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Det var en lettet og måske overrasket Peter Sørensen, der løb
med sejren ved De Danske Mesterskaber 1998.
Ikke siden 1992 har han vundet en DM-medalje, men det er
først i denne sæson, at hans deltagelse i konkurrencer har
været på topplan. Det var egentlig sæsonens andet DM-guld,
idet han sammen med sine klubkammerater fra Putter Team
også løb med det danske holdmesterskab.
Læs om de andre mestre oe DM side 8-10. 11
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For Peter Sprensen var det nok også en ovenaskelse at slå landsholdsspilleme, som
kæmpede om deres endelige udtagelse. Ironisk nok blev m 2 en dansk-svensker og nr.
3 en holdleder på landsholdet.

Budgetmøde i DIF
side 15

Terminskalender 1998 + Scor

kassen

Bagsiden

DM-hold til debat
Vi har tit efterlyst debat og kommentarer i bladet og det har vi
fået, da årets spilleform i holdturneringen er blevet genstand
for en del debat. Læs mere side 2-5.
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Knapt var den antændt før den
var fyret af, og for mange var den
en fuser. Holdturneringen i år varede meget kort, og står det til
mange spillere, skal den ikke
have forlænget sin levetid.
Femten runder gange fire spillere er for lidt at placere et dansk
mesterskab, ef1.3rf ølgende placeringer og ikke at forglemme opog nedrykninger på. Det er simpelthen for få spillesteder, for få hold
får hjemmebanefordel, og nogle
hold når ganske enkelt ikke at
komme i gang. Det er ikke en retfærdig måde at afgøre så betydningsfulde ting på!
Turneringsudvalget to g af gør elsen om at aflyse spillerunden
den 1 1. maj, der lå i umiddelbar
forlængelse af storkonflikten, og
turneringsudvalget tog afg@relsen
om ikke at afvikle den forskudte
spillerunde den 5. juli på grund af
protester fra mange hold.
Men n@gternt betragtet har TU
intet forkert gjort. Aflysningen
blev truffet fordi det blev skønnet
uforsvarligt at dekretere spil, mens
der herskede usikre tilstande i hele landet, men måden det skete på
og den ringe kommunikation burde have været bedre"
Men at aflyse aflysningen med
3 dages varsel havde ikke vundet
bifald fraresten afklubberne, som
med kort varsel skulle fortage nye
reservationer til transport og overnatning - og ikke mindst sikre
sig, at deres spillere stadig kunne.
Da TU arrangerede en ekstra
runde den 5. juli handlede de uden

for almindelige rammer, og fulgte
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klogeligt - protester fra klubberne som ikke ville kunne stille
hold, fordi spillerne var på ferie.
Næste mulighed havde været
en afdeling i september. Det hav- nok

de nok kunnet lade sig gøre og det

ville nok have været det mest fornuftige, men igen ville det have
været uden for udvalgets rammer.
DB gU's repræsentantskab har
vedtaget hvilke terminer, der skal
spilles på. Er det nu virkelig fornuftigt at binde sig til faste weekends. Ja, man ved bestemt hvornar, der skal spilles, men samtidig
åbner det ikke ligefrem op for selvstændige beslutninger. TU tog dem

alligevel, for hvad var altemativet?
Måske skal repræsentantskabet
ikke fastsætte ngjagtige terminer,
men blot en eller to perioder i
forår og efterår, inden for hvilke,
at holdturneringen skal afvikles.
Aflysningerne, de femten spillede runder og den nye tumeringsform er diskuteret heftigt.
Meningerne er blevet blandet
sammen i en smeltedigel og har
frembragt en negativ blanding og
modstand imod den nye holdturneringsform. Vi bPr nok lige
slå koldt vand i blodet og tænke
os om to gange, når vi siger. at
den nye form er noget lort. For
hvor stort er grundlaget for at afsige en sådan dom, og kan der laves justeringer, der kan fremhæve
de genkendelige momenter, som
mange efterlyser fra sidste år?
Momenter som spænding, tællinger, og vished om sin pointhgst
umiddelbart ved rundens afslutnins.
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NV holdturnerinE
Af Jakob Petersen, Minigolf Clubben Gelsted

Antallet af deitagere i år var
lavt. Men hvad er årsagen? Utilfredshed med sidste års holdturnering, eller med den i år?
Eller er det blot et realistisk billede af, hvilke spillere, der ønsker
at deltage i konkurrence på topplan? Der mange breddespiilere
med i holdturneringen. Det er OK
- i hvert fald i de nedre divisioner.
For de er vel næppe i den grad
interesserede i konkurrenceræ set
i toppen som i de sociale sider
længere nede i rækkerne.
Jeg mener, at lunten i år var for
kort til, at man kan afgØre spilleformens skæbne. Lad os fgrst se
om justeringer hjælper!
I sin helhed er der for få klubber og spillere - og dermed også
topspillere - til de divisioner vi
opererer med i dag. Vi må simpelthen skære ned på holdantallet
til for eksempel 6 i hver række,
således forskellen i styrkeforholdet og ambitionsniveauet ikke er
så stort som i dag. Vi bBr også
kigge på reglen om flere hold fra
samme klub i rækkerne. For nogle vil det være OK at fjerne den
mens andre vil blive ramt hårdt
Alternativet er at Øge holdstørrelsen, men det vil for de mindre
klubber igen betyde brug af marginalspillere og dermed igen sætte
en kile imellem klubbernes styrkeforhold. Vi må tænke os godt
om, og ikke kun se på egne interesser, nårr vi sætter os sammen
på DBgU's repræsentantskab. Vi
skal finde en lBsning, der tilfredsstiller alle og holder dørene åbne
for nye klubber.

Vi har netop afsluttet en ny
holdturnering, så nu er der mulighed for at konkludere om den nye
spilleform har slået an.
Denne nye tumeringsform gjorde Putter Team til storfavoritter,
så det var ikke overraskende, at
de blev overlegne Danske Mestre.
Tillykke med det!
Dette var jo næsten afgjort
efter 2-3 runder i Randers, da
Nyborg, som ellers tidligere har
haft nogle af de bedste 'holdspillere",

allerede lignede et hold, som havde opgivet på grund af den kedelige turneringsform. Det er synd,
at det ikke længere er et "hold"
som har de stØrste chancer for at
vinde. men derimod er det en fordel at være 4 spillere, som "kun"
tænker mere på deres eget spil.
Bundholdene havde i den "gamle"
tumering mulighed for at drille
topholdene, dette er også næsten
udelukket nu, på grund af at afstanden fra top til bund er blevet
endnu støffe. Intensitet og spænding var noget den "gamle" turnering bar præg af, men også her
har den nye turnering vist sin svaghed, ikke engang påbane 18 ved
man om man får 2 eller 16 point.
Bedre snit havde man også regnet med, da det nu er hvert slag
der tæller, men når der ikke er nogen spænding, er der heller ikke
nogen koncentration hos spilleme.
Disse forhåbninger om bedre snit,
er kun aktuelle hvis alle spillere i
elitedivisionen, var potentielle
landsholdskandidater.
Det lave antal runder. som turneringen afggres på, finderjeg u-

heldigt, f.eks. kan tilfældigheder
have alt for afg4rende betydning
for medaljer og nedrykning.
Den stØrste svaghed ved hele
turneringen er, at den ikke er tilskuerveniig, og desuden kan pressen og TV ikke lave en ordentlig
dækning da man jo ikke spiller
"hold" mod "hold". I Randers kom
der et TV-hold, men jeg tror ikke
de nåede at optage noget, da de
fandt ud af at spiilet ikke er "medieveniigt". Det er uheldigt for
klubberne som måske har lidt reklamer som skal vises, og hvad
med DBgU, mediedækning skai
der jo til hvis vi vil udbrede os.
DBgU skal også passe på ikke
at prioritere landsholdet hpjere end
almindelige spiliere. For mig ser
det ud som om at landsholdet
skal vise unionens ansigt overfor
DIF. Det er nok derfor der bliver
brugt så meget tid og penge på det,
men hvad nu hvis DIF vælger at
se på holdturneringen, når de forhandler tilskud, så har DBgU et
problem som ikke bare kan løses
med penge.
Til alle jer, som har vedtaget
denne turnering, I må kunne argumentere for, at turneringsformen
skal kunne fortsætte uændret.
Til alle klubber og spillere, hvad
er jeres holdning, vil I fortsætte
sådan her, eller skal der foretages
nogle ændringer igen, eller måske
genindfgre den gamle holdturnering med nogle forbedringer? Det
vil i hvert fald være en god ide at
tænke over denne lille opsang, da
emnet uden tvivl vil blive berØrt
på næste repræsentantskabsmØde.
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Aflysning af holdturncrinE
Af Robert Baldorf, Gladsaxe Minigolf Klub
Igen i år blev Gladsaxe Minigolf Klub ramt af en flytning af
holdturneringen som oprindeligt
skulle have været spillet hos os
den 10. maj.
Jeg ved, at Turneringsudvalget
til dagligt udfører et stort arbejde
med at få holdturneringen til at
fungere og det skal de have ros for,
men ved denne aflysning af 2.
holdrunde i Gladsaxe i sidste @jeblik er stemningen i GMK meget
ophidset over den fremgangsmåde,
Turneringsudvalget har benyttet.
Efterfglgende er forløbet beskrevet som det opfattes fra vores side.
Mandag den 4. majhgrer jeg
ad omveje, at der formentligt
komrner en aflysning af 2. holdturneringsrunde og først tirsdag den

5. maj holder TU møde, hvor de
beslutter at aflyse.
Det mindste man kan gØretTU
er dog fgrst og fremmest at kontakte arranggrklubben telefonisk
og fortælle, at det er aflyst i stedet for at blot at sende et brev.
som klubben fBrst ser torsdag den
7. maj. hvis ikke vores formand
selv havde ringet ti1 et medlem af
TU havde vi ikke fået nogen besked om aflysningen fgr om torsdagen, altså 3 dagefgr spilledagen.
Det bliver svært for GMK at
skaffe folk til at hjælpe til med at
afttolde en holdturnering, for de
aftaler vi indgår holder ikke, og i
GMK aner vi snart ikke på hvilke
datoer, der skal spilles. Det er umuligt at planlægge noget som heist
for os og det er klart uacceptabelt.

I det brev, som klubben har
modtaget, står der, at aflysningen
skyldes den igangværende konflikt! Jeg må stille spørgsmålene:
Er der kommet mundtlige eller
skriftlige henvendeiser til TU
om, at der skulle aflyses, og fra
hvem, elier er det noget TU selv
har fundet på?
Jeg ved godt, at der er lidt problemer med at få brændstof til bilen, men togene kgrer da, og der
er gode togforbindelser til Gladsaxe, så hvad er den egentlige årsag til aflysningen?
Som et sidste punkt, ja så blev
det jo ikke bedre af, at konflikten
sluttede 3 dage fPr spilledagen.

Ringe kommunikation
Af Per Andreasen, Gladsaxe Minigolf Klub
Da jeg står som indkøber til vores iurangementer i klubben, spØr-

gerjeg som noget af det fgrste,
vores spillere efter holdturneringen i Randers, om der er blevet
sagt noget om aflysning afdelingen her i Gladsaxe, men nej det
ikke blevet bragt på bane.
Da jeg så ved, at tingene bliver
udsolgt fra vores butikker under
en konflikt, må jeg hellere skynde mig at få indkøbt, hvad vi skal
bruse til vores butik.
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Øl og sodavand kan vi altid
bruge, men da det ikke kan lade
sig gøre at få sodavand og øl alle
steder, er jeg nødt til at finde de
steder der stadig har, det lykkedes
og jeg er glad, så skal vi da ikke
t@rste i næste weekend.
Madvarer, de kan ikke holde sig
så længe, så jeg venter til sidste
øjeblik med at handle det ind.
Det lykkedes også - glad igen.
Nu havde jeg fået alt, hvad vi
skulle bruge til holdturneringen.

Jeg kommer ned i klubben den

7. maj og vil hpre om planerne
for weekenden og får så at vide,
at der bliver ingen spil i weekenden, for det er blevet aflyst
Det kan ikke være rigtigt, tænker jeg, men det stårr der i et brev
fra turnering sudval get underskrevet Peter Sørensen. Jeg ringer til
Peter. Han fortæller mig, at han
bare har fået besked om at sende
brevet ud tirsdag middag, og at
han ikke vidste noget før, det vil
sige, at han havde da hørt rygter
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MINIGOIJENS DAG afviKlEt
om at det skulle aflyses. Det må
jo også være tilfældet da han til
Christian Maglemose i en telefonsamtale mandag om noget helt
andet siger, at det er aflyst.
Jeg ringer herefter til Erling
Jensen som er medlem af Turneringsudvalget for at høre, hvad
der egentligt er sket. Han siger til
mig, at de har holdt møde mandag aften og fundet det bedst at
aflyse. Jeg spørger, om de var
blevet opfordret af andre klubber.
Han sagde at han var blevet ringet op afRanders og så havde de
talt om det indbyrdes i OMC.
Da jeg siger, at Peter havde
sagt til Christian, at det blev aflyst, da han snakkede med ham
tidligt mandag aftenfør TU havde holdt møde, sagde Erling, at så
måtte han jo vide mere end ham.
Da jeg spørger, om ikke det havde været en ide at kontakte os om
dette resultat, svarede han, at han
tirsdag aften var blevet ringet op
af Torben Baldorf som havde fået
det at vide der, jo tak men det var
efter, at der var gået rygter
Da man ikke kan bruge rygter
til noget, ringede Torben sent
tirsdag fra klubben. Det er mig
stadig en gåde, at man ikke kontakter dem der står for arrangementet som det første når man
har besluttet sig for at aflyse, og
at Torben er n@dsaget til at få bekræftet rygter.
Det er under al kritik!

Her fplger indslag fra Gelsted og Nordborg, hvor
klubberne afholdt MINIGOLFENS DAG begge
steder med et positivt resultat.
I forbindelse med årets udgave
af MINIGOLFENS DAG den 6.
juni var Minigolf Clubben Gelsted rykket ned på byens torv,
hvor der var indvielse af byens
nye springvand. Dette kunne lade
sig gØre ved hjælp af unionens
små baner, som er meget velegnet
til sådanne affangementer. Vi takker unionen for lån af banerne og
for de ekstra præmier vi blev tildelt. Samtidig en tak til Sportsminigolfklubben Putter Team
Odense for lån af køller.
tn

MINIGOLFENS DAG
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Nord-Als Banegolf Club forløb
nok en gang fint.
Oplægget var også i orden. Unionen havde nemlig lyttet til os
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flyttet affangementet til lPrdag

den 6. juni,og selv om konkurren-

cen med andre affangementer var
hård, kan vi slå fast, at det gik fint.
Som ved de foregående års arrangementer havde vi gjort vores

hjemmearbejde ordentligt, idet vi
i god tid inden dagen havde skrevet til samtlige erhvervsdrivende
og bedt om præmier.
Denne bøn blev smukt efterkommet, idet vi totalt set havde
præmier til 52 deltagere, og der
mødte 50 sillere op kl. 13, da
startskuddet lød.
Der blev dystet i 3 rækker, og
vejret var tåieligt, så det hele forløb fint med meget godt spil ind i
mellem af flere af deltagerne.
Mange af deltagere var samtidig gengangerefra vores Skoleturnering og de løb næsten naturligt
med de bedste præmier.
Efterfglgende har vi skriftligt
takket hver enkelt sponsor og allerede nu bedt om deres hjælp til
MINIGOLFENS DAG 1999, så
fundamentet for en god aktivitet
skulle dermed være skabt.
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NM mcd prublemer
Af Vincent Huus, Sportsminigolfklubben Putter Team Odense
Som de fleste nok ved, spillede

Danmark nordiske mesterskaber i
pinsen i Skjeberg i Norge.
5 mand i en personbil med fuld
oppakning og mad til 5 dage er
bare for lidt plads. Det lykkedes
dog at få plads til det hele takket
være Erlings tagboks og ved at
sidde tæt sammen med diverse
bagage på skgdet. Det fik vi dog
plads til i Inge's bil, da vi mødtes
med ham i Gpteborg og kgrte
mod Skjeberg. Det tog 3 timer i
stedet for forventede 1 time.
Vi skulle bo i2 hytter med 3
mand i hver hytte og anlægget lå
mindre end 5 minutters gang fra
hytterne. Vi pakkede ud, men
opdagede til stor undren, at det
eneste kPkkenudstyr og service
der var i hytterne var 1 ske og 1
underkop. Ingen gryder eller knive eller noget som helst. Det betØd
at vi måtte bruge tid til købe de
ting som vi manglede. Det tog
'kun' 2 timer for dem at finde noget kgkkenudstyr.
Resultatet blev at den træning
som Gerd Zimmermann havde lavet til os om onsdagen ikke kunne gennemfBres og det var jo
ikke så godt. Vi havde i forvejen
ikke særlig meget tid til at spille
både beton og eternit ind på.
Torsdagen gik med træning hele
dagen kun afbrudt af en r@galarm
som gik i gang i en af vores hytter,
fordi den ene afvores fine nye
gryder var kogt tør og havde stået
for fuld varme i et par timer.
Heldigvis stod hytten der stadig,
men vi mangiede igen en gryde!
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Fredagen

gik helt
smertefrit
og vejret
var meget
fint og
varmt,
men det
skulle
blive
varmere!
'

Bedste danske spiller ve

Skrabet hold
Holdet i Norge var skrabet:
John Hansen, Vincent Huus,
Peter Jensen, lnge sand og JanLyø

med holdleder Heino Nielsen. Med
kun 5 spillere kunne vi altså ikke
få streget de 2 dårligste runder, så
selv med så dygtige spillere var vi
meget sårbare og næsten prisgivet.
Selve spillet bar præg af, at vi
ikke havde haft tid til at træne os
ordentligt ind på de 2 anlæg. Det
var meget varmt og helt vindstille
så

vi skulle passe meget på.

Recepten lødpilmasser af vand,
en kasket og skygge under parasolleme. Det lyder jo meget nemt,
men alligevel lykkedes det mig at
glemme alle 3 ting.
Det resulterede naturligvis i at
jeg led af væskemangel og fik et
godt gammeldags hedeslag. Ved

hjælp af nogle samaritter, Heino
og 2 dyngvåde håndklæder kom
jeg dog på benene igen og spillede turneringen færdig.
Holdturneringen blev afgj ort
sBndag: Nr. 1 Sverige, nr. 2 Nor-

NM
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1998 blev Inge Sand

ge, nr. 3 Finland og nr. 4
Danmark. For fgrste gang nogensinde fik Danmark ikke metal
med hjem fra NM. Jeg vil håbe at
det kun var denne gang, at det
skete. Man skal stille med et fuidt
hold på 7 mand i fremtiden.
Vi fik 3 mand i finalen. Det var
Inge, John og Jan, som blev henholdsvis nr. 8, 9 og 17 .
Sverige og Norge delte næsten
alle medaljerne imellem sig, men
der var en stor overraskelse i juniordamer, hvor sØlvet gik til den
lettiske pige Dace Kupce. Det er
fBrste gang, at Letland får medalje ved et internationalt stævne, så
der var ikke noget at sige til, at
den lettiske lejr var meget glad.
Om aftenen var der fest med
stort tag-selv-bord og musik til
langt ud på morgenstunden.
Mandag var hjemrejsedag og
vi var godt trætte og brugte, da vi
kom hjem.
Til slut vil jeg gerne sige tak
for en god tur til Jan, John, Peter,
Heino og Inge.
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$ucces mod skoleturnerinE
Af Carl E. Rasmussen, Nord-Als Banegolf Club
For Nord-Als Banegolf Club
stod maj måned så afgjort i Skoleturneringens tegn.
Som arrangør var det dejligt at
konstatere, at vores bgn om godt
vejr blev hgrt og efterkommet,
idet vi oplevede idet helt utrolige,
at samtlige affangementer kunne
gennemfgres"
Skal man først tii at aflyse og
derpå skaffe erstatningsdage, så
bliver det et stort problem, der
nok kan gøre os i ledelsen gråhårede i utide!
I år prPvede vi for fBrste gang i
Skoleturneringens 4- itnge historie at bede Havnbjerg Skole om
at deltage i turneringen for såvel
7. som 8. klasserne, og set i bak-

spejlet blev det en succes.
Havnbjerg ligger ca. 4 km fra
vores anlæg og kræver derfor
længere transporttid sammenlignet med de omkringliggende skoler i Nordbors.

Som en journalist på lokalavisen bemærkede i overskriften på
sin artikel om turneringen, så kan
de unge lide at spille minigolf.
Det er da også vores helt klare
indtryk i NABC, og ikke nok med
at vi oplevede en række gode dage med virkelig fint spil, så havde vi også den store glæde at
kunne konstatere, at rigtigt mange
elever efterfglgende gjorde flot
brug af det B-medlemskort, vi
havde ud-styret dem med. Aldrig
tidligere havde vi oplevet et så
stort rykind på anlægget på vores
trænings-aftener om tirsdagen og
onsdage som i år.
Der blev virkelig taget seripst
fat på spillet, og klubbens hjælpere var meget hjælpsomme med
råd og vejledning til de unge.
At vi laver en opfplgning er for
mig at se uhyre vigtig, for lige så
svært det kan være at knytte unge
mennesker til klubben og spillet,
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lige så nemt er det at støde dem
fra sig igen.
Såfremt vi inden for vores
sport virkelig mener det alvorligt
med at udklække vores efterfølgere, må vi også gøre en indsats.
Da langt st@rsteparten af Banegolferens læsere ikke besidder
lokalkendskab til vores egn, skal
jeg ganske kort oplyse, at det hos
7. klasserne forlpb helt som tidligere år, idet Østerlund skole gik
af med sejren foran Havnbjerg
skole og med de to 7. klasser fra
Nordborg skole på en delt 3. plads.
Individuel vinder i denne årgang blev en gammel kending fra
sommerturneringerne. han hedder
Michael Krogh er 14 åtr og så afgjort et talent, som vi vil forsBge
at fastholde i klubben. Han har
alie muligheder for at udvikle sig
som god spiller.
Også 8. klasserne deitog og
individuel vinder blev Morten
Nielsen fra Havnbjerg, som er en
helt ny spiller, men har et godt
Øje for spillet. Han gik sin runde
på 35 slag.
Der er nu for klubbens ledere
noget at bygge på. råmaterialet er
tilstede, og det skal derfor blive
spændende atfølge de unge i den
kommende tid.

Der er stor interesse hos de unge, men
opbakningen og det grundlægggende
arbejde er også gjort grundigt.
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Godt DM bød på det hele
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Sol, varme, regn, vind, afbrydelser, forsinkelser og masser af
spænding og ikke mindre end 5
omspil var blandt de mange in-

gredienser ved årets DM i Aalborg den 27. - 28. juni.
Lgrdag så det ud til at DM
skulle blive en vindomsust affære
med blæst ind fra sydvest. Det er
et nok så velkendt fænomen på
anlægget i Nprresundby, som ellers blandt de lokale bliver kaldet
'Solsiden'. Alene blæsten er nok
til at genere spillet og blive en
tålmodighedsprpvelse for spillerne
Men så slemtblev det nu knapt,
og mest medvind havde Heino
Nielsen og Morten Rasmussen
således i lBrdagens sidste runde
hos de bedste herrer. hvor Heino
Nielsen med 20 slag bragte sig i
fprerposition, mens Morten Rasmussen med 19 slag placerede
sig lige uden for fgrerfeltet. For
de mange deltagende landsholdsspillere havde mesterskaberne
stor betydning, da deres resultat
samtidig var afgørende for deres
udtagelse til årets EM. Det gjaldt
både forjuniorerne og herrerne.

Spænding til det sidste
Sgndag blev desværre en våd
affære med 3 timers afbrydelse
om formiddagen. For nogle lykkedes det at hive gode runder op af
hatten på trods af den lange vente-

tid, og som spillet skred fremad
vendte billedet i flere af rækkeme.
Peter Sgrensen og Inge Sand
var blandt dem. der kunne det
med de gode runder, og fortrængte
Heino Nielsen fra den lånte trone,
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Det så meget vådt og håbl@st ud hele s@ndag morgen.

og det blev Peter Sgrensen, der
præg på begivenhederne. Og det
på to knusende slutrunder på 19 gjorde Kitra Clausen og Maibrit
og2o slag satte tingene på plads. Fogh nok så eftertrykkeligt ved at
Især var det hans sidste runde der spille lige på de 7 runder, så de
var med til at holde en ellers form- måtte afgØre titlen i omspil med
stærk Inge Sand stangen, og det Maibrit som vinder efter to baners
var en meget koncentreret og bag- nervepirrende 'overtid'.
efter lettet og bevæget Peter SøUndervejs havde begge to og
rensen, der blev lykBnsket som sidste års mester, Inge-Lise Handen nye danske mester 6 år efter sen, skiftende taget fgringer, men
hans sidste medalje - af samme hun kunne ikke holde trit i spurten,
karat tilmed - ved et DM.
og hun måtte således tage til takSpændingen om medaljerne ke med tredjepladsen.
var dog ingenlunde overstået. Et
Og damerne blev ved. Omspil
omspil om bronzen skulle afgøres var der også i mixrækken, hvor
mellem John Hansen og Heino nye konstellationer blandede sig.
Nielsen, og det tog dem 11 baner Mixguldet blev en sag mellem
i et meget vekslende vejrlig fpr
hjemmebaneparret Kåre ThomHeino fik udbytte af en lang og
sen og Maibrit Fogh, som kun besej kamp og vandt sin fprste DM- høvede 1 bane til at tage pusten
medalje i den fornemmeste række. fra Peter Sprensen og Grethe
Knop, mens de mangefoldige vinDamerne ville også være med dere Kitta Clausen ogJanLyØ
Også damerne, desvæffe var
måtte ud mod en anden hjemmebader kun fre, ville også sætte deres nekonstellation, Bjarne Hansen
og El6n Gade, som på trods af

Bnr,recolrenen 3/1998

fordelen måtte melde pas allerede
på fprste omspilsbane.
Som nævnt fik Grethe Knop
sammen med Peter Sprensen en
s@lvmedalje i mix, men forinden
havde hun sikret sig guldet hos
seniordamerne, hvor flere spillere
havde været med fremme i kampen.

Hendes meget suveræne sejr var
foran sidste års mester Rita Thrigesen, og en anden tidligere mester, Sonja Hansen og hendes tred-

je DM-guld i alt.
Hos seniorherrerne var det en
af de rigtigt solide kæmper, der
træk det længste strå til sidst.
Torben Baldorf viste sin rutine og
kørte en sikker sejr hjem i en række, hvor også Aalborg-spillerne
havde undervejs været med i legen. Helt ærgerligt blev det for Poul
Thomsen, som efter godt spil tilmed måtte afgive bronzen til Karsten JBrgensen efter omspil. Sglvet gik til Kaj Knop. Det var dermed hans anden DM-medalie.

Hos de næstbedste herrer var
der endnu en hjemmebanemand,
derløb med guldet. Allan Knudsen tabte på intet tidspunkt f6rtngen og kprte en sikker sejr hjem
foran Henrik Mikkelsen og Preben Thomsen i en række med
meget tæt spil blandt det forfglgende kobbel.
Mesterskabernes alleryngste
skal også med i præsentationen
her. Ret suverænt blev det Dennis
Prip, som på et tidligt tidspunkt
sngrede sækken og tog guldet med
hjem til det alsiske. Det skete foran Stefan Østergaard, og Aalborgs
unge håb, Johnny Andersen, som
mange på forhånd havde udråbt
til sikker vinder, og det pres blev
nok for meget.

EM næste store mål
Disse tre gutter skal i august
sammen med Uffe Gangelhof ud
i en endnu sværere konkurrence.,
nemlig EM i Schweiz.Her er for-

ventningerne dog knapt så store,
så man kan håbe på mere frigjort
spil fra deres side.
Herrernes hold blev også udtaget som en finale på mesterskaberne. Det bliver fglgende syv
spillere, som kan tage til Portugal
i august og forsvare de rød-hvide
farver under meget kyndig ledelse af Dr. Gerd Zimmermann:
Inge Sand, Ldvene, Kåre Thomsen, Aalborg, Morten Rasmussen,
Odense og Jan Lyø, John Hansen,
Leif Olsen og Lars Rosenquist
alle Putter Team

Adspredelse
Ud over spilledagene havde
Aalborg-klubben gjort et stort arbejde for at s6rge for adspredelse
og socialt samvær. Torsdag var er
pizza- og bowlingaften hos Seaport Funcenter, mens der fredag
var Colerado Roast-fællesspisning i Nørresundbyhallen, som
klubben havde til rådighed.
Arrangementet lgrdag aften
med fællesspisning i klubbens
indendørslokaler skal endnu en
gang roses for dets fortræffelighed - igen kreeret af klubbens
madkunstner Poul Jprgensen.

Kommunalt vejrløfte brudt
Abningen af DM foregik med
en række taler. Aalborg Banegolf

De tre juniorspillere, Stefan, Dennis og Johnny skal til EM i Schweiz

Klubs formand, Klaus Henriksen
indledte talerækken, og han udtrykte stolthed over som klub at være
yngste DM-arrangør, og samtidig
en meget aktiv ung k1ub.
Anlægget blev desuden for nyligt
besejret, idet en afklubbens egne,

I
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Kare Thomsen, i en træningsrunde satte ny rekord på 18 slag.
Dog kunne formanden godt pnske sig en officiel 18'er og udlovede derfor 3 flasker vin, til den
eller de, der kunne gentage præstationen. Et andet ønske var naturligvis også at se flere af sine
egne spillere på præmiepodiet,
men erkendte samtidig at konkurrencen ville blive hård
Næste taler var DBgU's formand
Preben Nørskov, som også roste
den unge klub og huskede en udtalelse fra 1995, hvor klubbens
formand legede med tanken om
at kunne affangere nationale stævner. Det blev nu realiseret.
Afsluttende taler var viceborgmester Peter Reinov, som var manden, der brugte udtrykket 'Sol-

siden', og samtidig lovede
han som formand for Miljgog Teknik-udvalget godt vejr
hele weekenden. Det holdt nu
ikke, men hans taburet væltes
nu nok ikke af den grund.
Aalborg er en sportsby, og han
håbede slutteligt at klubben
kunne bidrage hertil, og sende et par deltagere til mesterfest på byens kongres- og
kulturcenter sidst på året.
Med en heldig etter på fprste bane åbnede han De Danske Mesterskaber 1998 og
ønskede alle spillere lige så
meget held og desuden masser af godt spil.
Viceborgmester Peter Reinov kunne
også - med lidt held.

Minigolf Clubben Gelsteds stævne 15. - 16. august 1998
(stormesterturnerin g)

Lgrdag

13.00:

Søndag

9.00:

2 indledende runder - derefter 2 specialrunder.
(Specialrunderne er frivillige, de tæller ikke med i snittet og de giver
separate præmier).
4 indledende runder - derefter 2 finalerunder.

Kategorier:

Herre A oB B, damer, seniordamer og - herrer, juniordamer og - herrer,
minijuniorpiger og - drenge.

Startgebyr:
Præmier:

Herre A: Kr. 100. Ungdom: Kr.50. Øvrige: Kr.80.
Ungdom: Pokaler. Herre A+øvrige: Pengepræmier

Tilmelding:
Yderligere info:

Teddy Nielsen, Østergade 22,5591Gelsted.
Fås i klubben på tlf. 64 49 28 28
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Senest den L0/8

til:
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Puttor Team ny,t me$tcrhold
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Det blev en triumf for Putter
Team-spilierne, da DM for hold
var afsluttet.
Klubben hev det danske mesterskab hjem og det blev realiseret på Nyborgs baner. Nyborg
var ellers forsvarende mestre.
men kunne i den sidste afdeling
intet stille op mod Putter Teams
store forspring, som var skabt i
de foregående afdelinger. Dog
kunne de uden problemer ikke
blot holde, men også Øge afstanden ned til Putter Team's andethold, som inden var en trussel
mod sØlvet.
Det danske mesterhold består
af John Hansen, Leif Olsen, Peter
Sørensen ogJanLyØ.

Nyborgs sØlvvindere er Peter
Jensen, Lars Rosenquist, Carsten
Eriksen og Uffe Gangelhof.
Putter Team's bronzevindere er
Vincent Huus, Kim Bukhave, Ole
Rasmussen og Heino Nielsen.

Stor forskel
3 hold sluttede langt nede i
rækken. Det var Gladsaxe Broager og Gelsted, hvor de to sidste
var uden chancer for at redde sig,
og de må nu finde sig i et ophold
en række iængere ned næste sæson.

Kun et hold op
Efter de nuværende regler bliver det Nord-Als Banegolf Club,

som er eneste oprykker til Elitedivisionen. Putter Team's tredjehold på andenplandsen rykker ikke op på grund af reglen om maksimum 2 hold fra en klub i samme række og Nyborgs andethold
kan heller ikke fordi kun i hold
skal op i Eliten i 1999. Men med
den gennemgribende debat, der
har været i år, kan alt stadig ske,
eksempelvis, at rækkens stØrrelse
ændres eller at der ændres på den
førnævnte maksimumregel.
For en ordens skyid skal vi lige
nævne Nord-Als's vinderhold,
som var Dennis Hansen, IngeLise Hansen, Bent Schultz og
Lars Thomsen.

Slutstilling 1998
Elitedivision
Plac. Hold

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.

Putter Team Odense

I

Nyborg Banegolf Club
Putter Team Odense

I

II

Aalborg Banegolf Club I
Odense Minigolf Club I
Banegolf Klubben Randers
Gladsaxe Minigolf Klub I
Broager Banegolf Klub I
Minigolf Clubben Gelsted I

I

Point

Slag

Snit

2t9

r420

23,61
24,72

180

1483

r54
r36
t20

t527

)\ L\

1549

118

1581

25,82
26,27
26,35

76
57

r640

)7

20

1792

division
Plac. Hold
Point
1 Nord-Als Banegolf Club I
122
2 Pfiter Team Odense III
115
3 Nyborg Banegolf Club II
100
4 Banegolf Klubben Randers II 96
5 Nord-Als Banesolf Club II
51
6 Aalborg Banegolf Klub II
44
/14
7 Broager Banegolf Klub II

r546

1

688

?a

28,13
29,97

Slag

Snit

t676

27,93
27.80
28,22

1668

1693

t7t2
1814

28,53
30,23

t224

30,60

t87l

3r,28
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Tilbage$anE, for hvemp
Af Teddy Nielsen, Minigotf Ctubben Gelsted
Brev til redaktøren af Banegolferen:
"Jeg har indtil det sidste nummer af Banegolferen altid syntes,
at dine artikler har været meget
diplomatiske, men denne gang
synesjeg godt nok, at du er gået
over stregen. Man skal ikke kaste
med sten, når man bor i et glashus
uden at feje for egen dBr fgrst.
I forrige nummer skriver du om
tilbagegang. Jeg må srille mig der
spørgsmål, om det er for holdturneringen eller redak tøren.
At skrive i unionens officielle
blad at folk ikke kan spille golf,
synes jeg er at bruge store ord.
Hvis du kun havde skrevet, at vi
ikke ville, kunne vi sagtens have
levet med det, men der er da masser af klubber, der i tidens løb har
brugt spillere med væsentligt hgjere runder, uden at de er blevet
hængt ud i unionens blad.
Desuden er der flere tilfælde
ved både DM-enkelt og ved flere
stormesterturneringer, hvor der
har deltaget personer, der ikke
var mere seriBse end vi var. men
det er måske farven på klubtrgjen, der bestemmer, hvordan ens
opfprsel må være.
Samtidig er du inde på tilbagegang fra nogle klubber, men der
må vi melde hus forbi. Vi har altid haft store forskelle fra år til år.
Prgv påunionens kontor at få
klubbernes medlemsregistrering
til DIF, så kan du se, hvor alle de
hold, du søger, burde komme fra
og hvem der i de sidste manse år

har stillet med hold i forhold til
deres medlemstal.
I skal da være tilfredse med, at
vi overhovedet kunne stille 1
hold. To dage f6r fristens udløb
havde vi endnu ikke fundet den
fjerde spiller. Men vi stillede
trods alt op til alie runderne og
spillede os nedad i divisionerne
også selvom vi var afbudsramt i
fgrste runde.
Du skriver i artiklen, at det ikke er en virus, men en sådan må
du da have pådraget dig, inden du

skrev det indlæg, men kom til
Gelsted så skal vi køre dig igennem vores antivirusprogram, men
du skal nok regne med at det tager 2 år, så hårdt som du er angrebet.
Nå, spgg til side, for jeg mener
virkeligt, at vi snart skal til at
bakke hinanden op også i hverdagen, i stedet for at genere hinanden for eller erjeg bange for at
Poul Schhiter får ret med sine bergmte ord:
..UNIONEN
ER STENDØD".

Domme i DBgU-turneringer lggT
Af Teddy Nielsen, Minigotf Clubben Gelsted
Der har til alle turneringer været et opslag over domme afgivet
i 1997, men hvorfor er det mangelfuidt. Jeg kan kun se en straf
fra runden den27. - zL.juni. Den
holder da vist ikke!
Er det fordi dommerudvalget
ikke kunne ville eller turde skrive

dem alle på for ikke at komme i
konfl ikt med Straffebestemmelserne $9 stk. a eller hvad?
Jeg håber på et svar, selvom
jeg godt ved, at der kan få tilbagevirkende konsekvenser.

l{æste nurnmer af Banegolferen
Banegolferen nummer 4ilggg udkommer medio oktober
Deadline for annonier og indræg til bradet u* 20. $ebtum;e.

"i

Indlæg til Banegolferen modtages gerne pr: post til redaktøren
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Resultater siden sidst
z}.juli

For perioden 20.apÅI -

Nyborg Banegolf Club's stævne
6. - 7. juni
Herre

A

(10 rd.)

1. JohnHansen,PutterTeam 219

2. Heino Nielsen, Putter Team
3. Leif Olsen, PutterTeam
Seniorherrer

(10 rd.)

1. Christian Rasmussen, Nfborg
2. Leif lgrgensen; Odense
3. Kaj Knop, Putter Team

Seniordamer
1.

231
239

262

269

(10 rd.)

Grethe Knop, Putter

Team

2. Sonja Christensen, Odense
3. Kirsten Hansen, Odense

Juniorer
1. Niels Brogaard,

239

269
291
304

(10 rd.)

Nyborg

2. Lars Jgrgensen, Odense
3. Thomas Bennedsen, Nyborg
Hold
1. PutterTeaml

284
293
299

(8 rd.)
157

2. Nyborg
3. Putter Team II

790

II
(10 rd.)
l BgrgelykkeNord-Als Z1j
2 Kaj Knop; Putter Teeam
278
3 Rudolf Matthies, Broager 280
Seniordamer
(10 rd.)
1 Ilse Maass, Harrislee
284
2 Grethe Knop, Putter Team 285
3 Rita Thtigesen, Nord-Als 281

27. - 2&.juni 1998

223
225

(10 rd.)

Wilfried Mohr Trappenkamp 250
Willy Mthlberg, Harrislee 254

Broager

1.

B

153

159

162

(7

Aalborg
Mikkelsen, Randers
Thomsen, Aalborg

Allan Knudsen,

2. Henrik
3. Preben

Maibrit Fogh, Aalborg
2. Kitta Clausen, Gladsaxe
1.

3. Inge-Lise Hansen,

181

182

(7 rd.)
199
199

Nord-Als

Seniorer
Gladsaxe
2. Kaj Knop, Putter Team
3. Karsten Jgrgesen, Randers
1. Torben Baldorf,

Seniordamer

(10 rd.)
Harrislee 241

(7 rd.)

li3

2. Stefan Østergaard, Putter Team 183
3. Johnny Andersen, Aalborg
lB7

Mix
1.

(5 rd.)

Maibrit Fogh/Kåre Thomsen, ABK

260
2. Grethe KnopÆeter Sørensen, SPTO
199
3. Kitta Clausen, GMK/Jan Lyø, SPTO
269

Team
2. Conny Jacobsen, Gelsted
3. Rita Thtigesen, Nord-Als
1. Grethe Knop, Putter

(9 rd.')
Seniordamer
l. Grethe Knop, Putter Team 249
2. Sonja Christensen, Odense 295
3. Mie Matthies, Broager
302

x**x***x******************

rdj
111

2O4

263

Damer
(10 rd.)
1 Inge-Lise Hansen, Nord-Als 255
2 Monika Schacht, Harrislee 266
3 Tina Lorenzen Wiile, Nord-Als 29i
Seniorherrer I
1 Horst Sauerland,

(7 rd.)

Team
2.Inge Sand, Lcivene
3. Heino Nielsen, Putter Team

218

Juniordrenge
l. Dennis Hansen, Nord-Als

(10 rd.) Broager Banegolf
Juniorer
Klub's
1 Brian Lausten, Nord-Als 249 jubilæumsstævne 12. - 13. juli
2 Martin Christensen, Nord-Als 266
3 JanBuchholz, Trappenkamp 316 Herre A
(9 rd.)
l. Ole Rasmussen, Putter Team 225
Hold (4-mands)
(7 rd.)
2. Bjarne Hansen, Broager
236
1. Harrislee
653
3. Heino Nielsen, Putter Team
236
2. PutterTeam
710
3. Nord-Als
tt9 Seniorherrer
(9 rd.)
1. Rudolf Matthies, Broager 244
Danske Mesterskaber
2. Kaj Knop, Putter Team
251
individuelt og mix, Aalborg
3. Anker Nissem. Broager
261

Damer

B

Trym Scharff,

248
253

Seniorherrer

Herre A
1. Peter Sgrensen, Putter

(10 rd.)

3. Hary Lorenzen, Harrislee

1
2
3

Nord-Als
Harrislee

Preben Madsen,

Willi Maass,

Herre

A

1. Daniel Christ, Harrislee
2. JohnHansen, PutterTeam
Herre

2
3

848

Nord-Als Banegolf Club's
internationale stævne
13 - 14.juni
Herre

1998

(7 rd.)
190
197

lg9
(7 rd.)

203

216

Fglg med i "Resultater siden
sidst" hver gang, og få seneste
opdatering på sporten.
Næste gang kan man se resultater fra:

OMC's stævne
GMK's stævne
ABK's stævne
MCG's sævne
Åbtte Fynsmesterskaber
EM for juniorer, damer og
herrer og seniorer
Europa Cup for mesterhold

217

13

lnndsholdet oB DBEU
Af Preben Ngrskov, formand Dansk Banegolf Union
Under det individuelle danmarksmesterskab i Aalborg var der
også landsholdssamling, hvor
landstræner Gerd Zimmermann
var til stede. Til et af mØderne udtrykte Gerd sin bekymring over
udviklingen i Dansk Banegolf
Union. Han ser her en gentagelse
af, hvad han flere gange tidligere
har oplevet i andre forbund.
Han ser problemet i, at fra en
basisorganisation med spillere,
der har et givet præstationsniveau,
får han til opgave at udtage nogle
spillere til et landshold og bringe
det frem til internationale toppræstationer. Det er også lykkedes
flere gange, hvorefter GefiZimmerrnann har fået et nyt job.
Problemet er nu, at spillernes
præstationsniveau i basisorganisationen falder tilbage til et lavere
niveau end før han startede.
For at forebygge, hvad der er
sket de tidligere gange, fremlagde
Gerd Zimmermann et forslag om
at knytte tættere forbindelser mellem landsholdsspillerne og resten
af Dansk Banegolf Union. Det vil
nu blive fors@gt og er som f6lger:
Alle spillerne på landsholdet
har fået tildelt et ansvarsområde
inden for 4 felter, hvor der skal
gøres en indsats. Disse er:

Ungdomsarbejde
1 : Partnerskab Mester"+"Lærling"
2: Juniorsamlinger med aktiviteter.

3: 1 ungdomsansvarlig i hver
forening.
4: Unge skal ud til flere stævner.
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Presse- og offentlighedsarbej de
1 : Informationsudvekslins
mellem klubber.
2: Informationer om aktiviteter
til Banegolferen.
3: Artikler om spillerne til
Banegolferen.
4: Spillere skal med på messer,
demonstrationer, skoler.

Landshold,/landsholdstrup
1:Bedre information (på dansk).
2: Organisering af hjemme-

træning.
Forbedre forplej ningen.
4:Baneplaner.
3:

Træner uddannelse
Relevante kurser.
2:Psykologi.
3: Hver klub sin træner.
1:

Det betyder ikke, at spillerne
på landsholdet skal udføre alle
opgaverne, men derimod at de er
ansvarlige for at det bliver gjort.
Man skal derfor ikke blive forbavset, hvis der kommer henvendelser fra landsholdsspillerne vedrprende lpsning af ovennævnte
opgaver. Tag det som et tilbud og

hjælp med så godt I kan. Det er
til vores fælles bedste.

forbindelse med landsholdssamlingen
kom det endelige landshold til EM i
Portugal på plads.
I

an 14 ø, Sportsminigolfklutrben Putter Team Odense
John Hansen, Sportsminigolfklubben Putter Team Odense
Morten Rasmussen, Odense Minigolf Club
Leif Olsen, Sportsminigolfklubben Putter Team Odense
Kåre Thomsen, Aalborg Banegolf Klutl
Lars Rosenquist, Sportsminigolfklubben Putter Team Odense
Inge Sand, Liivenes Bangolf Klub
J

Reserve:

Vincent Huus, Sportsminigolfklubben Putter Team Odense
Holdledere:
Heino Nielsen, Sportsminigolfktubben Putter Team Odense
Christian Maglemose, Gladsaxe Minigolf Klub
Peter S6rensen, Sportsminigolfklubben Putter Team Odense
Peter MtiIIer, Schweiz
Træner:
Gerd Zimmerman, Tyskland
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Budgetmode iDlF
Af Preben Nqrskov, formand Dansk Banegolf Union

Morten Rasmussen og undertegnede deltog i Danmarks ldræts-Forbunds årlige budgetmøde den 12. 13. juni. Her er kort nogle af
punkterne, der blev behandlet. Læs mere herom i
Idrætsliv.
www.infosport.dk
Deffe er hjemmesiden, hvor der

bl.a. kommer information om
forbund, foreninger og resultater.
Der startes med de store holdidrætter og senere kommer alle de
øvrrge forbund. Der er fra Infosport udsendt information til alle
foreninger, så man selv kan indlægge oplysninger på hjemmesiden.

Tipsloven
Tipsloven har været under
revision. Det har betydet 13,4
mill. kr. mindre til DIF i forhold
til '98 budgettet. Der tildeles dog
8 mill. kr. mere til Team Danmark. så skaden er ikke så stor
som tidligere frygtet.
En ændring er, at Tipstjenesten
skal indbetale to halvåriige acontobeløb til Hypotekbanken. Problemet heri er. at der er risiko for
en statsstyring og at Tipstjenesten
kan komme på finansloven. Det
kan svække befolkningens tillid
til tipstjenesten og der kan eventuel komme en indblanding fra
EU, da tipsmodellen indtager en
særstillins inden for EU.

Folkeoplysningsloven
DIF pr@ver også at gØre sin indflydelse gældende ved revision af
folkeoplysningsloven. Der kan
dog ikke forventes ændringer i
25-års reglen (Det har efter budgetmPdet vist sig, at der mellem

regeringen og Kommunernes
Landsforening er indgået en aftale om at fors@ge at afskaffe det
frie lokalevalg og de lovbundne
lokaletilskud pil 7 5 Va).

Revision af politikkataloget
Her var politikkerne om lige
muligheder for kvinder og mænd
til stor debat. Bl.a. var det ændringsforslag som: "Specialforbundene skal igangsætte rekrutteringsprojekter med henblik på
at opnå mere ligelig kpnsfordeling
blandt de aktive medlemmer".
Det kunne give megen arbejde
til DBgU, men skæbnen ville, at
hele kapitlet om kønnenes iigestilling blev str@get. Her var det
kvinderne, der gik forrest bl.a.
med den begrundelse, at afsnittet
var blevet en tom skal, som klientgjorde kvinderne og gav mændene et bekvemt alibi. Man må
heliere gØre noget i stedet.

Information og medier
Målsætningerne for information og medier er bl.a. ændret til,
at der bliver sat penge af til udvikling og st@tte af medie oversete idrætsgrene bl.a. ved at tilbyde specialforbundenes informationsansvarlige en uddannelse
i at servicere og håndtere pressen

Her er vor pressesekretær
Claus Andersen tilmeldt et kursus, som er opdelt i 3 moduler,
som løber efteråret og vinteren
over.

Breddekonsulenier
Man forsBger at fastholde 50/
5O-procentfordelingen af udgifterne til breddekonsulenter.

DIF's satsningsområder
Som følge af, at der kan komme stramninger i DIF's gkonomi,
blev der gennemfgrt gruppearbejde
med det formål at klarlægge,
hvilke satsningsområder DIF skal
have og hvad specialforbundene
skal betale for modtagne ydelser.
Arbejdet fik fastlagt kerneområder, som skulle tilbydes gratis.
Disse blev:

-

TalerØr for specialforbundene

Ansvar for dansk OL deltagelse

-

Indsamling og formidling af
viden
Bred informationsvirksomhed

Der blev også stillet mange
forslag til hel eller delvis brugerbetaling, men dette bearbejdes
videre i DIF's bestyrelse og forventes behandlet på senere mBder, inden det går til endelig beslutnins.

Terminskalender 1998
DATO

ARRANGEMENT

SPILLESTED

ANLÆG

GMK's stævne (int.) (storm)
ABK's stævne
EM - juniorer
MCG's stævne (nat.) (storm)
EM * herrer/damer

Gladsaxe MK
Aalborg BK
Olten (Schweiz)

E
E
F+E
E
B+E

EM

seniorer
Åbne Fynsmesterskaber

Papendal(Holland) B+E

Europacup

Paderno

August

- 2
8- 9
13 - 15
15 - 16
26 - 29
1

Gelsted
Porto (Portugal)

MC

September

- 12
18 - 19
10

-

MC

Gelsted

E

Oktober
8

- 10

(Italien)

B

$cor lrassen i $vcnsk holdkonkurrence
Med en præmiepulje på mindst
50.000 svenske kroner inviterer
Vestsvenske B anegolfforbund til
Nordstan Bangolf Open 1998.
Det er en international holdkonkurrence på indendØrs eternitbaner i Ggteborg, som spilles
fra den 8 - 10. oktober, altså
samme termin som Europa CuPpen. Ydermere er det samme anlæg, som lagde baner til Europa
Cuppen i sidste år
Holdene består af 3 spillere +
eventuel reserve og der deles op
imellem herre- og damehold.

Når nu præmiesummen er så
hgj, er startafgiften naurligvis
med til at finansiere en del af
præmiesummen. Det koster
nemlig 1200 svenske kroner at
deltage med et hold, men med
udsigten til at score kassen er det
vel en rimelig investering. Der
gives nemlig også præmier til de
4 bedste hold i hver række.
Stævnet afsluttes med en banquet ti1 100 Skr.
Skulle der være nogen, der er
interesserede i at deltage kan man

rette henvendelse til DB gU's
kontor og få præcise detaljer om
afviklingen og mulighederne for
overnatning.
Lignende konkurrencer har vi
endnu ikke herhjemme, men i
1989 deltog 4 spillere fra Banegoif Klubben Odense i en tilsvarende konkurrence og noget
overraskende løb de med sejren,
så kom ikke og sig at de danske
klubhold ikke kan hamle op med
de ellers stærke svenskere.

or

