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Så lykkedes det
Af OIe Rasmussen, redahør af Banegolferen.

Stort tillykke til Dansk Bane-
golfUnion med den endelige

optagelse i Danmarks Idræts-
Forbund. Og tillykke til den

bestyrelse, der efter en lang og
sej men målrettet kamp har ført
dansk banegolf over målstregen

i etløb, der for mange små

forbund sikkert kan betegnes

som en klassiker. Sammen med

styrkeløfterne er vi nu accep-

teret som en idræt, hvilket
bærer en højere værdi end

sport ifølge en definition, der

kom frem blandt debatørerne

under DIF's repræsentantskab i
Kolding.
Her står vi så med laurbærrene

om halsen ved starten på et nyt
løb med et hav af muligheder

foran os.

Hvad vil vi så videre?
DIF vil fortsat se udvikling og
på mødet gik snakken blandt
forbundene om at hæve tallene
på de krav, hvert enkelt for-
bund skal opfylde for at være

optaget i DIF og derfor må vi
naturligvis ikke gå i stå. Nye
klubber skal igang, unge klub-
ber behøver fortsat støtte og
alle klubber har behov for flere

medlemmer. Og ikke blot unge

medlemmer, som jo er frem-

tiden, som det så velkendt
hedder, men også de enlige,

familierne - mænd og kvinder
for det er jo en familiesport;

det synes vi ihvertfald selv og

reklamerer også hermed og

sidst men ikke mindst de ældre,

som har tiden og lysten til at

gøre et stykke arbejde i
foreningerne.
Vil man se udvikling, kræver

det vil en arbejdsplan.

Organisationen, dvs. DBgU og
herunder også lokalunionerne
skal kunne tilbyde konsulent-
tjeneste (og gør det til dels

også idag) mht. vejledning i
almindelig klubdrift, kommuni-
kation ud ad til (myndigheder,

forbund, andre klubber) og
rådgivning mht. banepleje. De
lokale unioner må lancere de

fremstød, der skal fremme
kendskabet til sporten og her-
igennem bidrage til øget med-

lemstal i klubberne. Publikums-

turneringer, åbent-hu s-arrange-

menter og opvisninger skal

være en del af charmeoffen-
siven over for offentligheden.
Sporten skal simpelthen synlig-
gøres meget mere end i dag.

Men ud over hjælp skal klub-
berne også have et grundigt
spark bagi, for de skal nemlg

også selv stå for benarbejdet i
kampen for flere medlemmer.

Idag for man intet foræret.
Men skal der rekrutteres må

der nytænkes i foreningerne.
Der skal laves aktiviteter i
dagtimerne for skoleelever,

arbejdsløse og ældre.

Man må samtidig kigge på de

forcer sporten har idag: F. eks.

er der flexible træningsmuligh-
eder, den kræver ingen

omklædningsforhold, det er

nemt at have udstyret med sig i
bus eller bil eller på de tohjul-
ede, der er ingen sportsskader,

masser af frisk luft og motion
og mulighed for at dyrke spor-
ten både individuelt og i hold-
sammenhæng Og kunne man i

den forbindelse ikke forestille
sig en tumering, hvor familer

...fortsættes
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dystede mod hinanden -

Hansen mod Jensen - fat mor
ogbørn?
I DIF's rapport,,Idrætten mod

åtr 2000* har en gruppe des-

uden beskrevet, hvordan den

mener, at udviklingen skal ske i
foreningerne for at tilpasse sig

udviklingen i samfundet. Kon-
klusionen lyder, at foreningen
skal være et centralt sted til
aktivitet og dialog, og der må

derfior ske en omstilling og
justering af foreninger og
organiseret idræt.

Omstillingsprocessen skal ske i
samarbejde med daginstitutio-
ner, skoler og sociale og kul-
turelle myndigheder.

Udfra gruppens tanker
etablerede DIF også i 1993 en

pulje - den sakaldte UFO-pulje
- som skulle støtte tiltag som

idræt på tværs, idræt i nærmilj-

øet,nye aktiviteter og stævne-

former, idræt og demokrati og
idræt og andre tiltag af kultur-
el karakter. Flere af disse tiltag
har man kunnet læse om i
DIF's blad,,Idrætsliv". Man
kunne måske også opfordre
Dansk Banegolf Unions
bestyrelse til at opstille nogle

kriterier for nogle tilskuds-
berettigede tiltag.I det tilfælde
ville man få at se, i hvilke
områder og klubber, initiativ-
erne og drivkraften for udvik-
ling lå, for derved at kunne slå

til i de mere,,døde" områder af
landet.

Opfordringen er alså.

Hold dampen oppe og lad være

med at ride på bølgen, så når vi
langt!

Formanden har ordet
Af Inger Walther formand Dansk Banegolf Union.

Lørdagden 28. maj 1994 påt

Hotel Scandic i Kolding -
Danmarks Idræts-Forbund
afholder repræsentantskab s-

møde og Dansk Banegolf
Unions formand har fremlagt
vores ansøgning om optagelse i
DIF og er herefter blevet sat

uden for døren, imens man dis-
kuterer. Derefter går afstem-
ningen. Denne er skriftlig, og vi
skal have to tredjedeles flertal
for at blive optaget.
Ventetiden er lang, men endelig

bliver vi kaldt ind i salen igen
og her bliver afstemnings-

resultatet læst op: 67 ja - 14 nei
- 6 blanke. Ialt 87 stemmer.

Den er hjemme, alle klapper og

som den første ønsker for-
manden for Danmarks Idræts-

Forbund, Kai Holm, tillykke.
Det er lykkedes, Dansk Bane-
golf Union er blevet optaget
som specialforbund uden nogen

forbehold i Danmarks Idræts-
Forbund.
Det er mange års kamp der
endelig har båret frugt, og
mange personer har gennem

årene været medvirkende til, at

det denne dag er lykkedes.

Nu skal der lægges en målrettet
fremtidsplan, så vi også kan
bevise, at vi er værdige til at

befinde os i dette selskab.

Nordisk samarbejde
Ugen før var der Nordiske
Mesterskaber i Vasa i Finland.
Herunder blev der afholdt et

nordisk møde, hvor vi blev
enige om, at Kjell Hendriksson
fra Sverige fremover fungerer
som koordinator for Norden
med følgende arbejdsopgaver:

1) Indkalde til nordiske møder
med udsendelse af en dags-

orden - samt skrive referat
fra disse møder (der forven-
tes afholdt to møder om året

i forbindelse med NM og
EM)

2) Sørge for kommunikation
mellem landene - både

skriftligt og telefonisk med

bl. a. nyheder fra WMF, så

vi i god tid kan forberede os

til repræsentantskabsmødet i
forbindelse med EM.

Da alle valgte i WMF er på

valg på mødet i Grækenland i
september, blev det drøftet,
hvilke personer, som vi fra
nordisk side kunne ønske os

skulle udskiftes i henholdsvis

bestyrelsen som den tekniske
komite.
I bestyrelsen kunne vi ikke
umiddelbart finde nye egnede

kandidater, men der var I00o/o

enighed om at forsøge at få
valgt en ny sportskommissær
istedet for Leo Moik fra
ØstÅ1. Der blev fundet en kan-

didat, som alle kunne gå ind

for. Da vedkommende først
skal forespørges, om han øns-

ker at stille op, vil jeg vende

tilbage med navnet senere.

Det blev bekræftet, at der
afholdes Nordiske Mester-
skaber i Danmark i pinsen i
1995. Stedet vil blive meddelt
på et senere tidspunkf. Pt. er
der indkommet to ansøgninger

om værtsskabet ved NM. Disse

vil blive behandlet på det første

bestwelsesmøde i unionen.
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Profilen
,rProfilen" er et nyt indslag i bladet, der sætter fokus på en person eller en klub i Danmark.

Dette nummers profil:
Morten Rasmussen, 28 år, BgK
Odense. Er netop vendt hjem

fra NM i Finland. Samme sted

havde han sin landsholdsdebut

for 10 siden, dengang ved EM.

Til daglig spiller Morten
Rasmussen i BgK Odense og
har glort det siden 1986, hvor
klubben blev dannet. Inden da

spillede han i Odense Minigolf
Club, hvor han startede påsken

1981, dengang 15 år gammel.

Banegolferen har mødt ham og
set på både spilleren og lederen

i ham.

Spilleren
Hvad er dine største resultater
nati onalt og internationølt ?
Herhjemme har jeg to DM-
titler i mixpar og internationalt

harjeg en 2. plads for hold ved
Europa Cup i 1992 - et resultat
jeg i øwigt havde forventet, da

Cup'en jo blev spillet på vores

hjemmebane. I 1990 opnåede
jeg en placering som nr. 2I ved
EM i Luxembourg. Det var lidt
over forventning. Især var jeg
positivt overrasket mit spil på

det svære anlæg, hvor jeg lå
inden for Top 3 efter de 4

indledende runder der.

De to turneringer betragter jeg

også som de største begiven-
heder, jeg har deltaget ved

inden for banegolf.

Hvor mange timer om ugen

bruger du på din sport?
Jeg bruger i gennemsnit ca.25

timer om ugen. Det indbefatter
både træning og turnering, så

det skulle være nok til at holde

formen vedlige.
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Hvad sknl der tilfor at blive
en god spiller?
Det kræver mange ting.
Stædighed og vilje samt en

god psyke er nogle af de vig-
tige elementer. Dertil kommer
en god portion træning, konc-
entrationsevne og ikke mindst
evnen til at lytte efter andres
gode råd og erfaringer.

Morten Rasmussen i fuld koncentration.

Spiller man meget, kommer
rutinen også. Det gælder især

mht. boldvalg, spillevarianter
på banerne og slagteknik. Kort
og godt kan man vel kalde det

spilanalyse. Det er desuden vig-
tigt, at mantør få bank, f. eks.

ved at deltage i store turne-
ringer, hvor man kan få en

masse modstand og noget hår
på brystet.
Koster det dig mange penge at
spille?
Jeg vil tro at jeg om året bruger
ca. 20.000 kr. idetjeg hvert år

er udenlands f. eks. med

landsholdet.
Nu hor du prøvet meget ogfået
opfuldt nogle måL Har dufort-
sat ambitioner?
Ja. Men dem holder jeg for mig
selv.

Fortæl lidt om din styrke og
din svaghed?
Min styrke er især, at jeg ikke

er bange for nederlag og min

svaghed er vel nok, atjeg træ-
ner for overfladisk på banerne,

inden jeg spiller runder. Men
jeg opnår min sikkerhed på

banerne ved at spille mange

runder.

Lederen
Udover at spille arbejder du

også med ryorten på lederplan.

Bl. a. er duformandfor Fyns
B ane golf Uni on, landstræner

for det danske juniorlandshold,

...fortsættes
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formandfor sportsligt udvalg i
din egen klub og med i Dansk
B ane go lf Uni ons un gdom s-

udvalg. Er der virkelig plads
til alle disse jobs når du også

spiller på topplan?
Normalt ikke. Jeg bruger vel 5-
l0 timer om ugen til disse ting,
og jeg tror egentlig ikke, at det

er tilstrækkeligt.
Har du visioner med dette

arbejde?
Jeg håber, at jegkan være med

til at styrke sporten. Det er

,rigtigt, at den får gennemslags-

kraft over for DIF, medierne og
sponsorer. Samtidig gælder det
om at give sporten et ligeværd

sammenlignet med andre

sportsgrene, så der bliver
dannet respekt omkring den.

Jeg håber også, at jeg med mit
arbejde i ungdomsudvalget kan

bidrage til, at der kommer flere

ungdomsspillere herhjemme og
dermed også skabe en bredde i
klubberne' 

- ohr

Kort fortalt
Små og store nyheder fra banegolfuerdenen

Fremskred i betonprojekt
Det skrider fremad for Odense

Minigolf Clubs projekt med

etablering af betonbaner.
Klubben har færdigarbejdet en

projektmappe, som er sendt til
godkendelse hos Odense

Kommune.
En anden ansøgning hos Tip-
midlerne er allerede behandlet.
Kulturministeriet har tildelt
klubben 50.000 kr. for T994 og
man regner med også at søge

for 1995.

Idrætter springer ud
"Idrætten springer ud" i
Odense d. 13.-18. juni med

Samvirkende ldræts-Klubber i
Odense som arrangør. Blandt
deltagerne er BgK Odense,
som stiller en bane op på Råd-
huspladsen. Klubben deltager
sarnmen med l0 andre foren-
inger, bl. a. er petanque, ride-
sport, atletik, arnis, saiko
karate og rosport repræsente-

ret. Formålet er at præsentere

den odenanske idræt for det
størst mulige antal odense-

anere.

Europa mod USA
Det lyder som en ønskedrøm,
men er i virkeligheden ved at

blive en realitet.
Svenskeren Kjell Hendrikson
har på en fritidsmesse i
Orlando, USA haft kontakt til
amerikansk banegolf, der kan
registrere ca.2000 spillere i et

forbund, Golf Association of
USA der kører med profes-

sionel organisation, ledet af en

direktør.
Amerikanernes udgave af
spillet er vidt forskellig fra
Europas udgave. De spiller på

golfbaner i miniatureformat,
og benytter en bold pr. bane.

For at få indblik i vores ver-
sion, kommer amerikanerne på

besøg under EM i Grækenland
for at fastlægge nærrnere ram-

mer for arrangementet.

Foreløbig er der snak om op-
stilling af baner i Atlantas
Super Dome. Financieringen
kommer efter de amerikanske
direkløres udsagn til at foregå
via sponsordollars.

DM i Gelsted
Minigolf Clubben Gelsted er
blevet tildelt værtsskabet for de

individuelle danmarksmester-

skaber samt DM i mixpar 1994.

Det foregår d.2.-3.juli og
titlerne fordeles efter 12 runder
på de 18 baner. Det forventes at

der dukker op mod 80 deltagere

i alle aldersgrupper op til DM.
Tilmelding sker klubvis senest

74 dagefør tll DBgU's
turneringsudvalg.
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Juniorturnering i Grindsted
Af Anders Grønnegård, Nyborg Banegolf Club

I weekenden d. 23.-24. afholdt
DBgU's ungdoms-udvalg en

juniorturnering i Grindsted for
ungdomsspillere fra hele landet"

Tilmeldingen var forholdsvis
stor. Ca. 15 personer var

dukket op i detjyske. For
manges vedkom-mende var det

første gang, man fandt vejen til
vestkysten, idet der i unionens

regi har været meget fa artang-

ementer her igennem årene.

Det var årets2.juniortræf idet

det første fandt sted i februar

på BgK Odenses baner.

Dengang var det dog en

BaxncolrnnrN 2/1994

indbudt trup i forbindelse med

forberedelserne til årets junior-

landshold, der blev instrueret,

øvet teknik med og meget

andet. Jeg har deltaget i begge

samlinger og kan kun finde

positive værdier ved disse, da

programmet er nøje fastlagt

med masser af godt sPil og

andet hyggeligt samvær.

I Grindsted var det På samme

måde som i f or, hvor vi sPil-

lede nogle omgange På deres

filtanlæg. Det var vældig

inspirerende, da vi er godt vant

til vores sædvanlige eternit-

baner. Lørdagaften sPillede vi
en omgang fodbold og sPiste

pizza (i omvendt rækkefølge)

og nogle sluttede aftenen af
med en intelligenstest i form af
Trivial Pursuit. Overnatnings-
forholdene var også perfekfe,

fordi hytten lå på en camPing-

plads ved siden afbanerne.

Jeg håber, at hvis der kommer

andre juniorsamlinger, så må

det gerne være lidt i samme stil

som disse, fordi arrangørerne

har valgt den rigtige måde at

køre disse på.

Inge Sand nummer tre
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Det blev til en meget flot 3.

plads til Inge Sand i herreræk-

ken ved de Nordiske Mester-

skaber i Vasa, Finland.

Afgørelsen om de tre første

placeringer faldt først På aller-

sidste bane, hvor Inge Sand

med en tre'er måtte tage til
takke med en tredjeplads og

derpå se sine to modstandere

fortsætte i et omsPil om første-

pladsen, hvor finnen Marco

Noutio kunne trække det

længste strå mod Sveriges Kari
Hakkala.
I holdkampen var det dog

Sverige, der for 3. gang kunne

hjemføre guldet. Her tog
Danmark trediepladsen foran

Norge. På det danske hold og

hos landstræner Peter Sørensen

var der stor tilfredshed med

resultatet, da de danske sPillere

kun havde kort tid til at sPille
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sig ind på det meget svære

filtanlæg. Spillet var desuden

lørdaggeneret af stærk blæst

og regn og kulde. Søndag stod

Heino Nielsen dog for en flot
præstation på filten, da han

sammen med NM's w.2Kan
Hakkala blev noteret for bedste

runde på 30 slag.

Ligeså enestående var vinderen

af damerækken Birgitte Karls-

sons resultat. Hun var turnerin-
gens bedste spiller med 275

slag, 4 slag foran den bedste

herre. Nummer to blev den

tidligere junioreuroP amester

Åsa Pettersson, der henviste

landsmandinden Karin
Wcklund til tredjepladsen.
De danske seniorherrer kunne

ikke stille meget op mod deres

nordiske modstandere og måtte

derfor se svenske Kjell
Fridriksson løbe med guldet

foran Lennart Kensert og Bertil
Gertzell.
Juniorernes levede heller ikke

op til det forventede. Holdet

tabte pusten og måtte tage til
takke med tredjepladsen.
Holdets bedste spiller blev

Peter Jensen på en 7. Plads.
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Holdturneringen efter 2 afdelinger
Efter at Elite- og 1. division
har været i Gladsakse og
Odense (OMC) og 2. division
har været i Karup og Odense
(BgK O) er I"o92. division
nået halwejs i DM-holdturne-
ringen.

Topstriden
I 1. division har 3 hold lagt sig i
spidsen og udkæmper i øjeblik-
ket kampen om opryknings-

pladserne og guldet.
I2. division har Gelsted II lagt
sig klart i spidsen og vil med en

ordentlig indsats i de sidste 2
afclelinger være sikker på
oprykning. Den sidste opryk-
ningsplads er der på nuværende
tidspunkt 3 aspiranter til.
I Elitedivisionen har BgK
Odense I skilt sig lidt ud i top-
pen med et forspring på 5 point
til de nærmeste konkurrentet

mens kampen om sølv og
bronce stadigvæk er åben, idet
de næste 5 hold ligger med en
forskel på 4 point.

Jævnbyrdige hold
Udviklingen i årets holdturner-
ing tyder på, at styrkeforholdet
klubberne imellem er blevet
mere jævnbyrdi$, og det har
givet øget spænding i forhold
til tidligere år.

-lmo

Stillingen efter 2. afdeling
Elitedivision

Hold
Banegolf Klubben Odense I
Gladsaxe Minigolf Klub I
Gladsaxe Minigolf Klub II
Odense Minigolf Club I
Banegolf Klubben Odense II
Nyborg Banegolf Club I
Minigolf Clubben Gelsted I
Nord-Als Banegolf Club I

Hold
Banegolf Klubben Randers I
Banegolf Klubben Odense III
Nyborg Banegolf Club II
Broager Banegolf Klub I
Banegolf Klubben Odense fV
Odense Minigolf Club III
Gladsaxe Minigolf Klub III
Odense Minigolf Club II

Hold
Minigolf Clubben Gelsted II
Karup Banegolf Klub I
Banegolf Klubben Randers II
Banegolf Klubben Odense V
Aalborg Banegolf Klub I
Nord-Als Banegolf Club II
Broager Banegolf Klub II

Point
22

I7
L4

l4

Plac.
t
2

J

14

IJ

t1
7

Point
22
22

l8
12

I2
t2
8

6

Point
24
T6

T4

I2
9

5
AT

Slæ
1350

1405

1426
r434
1439
r4t3
1445
1486

Slas
1440
r465
1495
Is26
1567

1603

1591

1758

Slas
1329
1388

1362
r433
1485

t517
l5 l0

Snit
24,11

25,09
25,46
25,61

25,70
)5 )"
25,80
26,54

Snit
25,71

26,16
26,70
)1 )\
27,98
28,63

28,41

31,39

Snit
27,69
28,92
28,39
29,85

30,94
31,60
31,46

4

5

6
4

8

l. division
Plac.
I

2

4

5

6

7

8

2. division
Plac.

I
2
a
J

+̂

5

6

7
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Doping r en blind passager ?
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Den er længere, end du tror -
listen over forbudte midler.

Og det er nefitmere at bryde

reglerne, end du tror - bevidst

eller ubevidst.
Men det virker jo nærmest

latterligt at bringe debatten om

doping med ind i vores verden.

Doping er jo kun for kraft-
betonede sportsgrene, hvor
genvejen til muskler, råstYrke

og guddommelige resultater

nås via anabolske stereoider.

Det ved alle dal

BaNncor,rnnnx 2/1,994

Men doping er ikke kun store

muskler og stærke mænd. Det

er også opkvikkende midler,

som er med til at skærpe

koncentrationen, og det er også

beroligende midler, som virker
afslappende i pressede situatio-
ner. I fagsprog kaldes de beta-

blokkere.
DIF udgiver en pjece over en

lang række stoffer, der er

forbudt i henhold til Inter-
national Olympisk Komit6's
liste og World Minigolf
Fedrations liste indeholder

nogle yderligere skærpelser.

Deriblandt er alkohol på den

forbudte liste. Ligeså er koffein
på den forbudte liste, men er

kun ulovligt såfremt koncen-

trationen i urinen overskrider
15 mikrogram pr. milliliter.
Det kan i mange tilfælde være

svært for udøveren at finde ud

af, hvad der er tilladt. Og især

ved sygdomme kan proble-

merne opstå. For hvad lægen

ordinerer kan nemt indeholde

forbudte stofFer. Og de for-
budte stoffer kan også indgå i
håndkøb smedicin, naturPræ-

parater eller kosttilskud, som
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Blandt hovedpinetabletter og
gigtmidler er albyl, aspirin,

brufen, idrotyl, ibumetin og

ibuprofen på listen over tilladt
medicin. For astmapatienter

kan generelt siges, at de kendte
præparater ikke må bruges i
tabletform. Mod mavesår og

for meget mavesyre er også

mange præparater tilladt, herib-

landt er alkasid, almin, alminox

og natriumbikarbonat. Ved

hoste og ondt i halsen nævner

DIF to midler, som må anven-

des, det er bromhexin og

toclase. Også mange epilepsi-
midler er registreret på listen

over godkendt medicin.

kan købes på apoteket, hos

materialisten, helsekostforret-
ninger eller i supermarkedet.

Hvad er tilladt?
Som nævnt er listen lang over

de forbudte midler, men det vil
være omsonst at nævne dem

alle her.

Istedet bør nærrnes nogle af de

midler vi bruger i dagligdagen
mod hovedpine, mavesmerter,

gigtsmerter, hoste, køresYge,

allergi mv. som ikke er på den

forbudte liste hos IOC:

Nu tror mange måske, at de

ikke må deltage i turnering,
hvis de er under behandling
med præparater på den

forbudte liste. Det findes der

dog undtagelser for. Har man

en lægeattest, er man ifølge
WMF's reglement undtaget
rammelovene for doping, hvad

ang&r det attesterede medika-

ment. Attesten skal dog ind-
leveres uopfordret inden start,

hvis man ønsker, den skal have

indflydelse på en evt. prøve.

Positiv?
Dopingkontrol gennemføres i
mange sportsgrene både i
træning, før turneringer og især

ved alle mesterskaber og

officielle turneringer. Nægter

man en prøve, bliver det

betragtet og straffet, som var
der gennemført en doping.

Straffen er hård. En positiv

dopingprøve medfører auto-

matisk diskvalifikation. Ved

grovere forseelser gives mindst

et års turneringsstoP fra alle

turneringer og i gentagelses-

tilfælde turneringsstop På
livstid. I holdspil vil dislcvalifi-

kation af en spiller på holdet

medføre diskvalifikation af hele

holdet.
En dom kan naturligvis aPPel-

eres. Under DIF er det doPing-

kontroludvalget, der afgiver og

udmåler straffen for en udøver.

Vil man appelere skal det ske

inden 4 uger til DIF's ordens-

og amatørudvalg. Kendelsen

herfra er endelig og kan ikke
appeleres.

...fortsættes
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Deltag iDM !

Af Leif Olsen, BgK Odense

Efter at DBgU igennem mange

år har arbejdet hårdt og ihær-
digt på at blive optaget i DIF er

det nu endelig lykkedes.

Unionen har opnået den stør-
relse og udbredelse, der skulle
til for at opfylde de krav, der
blev stillet af DIF. Disse års

arbejde er nu udmundet i, at

DBgU har opnået status som et

selvstændigt og tuldgyldi5
medlem af DIF.

Nu er det så klubberne og spil-
lernes tur til at vise, at de har
viljen og styrken til fortsat at
fremme banegolfen i Danmark
ved ufortrødent at arbejde på at
gøre klubberne støIre og spillet
bedre.

Spillerne vil å rig lejlighed til
at vise deres vilje og formåen
ved at deltage i dette års DM-
enkelt og mix, hvor der især i
år forventes stor tilslutning i

alle rækker og fra alle klubber.

Optagelsen i DIF vil nok i
første omgang ikke kunne
mærkes på klubberne, så især

her skal man passe på ikke at
gå istå men arbejde videre, så

vil effekten af optagelsen med

tiden også nå ud til dem.

Skriv til bladet
Det er raft at mange er så

tilfredse og enige i de ting, der

kommer frem her i bladet.

Men kors hvor er det doe
kedeligt!
Kedeligt ikke at modtage
særlig mange indlæg, kedeligt
ikke at modtage nogle ytringer,
meninger og farverige kom-
mentarer, der kan sætte liv og
kulør på artiklerne - skabe en

debat.
Banegolferen er modtagelig for
indlæg af enhver art og giver

gerne råd og vejledning hvis
dette ønskes så fat trygt skriv-
eren og send dine tanker, men-

inger, utilfred sheder, lykønsk-
ninger eller bare en lille hilsen.

Æt vil blive behandlet seriøst

og i den sidste ende være med

til at skabe et endnu bedre uni-
onsblad, end vi har idag

,,Alle børnene kedede sig,

undtagen Rolf.
Han spillede banegolf'

Læs varedeklarationen
Som før nævnt kan man få
mange midler i håndkøb, som

kan indeholde forbudte stofer.
Derficr bør man også tænke sig

om når man køber produkter
som Gnzeng, Schizandr4
Russisk Rod samt enkelte
thesorter som Bischops te4
Brightham tea og Mexican tea.

Sørg derfor for at produkterne
har en gennemskuelig vare-

Bog om banegolf
En svensk bog om banegolf er
dukket frem. Det er faktisk en

ældre udgave og det er kun
lykkedes at finde den ene bog,
der handler om sporten.
Det er Aalborg BK's formand,
Klaus Henriksen, der har fun-
det frem til bogen og arbejder

nu på at få den oversat til
dansk.

V håber at kunne bringe et
kort uddrag afbogen i næste

nufilmer af Banegolferen.

deklaration.
Medmindre DIF foretager
uanmeldt besøg, kommer vi
nok ikke til at opleve doping-
kontrol herhjemme, før DBgU
far nedsat et dopingkontrol-
udvalg.
Men vær opmærksom,før det
er for sent!

Doping - en blind passager ?
(fortsat fra forrige side)

Vær opmærksom
Men tilbage i teksten - til beta-
blokkere. Ifølge DIF er det en

stofgruppe med visse restrik-
tioner, men på grund af fortsat
misbrug af beta-blokkere inden
for visse idrætsgrene, hvor
fysisk aktivitet kun har ringe
betydning, kan der blive testet
for beta-blokkere. Derfor er

det en stofgruppe, vi skal være

opmærksom på i banegolf.

9
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Familiestævne i Grindsted
Af Gert Hansen, formand Jysk Banegolf Union

Jysk Banegolf Union aftrolder
familiestævne i Grindsted
lørdag og søndag d. 20. - 2I.
august 1994.

Stævnet henvender sig til alle

aktive spillere. Der vil blive
arrangeret forskellige aktivite-
ter på banerne i løbet aflør-
dagen inklusive træning.
Udover golfen vil der blive
mulighed for andre aktiviteter,
hvor unionen deltager i forløb-
et. De videre oplysninger om
hvilke ting, vi kan finde på, vil
fremgå af den endelige indbyd-

else. Desuden er der inden for
korte afstande mange mulig-
heder for selv at finde på lidt
andet.

Stærmet vil blive afuiklet, så

der er mulighed for kun at del-
tage en afdagene.
Banerne i Grindsted ligger i
forbindelse med camping-
pladsen og der er derfor gode

muligheder for billig overnat-
ning.

Socialt arangement
Ideen med familiestærmet et at

alle skal deltage, der er tale om
et socialt arrangement, hvor
resultatet ikke skal være det

afgørende, selv om der natur-
ligvis skal findes en vinder af
selve stævnet om søndagen.

Stævnet henvender sig primært

til de spillere, der ikke ønsker
at deltage i Dansk Banegolf
Unions turneringer for eliten.

Jysk Banegolf Union håber

meget at dette arrangement vil
blive en succes, og vi ser frem
til en god opbakning med stor
deltaeelse.

Nye dommere
Det er stadig muligt at komme
på DBgU's dommerkursus.
Interesserede kan henvende sig

til Michael Sølling og vil her-

efter få nærrnere information
om kursets stedfinden.

Der vil udfra tilsendt materiale
(spilleregler) samt en gennem-

gang af udlægsregler på

banerne blive uddelt en prøve

til besvarelse inden for ca.2
timer. Det kræver en del

forberedelse at sætte sig ind i
reglerne så noget hjemme-

arbejde må påregnes. Består
man kurset vil man herefter
kunne fungere som dommer
ved turneringer under DBgU
samt privatstærmer.

Baner gjort i stand
Det skrider fremad for Midt-
fyns Banegolf Club. Banerne

ved Midtfyns Fritidscenter er
efter optagning tidligere på året
blevet saneret og er nu på

plads. Herefter håber klubbens
formand Søren Birkmose, at de

snart kan fa gang i spillet og
eventuelt lave nogle arrange-

menter. Her har klubben planer

om at afuikle et stævne senere

på året. Klubben har stadig fr
medlemmer, men håber på, at

borgerne i Ringe og omegn vil
få øjnene op for, at der nu er
kommet en klub hvor de kan

tilbringe fritiden aktirrt sammen

med familien og vennerne, og

hvor alle deltager på lige vilkår.

,; : NYE ABONN'E,NTER, ""

For alle interesserede uden indløst spillerli""l: er det nu
muligt at tegne abonnement på Banegolferen

,i. i,:
Priis: 60 kr. pr. år
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IGELSTED

staft: Lørdag kl. 08.00 6 indledende runder
Søndag k|. 08.00 2 indledende runder

4 finalerunder

Der vil blive seedet en gøng fra start i hver kategori.
I finølen seedes for hver runde.

Startgebyr: Herre A 100 kr.
Øvrige 80 kr.
Mix-par 80 kr.
Stormestre Gratis

Præmier: Ungdom
Øvrige

Pokaler + medaljer
Medaljer + penge
efter deltagerantal

Bespisning Aftensmad fredag og lørdøg 4o kr.(skøt forudbestilles)
Morgen tø 'selv bord lørdag og sØndag z5 kr.

Yderligere informøtion vil frengå øf indbydelxn
udsendt til klubberne



Klub

HVORLIGGT

Kontaktperson Adresse Postnr. og lly l.eletbn

Aalborg BgK Skydebanevej 7

Nervøsvei 75

9000 Aalborg
9430 Vadum

98 13 38 55

98 27 20 t6Klaus Henriksen

BpK Odense Middelfartvej 125

Bartholinsvænset 8

5200 Odense V.

5200 Odense V.

66 16 68 93

66 76 78 79Peter Sørensen

BeK Randers Gl. Viborgvej 50 8900 Randers 86 43 96 55

Carsten Nielsen Gl. Hobrovei 4 B 8900 Randers 86 a0 20 83

Broager BK Ringridervej 7 6310 Broager

Fynshav BgK Naldmose 12 6440 Augustenborg 74 47 42 49

Hildebrandt Naldmose 3 74 47 47 49

Gladsaxe MK Til Jernbanen 20 B 2880 Baesværd 44 44 24 86

39 69 7t 65

Grinsted MK Sønderboulevard 15 7200 Grinsted 75 3217 5l
KFIIM Idræt Erik Lauersen Grønningen 13 7200 Grinsted 75 31 05 24

Ishøj MK
Claus Mortensen Vildbanestien 12 2635[shøi 43 54 65 46

Karup BgK Stadionvej (ved Jerhallen) 7470Karup
LeifBæk Bresnevei 14 7470Karuo 97 102235

MC Gelsted Østergade 22 5591 Gelsted

TeddyNielsen Østereade 22 5591 Gelsted 64 49 18 79

Midtfyn BK Floravej 19 5750 Ringe

Søren Birkmose Assensvei 191 5750 Ringe 62 64 16 l0

Nord-Als BC Mosevang 5 6430 Nordborg 74 45 22 82

Preben Nørskov Rypevei 8, Langesø 6430 Nqrdbore 74 49 06 76

Nordstrand MK Apolmenvej 40 9900 Frederikshavn 98 42 93 50

9800 Frederikshavn 97 21 57 5l

Nyborg MC Wlsonsgade 5800 Nyborg 65 30 19 91

65 31 69 66Christan Rasmussen 5800

Odense MC Møllemarksvej 84 5200 Odense V. 6616 69 94

Erlins Jensen Søhusvej 75 5270 Odense N. 66 18 64 53


