Karin
Tychsen og Conny Jakobsen. Her kunne
sidstnævnte trække sig ud af kampen
som sejrkvinde. Tredjepladsen gtk til
Hanne Jørgensen.
Med 88 slag i de fire finalerunder lyk-
kedes det Robert Baldorf hos senior-
herrerne at lukke luften ud af ballonen
og kunne med291 slag tage guldet hjem
T2 slag foran Kaj Christiansen, der
overlod 3. pladsen til Knud Walther 5

slag efter.

Ungdommen manglede
I herre B-rækken kæmpede 4 spillere en
indædt kamp om guldet. Indtil sidste
runde var intet afgjort. Både Lars
Rosenquist, Gert Lund, Bjarne Clausen
og Bjarne Sørensen havde haft fører-
trø1en men med 20 slag i sidste runde,
formåede sidsfirævnte at trække fra sine
konkurrenter og henviste Bjarne Clau-
sen til 2.pladsen mens Gert Lund kunne
tage en flot 3.plads med hjem.
Blandt ungdommen var der kun delta-
gere i en svagt besat minijunior-række.
Her kunne Anders Grønnegard uden
nævneværdig modstand tage titlen hjem
foran Jess Hernrrig og Christian Andre-
asen. Forhåbentlig vil klubberne gøre
mere for at bakke op om deres unge
spillere, så de har bedre mulighed for at
deltage i et DM-arrangement.

over for
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Junior-EM i Klagenfurt
Ar Kansrnu ANtpnsrN, LaNosrnæNER

Årets Jnnior-EM var lag! i Klagenfurt,
Østng. Afstanden fra Danmark var 1480

km gennem Tyskland, over Kassel,

Miinchen og Salzburg. Vi startede i
gråvejr fredag den 30. juli kl. 18.30.

Fra Hamburg kørte vi mere eller mindre
i regnvejr til Miinchen, hvor vi fik en

forsmag på det vejr vi havde i Klagen-
furt. (Ca. 30-35 grader med strålende

sol).
Turen gennem Tyskland gik fint, ingen

Stau (kø) før i nåede Østtg. Her op-

levede w 2l km kø til den østrigske
grænse. Bayern holdt ferie, og det tog
ca. 3 timer at komme over denne.

Trætte men ved godt mod, ankom vi til
hotellet, efter en smule rundkørsel i
Klagenfurt. Hotellet, værelserne, var
rene men ikke ligefrem luksus. Efter
indkvarteringen tog vi ud og inspicerede

banerne.

Spillerne var opsatte og tændte før træ'
ningen. Aftalen vat, at der ikke skulle

nydes spiritus før festaftenen, hvilket
blev meget fint overholdt. Vi trænede

skiftevis på beton og eternit, og efter
den første dags træning (indspil) følte vi
virkelig, at vi havde mulighed for at lave

et godt resultat. Spillerne havde den

rigtige indstilling. Vi var på anlæggene

fra 8.00 til 18.00, hvor der virkeligt blev
gået til den. Mandag trænede vil yderli-
gere til kl. ca. 20.30. Aftensmaden be-

stod primært af pizza eller burgere. Men
det tror jeg de unge mennesker slmtes

var helt i orden. Prisniveauet var meget

lig det danske, Il2 cola ca. 2A kr. en

Wdrthersee ved byen Klagenfurt er et vel-
besøgt turistområde

pizza ca. 50 kr.
Åbningsaftenen (tirsdag) va.r en sejltur
på Worthersee, hvilket var en meget

stor oplevelse. Efter en lille forsinkelse,
tog denne tur ca. 4 trmer. Forplejningen
bestod af små brød med dejligl pålæg,

samt 2 genstande pr. person, og jeg tror
alle havde en dejlig aften.

Resultatmæssigt må jeg desværre kon-
statere, at vi ikke levede op til de for-
håbninger jeg havde haft inden afrejsen,

og de løfter træningen havde glvet. Æf
Jakobsen var 1 slag fra at komme i
finalen og Peter Jensen 5 slag, men det

danske mandskab spillede ikke darligt
på anlæggene. Forskellen til de øvnge
nationer, tror jeg bl.a. skyldes deres

deltagelse i Nations-Cuppen.
Efter en dejlig (lidt uorganiseret) festaf-
ten, satte vi kursen mod Danmark.
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Juniorerne var lidt trætte. men vi havde

en problemfti hjemkørsel. Jeg vil her
gerne give en stor tak til Morten Ras-
mussen, som på hele furen var en stor
hjælp, og som med sin viden om
banegolf, kugler samt sit gode humør
var med til at gøre denne tur til en stor
oplevelse for alle deltagere.

Til sidst vil jeg også gerne takke de 6
spillere som afså tid, penge etc. Det var
atter en fornøjelse at være sammen med
jer, I opførte jer på en måde der gør

dansk banegolf ære.

Ros til holdturneringen
AI. KURT CTN:STENSEN. NONO-ATS BANEGOLF

Crrlg

Da vi nu er færdige med dette ars hold-
turnering i 2. division, vil jeg lige for-
tælle hvor spændende det har været, og
hvilken oplevelse det var at være med.

Det er første gangjeg har deltaget i en

sådan turnering, hvor man skal kæmpe

sammen som et hold og ikke kun for sig

selv. Det har lært mig meget plus, at jeg
har prøvet nogle andre baner og fundet
ud af at anlæggene ikke er de safirme

som man er vant til men, at de er vidt
forskellige.
For mig har det været en meget spæn-

dende turnering med masser af godt spil
og godt kammeratskab. Mar har kunnet
"drille" hinanden lidt og bakke hinanden
op, når der var brug for det.

Jeg vil til sidst sige tak for godt spil og
ønske alle med- og modspillere fortsat
gode slag, og håber vi "spilles ved".

VM i Gitteborg

Nar VM løber af stabelen d. 19. august

er det med de største forventringer no-
gensinde stillet til et dansk landshold i
nyere tid. Dels har der ingen afbud væ-

ret, dels vzr 6 af spillerne med til
Nations Cup i pinsen, der blev afuiklet
på de sarnme baner som VM og dels har

alle været ekstra opsatte netop fordi de

også regner dette landshold som det
stærkeste overhovedet. Holdet består af
7 BgK Odense spillere, som er JanLyø,
Peter Sørensen, Martin Sørensen, Æf
Jakobsen, Heino Nielsen, Carsten Erik-
sen og John Hansen og derudover er der
Peter Jensen fra Nyborg og Inge Sand

fra Askims BGK. Holdledere er
Michael Sølling og Knud Walther.
Med et godt hold og kendskab til ba-

nerne er der håb om en placering blandt
Top 5. Nationer som Tyskland, Schweiz
og Sverige vil sandsynligvis kæmpe om

de tre første pladser.

I kampen om det individuelle mester-

skab kan især hjemmebanespilleren
Inge Sand gå hen og blive et alvorligt
bud på VM-titlen blandt herrerne. Ved
Nations Cup blev han samlet nr. 2 efter
Walther Erlbruch. Tvskland.
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Udlæg på
pyramiderne
Serien med udlæg fortsætter og deme
gang tager vi fat på de tre pyramider.

Der er ingen foreskreven vej, som bol-
den skal passere grænselinien på, blot
bolden har kontakt med banen når det

sker. Imidlertid er den en af de baner for
hvilke, der gælder specielle udlægsreg-
ler, fordi der, som vist på tegningen, er

steder på banen, hvor der er for smalt
mellem forhindring og bande til, at der

kan aftegnes udlægslinier. Her gælder

det, at falder bolden til ro før linien A
ry.kkes den tilbage i retning væk fra
hullet til den nærmeste spids af udlægs-

linien. Falder den til ro langs banden

mellem 2. og 3. pyrarnide eller ved 2.

pyramide rykkes bolden som nonnalt ud

til udlægslinien. Har bolden passeret

Terminskalender 1993

19.-21. august
4.- 5. september

18.-19. september
26. september
30. september-

2. oktober
9.-10. oktober

grænselinien og er løbet tilbage over

den igen, rykkes bolden frem igen
til nærmeste udlægslinie, hvilket også er
ganske normalt.
Falder bolden til ro efter linien A rykkes
denne frem i retning mod hullet til den
nærmeste "spids" af udlægslinien ved
rundingen.
Falder bolden til ro i området B rykkes
den ud på det sted på udlægslinien, hvor
den tænkte linie fra pyramidens spids

går gennem boldens midte. Læserne vil
måske kunne genkende dette fra sidste
nummer som radialudlægning.
I kredsen foregår udlægning som
normalt vinkelret ud til udlægslinien.
I næste nunmer af bladet vil vi kigge
nærrnere på vinklen, den anden af de to
obligatoriske baner på et anlæg.

ohr

Herre- og dame-\M i Goteborg, Sverige.

Senior-EM i Weinheim, Tyskland.
5. afcleling DM-hold Elite+1.div. i Dronningborg.
6. - Gelsted.
MC Gelsted's stævne (stormesterturnering).

Europa Cup i Basel, Schweiz
Fyns Banegolf Unions åbne fynsmesterskab hos BgK Odense

grånselinie
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18 baner i Gelsted
Så nåede Minigolf Clubben Gelsted det
første af sine mål.
Som det vel efterhånden er kendt af de

fleste har vi i løbet af de to sidste sæ-

sonner arbejdet ihærdiE på en udvidelse
af klubbens baner, så vi kunne komme

op på et komplet l8-baners eternitan-
læ9.
Det er mig derfor en stor glæde at

kunne oplyse at det første af klubbens
mål hermed er realiseret. Det er sket her
i foråret, hvor vi har anlagt de sidste tre
baner, som vi manglede.
Banerne er produceretlanlagl af klub-
bens egne medlemmer samt af klubbens
gode venner. Jeg vil derfor herigennem
gerne sige tak til alle som har givet en

hånd med i vores anlægsarbejder.

Jeg er dog ikke ene om at glæde mig
over de nye baner. Synet af et komplet
anlæg har fået klubbens poet Ole "H.C."
Andersen til at komme med føleende
linier:

\o, d\^->. ,a
"Fra tidlig morgen til aften silde

18 baner vi nu kan spille.
Lad os sammen en rundtur tage

på anlægget ved stationen på Østerga'e'.

Vi har pyramider, pinde ogfør passagen et V
herefter dobbeltbakke, lyn - og bare se

en snegl, et vindue, kegler og et net
ligeudbane ogetrør- som spilles temmelig let!

En vulkan findes også - en salto og en nyre

foruden en vinkel - men nu er gode råd dyre
musefælden ja - den kan volde lidt problemer

inden labyrinten slutter af med en sikker ener."

Sluttelig vil jeg håbe at se rietig mange

deltagere i Gelsted den 26. september,
hvor vi aftrolder vores arlige stævne.

Claus Foxnor-1,r, FoRrrraNo pon MC Grlsre,n

Modtager du ikke

Banegolferen?

Hvis du ikke modtager Banegolferen eller
er du flyttet, skal du meddele din adresse

til redaktøren
Ole Rasmussen.
Kragsbjergvej 5,

5000 Odense C.

11



original,

interroa,tCotoal,


