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Dansk Banegolf Union
Formand:

lngerWalther

DBgU's adresse:Idrættens

Hus
BrØndby Stadion 20

Af OIe Rasmussen, Banegolferen

DK-2605 Brpndby

Nu ser det ud til, at der kommer
skred i udviklingen i Dansk Banegolf Union. Etableringen af et
breddeudvalg og et konsulentarbejde afPeter Sprensen har baret
så meget frugt, at vi måske, hvis
det går rigtigt godt, kan gå ud af
året her med en tredive procents
forggelse afklubantallet og et naturligt @get antal af akive medlemmer.
Over fi rehundrede campingpladser i hele landet har modtaget
brev med opfordring om at etablere
klub på deres baner i form af
folderen "Er der en kiub, der spiller på Deres anlæg?", og et tilbud
om at aftrolde "Minigolfens Dag",
som også er omtalt her på bladets
bagside, og indtil videre har DBgU
modtaget tilmeldinger til arran gementet fra45 anlæg, heriblandt
også fra alle de danske klubber.
Allerede den 4. august løber der
et stævne af stabelen i Høje Tåstrup
og i Nordjylland er medlemmer
fra Aalborg Banegolf Klub
behjælpelige ved arrangementet i
Ærtebølle. Også på Nordstevns
er der stor interesse for en klub,
så vi kan her glæde os over en
meget fin udvikling i det @stlige
Danmark. Derudover har Ringe
Kost- og Realskole forespurgt på
køb af et anlæg - der barsles endda
med tankerne om et filtanlæg - og
endnu et anlæg og måske en klub
på Fyn vil også være kærkomment.
Til brug for nye klubber, nye
medlemmer og 6vige interesserede
er der lavet en ny regelsamling
med en komplet samling regler
samt banetegninger for eternit,
beton os filt. Allersenest er der
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Banegolfcren forbeholder sig rct
redip.crc i indsendte materialcr.
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Udviklingen tager fart

til

ar

udkommet et hæfte "Introduktion
til banegolfsporten", som er en
lærebog, man kan anvende både
som en instruktionsbog og inspirationskilde til forskellige spil og
matchfonner. Desuden indeholder
den en indfpring i slagteknik og
træningsmetoder, og slutteli gt
fungerer den også som en infor-

mationsbog om spilleregler i
banegolf. Der er hentet inspiration
fra det tyske banegolfforbund,
som kører en større PR-kampagne
med forskellige former for foldere,
som uddeles gratis i klubberne.
Det er sandsynligvis også
meningen, at lancere en kampagne
via klubberne i Dansk Banegolf
Union, som vil få materiale stillet
til rådighed.
Fra september bliver Peter
SBrensen ansat som konsulent på
halv tid i DBgU, og arbejdet
kommer selvfglgelig til at bestå i,
at etablere kontakt til baneejere og
klubinteresserede og vedligeholde
kontakten og være behjælpelig
med vejledning i klubførelse,
kommunale kontakter mv.
Alt dette skulle gerne medvirke
til mere interesse og et støffe
kendskab til sporten. I hvert fald
er det godt begyndt og bliver
forhåbentligt godt fuldendt.
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Nyt traDansk Banegolf Union
Afholdelse af EM i banegolf.
I forbindelse med aftroldelse af
EM i banegolf i Odense har der
været møde mellem OMC og
unionens bestyrelse vedrørende

World Minigolf Federation
I forbindelse med EM aftrolder
World Minigolf Federation delegeretmØde i Odense den 19. august.

Nyeklubber

arrangementet.

Kontori Idrættens Hus

til

Regnskabsmæssigt blev det
understreget, at regningsbilag skal
ngje beskrives, så det kan ses, hvor
de skal posteres. Arbejdsopgaverne
er mange i de 4 dage spillet står på.
Der er ved at blive udarbejdet en
bemandingsplan, og der skal snarest udpeges et antal banedommere
til at overvåge spillet på betonbanerne. Hjælp fra andre klubber
imødekommes meget gerne.
Lars Rosenquist har fået til

Vi har nu fået vores kontor, og
Inger Walther og John Scheel
foretager indretning, etabierer
arkiv og beskriver arbejdsgange.
Det sidste med henblik på at
ansætte en person til varetagelse
af daglige arbej dsop gaver.

fBrste positive tilbagemeldinger

opgave at tegne reklamekontrakter
og vil filZ1%o for arbejdet med at
finde emner. Til orientering har en
tidligere kontakt ti1 et reklamefirma
vist, at de skal have 5OVo.
Fra boldsalget under EM vil der

kr. 5,- til juniorarbejde. Rettighederne til boldsalg på pladsen får
Keld Tønnesen. Øvrige må sælge
ude på vejen, hvis de vil sælge.
Fra DIF far vi tØj tii dommere og
hjælpere, der består af windbreakers og T-shirt. Tøjet vi1 adskille
sig, så man kan se, om det er dommere eller hjælpere. Landsholdets
tgj er næsten på plads, idet der kun
gå

mangler shorts.
Fra DIF er der modtaget en
underskudsgaranti ph5o%a af et
eventueltunderskud dog max. kr.

25.000,Avismeddelelser og pressemeddelelser vil Ole Rasmussen
sørge for at få skrevet og udsendt.

Breddekonsulent
Vi er nu så langt fremme, at der
kan ansættes en breddekonsulent.
Som tidligere nævnt bliver det
Peter Sørensen. Han ansættes på
halv tid, og det sker efter en aftale

mellemDIFogDBgU, der
beskriver opgaver, arbejdstid, lPn
m.m. Det er en forudsætning, at
breddekonsulenten ikke sidder i
unionens bestyrelse, og at han
ikke varetager elitens interesser.
Dette betyder, at Peter Sørensen
trækker sig som landstrænerfor
eliten.

Som opfBlgning på vores målsætning, er derblevet fremstillet
en folder, der kan guide interesserede. Den er allerede udsendt
ca. 200 campingpladser, og de

erkommet.
Materiale til opfBlgning på disse henvendelser er gået i trykken.
Salg af anlæg
Fra Gerhard Zimmermann har
vi modtaget et kontraktoplæg,
hvor unionen kan uddelegere salget
af baner. Unionen er indstillet på
at videregive forhandlingen til
Peter Sørensen.

Pressesekretær
Manglende information til pressen vedrØrende arrangementer og

resultatformidling medfører at
unionen søger en ny pressesekretær.
Se annoncen i Banegolferen.
Leif Olsen kontaktes vedrørende
mulighederne for re sultatformidling
over internettet.

Næste nummer af Banegolferen
Banegolferen nuffImer 411996 udkommer medio oktober
Deadline for annoncer og indlæg til bladet er den 1. oktober
Indlæg til Banegolferen modtages gerne pr. post til redaktøren
eller via E-mail til LM@vip.cybercity.dk

DM en blandet oplevelse
Regn ogkulde - detkunne næsten
være starten på Tour de France -

men det var nu hvad, deltagerne
oplevede ved årets danske mesterskaber for enkeltspilere og mixpar

den29. - 30. juni i Gelsted. Det
blev i det hele taget et mesterskabsstævne med noget blandede

ingredienser.
Ovenud positivt var der 93 deltagere, altså et godt skridt i retning
af unionens målsætning om 120
deltagere ved DM. Mindst ligeså
positivt var det at kunne notere en
minijuniorrække med 9 deltagere
og enjuniorrække med 7 deltagere.
Det var meget flot og viser en
vækst i klubberne og en interesse
for at bakke op om de unge spillere.

herrernes 2 rækker. Det skabte
noget postyr, at den runde, som
nogle havde afsluttet, nogen var

af et enkelt slag. Fordelen faldt ud
til Johnny Andersen fra Aalborg
foran Christian Andreasen fra

midt i, og nogen ikkehavdepåbegyndt, skulle skæres over en kam
og startes forfra søndag morgen,

Gladsaxe. Han kunne dog glæde
sig over sin klubkammerat, Jess
Hernvig, der løb med sejren. Hos
juniorerne var der kun 5 slag mellem en 2. ogen 5 plads. En sikker
nummer et blev Steen Larsen.
Putter Team foran Anders Grønnegaard, Nyborg og Dennis P.
Hansen, Nord-Als, og også seniordamerne havde på de fprste run-

således at hele rækken

fik samme

vilkår. Det bliver nok debat herom
til DB gU's repræsentantskabsmBde
i november.
Det var i det hele taget et DM
fyidt med spænding og dramatik.
Alle rækker varpræget af tæt spil,
og dertil var der to omspil om
placeringerne. Dramatikken startede allerede spndag morgen, hvor
4 spillere, heraf 3 elitespillere
ikke mødte op tii tiden og blev derfor idgmt 7 slag på de baner, de

der en tæt kamp om guldet,

hvor

Sonja Hansen på sin hjemmebane
siden trak fra nummer to Grethe
Knop, Putter Team. Nummer tre
blev også en lokal, Conny Jacobsen, dog 19 slag efter. Næsten
samme mønster var gældende hos
de gamle rutinerede drenge i
seniorrækken. De to klubkammerater fra Gladsaxe, Torben Baldorf
og Knud Walther, havde et tæt spil
og til forskel fra sidste år blev

vinderen Torben Baldorf. Tredjepladsen blev afgjort ved

Tre stolte unge fire på skammelen

i

minijuniorrækken

Sammen med et noget regnfuldt
vejr skabte det store deltagerantal
desværre også et problem da tidsplanen lgdag ikke kunne holde og
derfor blev der kun gennemfgrt 4
runder, enddakun 3 runderfor
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ikke nåede at spille. Det førte til
omgangsresultater ph ll7, 7 0, 48
og 47 slag for de implicerede.
Lad endelig ikke det ske igen!
Spænding var der i minijuniorrækken, hvor nr. 2 og3 var adskilt

DM's

første omspil, hvor Kaj Knop og
Leif Bæk nåede frem til baneT fgr
end Kaj Knop kunne hente endnu en
medalje til familien og PutterTeam.
Man må sige, at kampen også
bølgede frem og tiibage hos
damerne hvorkun et slag til slut
adskilte nr. 1 og 2,KtttaClausen,
Gladsaxe og Caroline Hansen,
Nyborg, mens Inge-Lise Hansen
fra Nord-Als var 22 slag efter. Og
mindst ligeså meget spænding var
der i herre B, hvor der til slut 1å 8
spillere med mulighed for at nå
bronzepladsen. Overbevisende
rækkevinder blev Michael SBlling,

Baruecolreneru 3/1996

Nyborg foran de to aalborgensere,
Kåre Thomsen og Allan Knudsen.
Eliten var spændende med 3
spillere med guldet inden for
rækkevidde. Den tætte kamp faldt
dog ud til Matin Sørensens fordel,
mens John Hansen og Jan LyØ

afgjorde sØlvet ved omspil med
John Hansen som sejrherre efter
to baner. John Hansen havde længe

ført rækken men måtte kapitulere
over for en stærk slutspurt fra sin
klubkammerat fra Putter Team.
Mixrækken blev for 5. år i træk
suverænt vundet afJan Lyø og
Kitta Clausen foran mor og søn,
Inge-Lise Hansen og Dennis Prip
Hansen, som havde 4 slag ned til
Peter Jensen og Caroline Hansen.
Peter Jensen var en af dem, der kom
for sent og fik noteret en runde på

48 slag. Ærgerhgt for dem!
Som det hgr og bør blev slaget
om placeringerne afgl ort på banen,
men desværre er der kommet et
noget uheldigt efterspil, efter at
man har fundet ud af at vinderen

"..1,

Leif Bæk

'j' ::.t" .,

:::l:L:::.,t:

fra Karup trak

det korte strå

af B-rækken, Michael SBlling

faktisk stillede uberettiget op i
rækken, eftersom hans placering
som nr. 10 på årssnitlisten fra
1993 kvalificerer ham som Aspiller. Michael Sglling er blevet
orienteret om dette og han har
forelpbig anket sagen til ordensog amatørudvalget. Dumt at skulle
afgØre et DM på skrivebordet.

i

.

.,.

,,.

.

en spændende omkamp hos seniorerne.

Bliver han frataget sin titel bliver
vinderen så Kåre Thomsen med
Allan Knudsen som toer og Keld
Tønnesen som treer. Godt at han
så ikke stod å point med Henrik
Knudsen efter sig, så de skulle ud
i omspil.

Minigolf Clubben Gelsteds stævne
den 21 .-22.september
Man vil igen i år forsøge sig med lidt utraditionelt spil
mixet med de almindelige runder som sidste år.
Der har i år været meget afgØrende spil på anlægget,
og klubben ønsker derfor at give deltagerne lidt andre oplevelser.
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Første proiekt lykkeligt i hus
Af Klaus Henriksen, Aalborg Banegolf Klub
Vibegyndte tidligti marts (mens
jorden endnu var frossen) med at
i dette meget lærerige kursus.
Blandt disse var et par af vores grave ud ti1 soklen til klubhuset.
Da jorden var temmelig hård, ja
8 nye medlemmer, som vi fik efter
nærmestbetonagtig, måtte vi ud
vores Abent Hus-arrangemenl" i
og låne en lufthammer. Efter ca.
Skalborg, hvor vi delte 2.500
14 dage varhele fundamentetklar
løbesedler rundt..
til at få monteret hus på. På dette
Tilbage til vores nye anlæg. Som
tidspunkt gik vi så også i gang med
mange måske er bekendt med har
afsætning af banerne - jorden var
ABK mange aktive medlemmer.
stadig frossen! Vi havde allerede
Takket være alle disse lykkedes
i
vinter sat en deadline, som hed
det at få anlægget op at stå.
27. aprll, og da vinteren åbenbart
Grunden ti1 at vi ikke påbegyndte
ikke vil1e slippe grebet om lille
arbejdet sidste år var, at kommunen
ikke kunne finde ud af placeringen Danmark, måtte vi jo såbare
arbejde lidt hårdere.
af vores klubhus (som ikke måtte
Da det jo var første gang, vi
hedde et klubhus, men et redskabsskulle i gang med sådan et anlæg,
skur. Alt for mange skulle blandes
opstod der mange problemer
indi placeringen af dette. Da vi
undervejs og det kan ind i mellem
efter utallige rykkere endelig fandt
gå hårdt for sig, når der er forskelen lgsning til alles tilfredshed,
kunne vi nu starte op på skuret - et lige meninger og lgsningertil de
forskellige ting. Ind i mellem blev
MEGET stort redskabsskur !
der nok sagt nogle ting til hinanDen lange ventetid gav dog også
den, som blev taget ilde op eller
fordele: Vi kunne bruge vinteren
blev misforstået. Disse problemer
på at renovere baneme.
kan derfor sætte medlemmerne på
':*-'' t';W
en hård pr@velse. På et tidspunkt
tror jeg også, at der var sl.or enighed om, at når dette projekt var
overstået skulle vi aldrig i gang
med flere projekter.
Heldigvis er det hele endt som
det skulle: Alle medlemmerne er
her stadig, a1le er stadig gode
venner og vi har fået et utroligt
flot anlæg (vi glæder os til det
næste projekt).
Det eneste minus ved det hele
er, at det blev meget dyrt. Heldigvis
har vores kære tØmrermester, som
har været leverandør af alt til
gnement kunne formand Klaus Henriksen heise
huset, givet os en kredit, som vi

Vi harjævnligthaft indlæg i
Banegolferen og fortalt om klubbens udvikiing og vores initiativer
her i Aalborg Banegolf Klub og
efter 3 års eksistens har Aalborg
Banegolf Klub ligesomrundet det
første kapitel i klubbens historie:
Det er nemlig nu en realitet, at
klubbens medlemmer spiller på
egne internationale baner. Vores
hidtidige eksistens har beroet På
lejede baner hos Y's Mens Club,
men det er heldigvis fortid nu. Nu
er vi selv herre over, hvornår og
hvorfor vi vil holde lukket for
publikum og samtidig få den seri6se træning, vi har brug for. Dette
med at lukke har vi også allerede
benyttet os afet par gange. Første
gang da vi havde bestilt Peter
Sørensen til at afholde kursus for
os. Da der skulle Pves praksis på
anlægget var det derfor en nØdvendighed at holde lukket denne
dag. I pvrigt skal herfra lyde en stor
tak til Peter, som brugte en s@ndag

r

musikalsk akkompa
flaget ved åbningen af anlægget.
U nde

6

pilde26 medlemmer, som deltog

BaruecorreReru 3/1996

kan sunde os lidt på til vi kommer
til penge igen. Og pengene skal
nok komme. Publikum er allerede
begyndt at strømme til for at spille,
så målet må være, at vores Økonomi
skal være ovenpå inden udgangen
af 1996.
Nu glæder vi os til at få lov til
at vise banerne frem ved vores
nationale stævne, som i år ligger
den 10. og 11. august. vihåberat
se en masse spillere heroppe til
stævnet på toppen af Nordjylland.
Til sidst skal her lyde fra mig:
Flot klaret kære medlemmer.
Hvor ville det være dejligt, hvis
andre havde dette gå-på-mod og
initiativ, så vi kunne få flere klubber op at stå.

Cod plads og god udsigt

i

en sund klub.

Abne tynske mesterskaber
den 7.-8. september hos

Odense Minigolf Club
Der spilles kombineret eternit og beton
med start på begge anlæg.
Der spilles i fynsserie (herre A), serie l(under 30 i snit)
og serie 2 samt en ungdomsrække.
Seedning foretages i finalerunderne om s@ndagen.
Starrgebyr: Fynsserie 100 kr. Ungdom 40 kr. Øvrige 80 kr.
Sidste tilmelding er 1 . september

7
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Få lyspunkter ved Nations Cup
For få af de danske spillere var
i den rigtige form ved Nations
Cup'en i Odense i pinsen. På de
baner, der først i sidste øjebiik blev
færdiggjort, viste de tyske spillere,
at de er en klasse bedre både i
forberedelserne og i spillermaterieliet.
Det tegnede ellers godt for Danmarks herrer efter lgrdagens 4 første
runder, hvor holdet var kravlet op
på en andenplads foran lekkiet,
Sverige og Østrig. Tyskland var
allerede på det tidspunkt urpriig.
Hos damerne var det også tydeligt,
at formen og erfaringen især med
betonen ikke var på plads, og de
måtte hele tumeringen tage ti1 takke
med j umbopladsen med Ti ekkiet
som nærrneste nation.
Herrerne derimod viste stabilt
og godt spil på eternitten, specielt
på fPrstedagen, mens der kun var
enkelte, der lyste op
på de helt nye betonbaner. som flere af
spillerne var med til
at lægge sidste hånd
på i dagene lige inden

Sverige på 3.pladsen med 1351
slag. Danmark endte som nummer
5 med 1372 slag og i hvert fald
gode muligheder for forbedring
ril EM.
Hos damerne var det også
Tyskland, der var bedst med 657
slag og et snit ptt27,38 og 30
slag foran Sverige og hele 46
slag foran Østrig. De danske
damerbrugte samlet 769 slag.
Også det bliver bedre til EM, kan
man roligt slå fast uden stØrre

tvivl.
Af de allerbedste enkeltresultaterbør i hgj grad nævnes danske
Carsten Eriksen med en 18'er På
etemitten. Også den tidligere
europamester fra Tj ekkiet, Peff

Cipro, sluttede godt på etemitten
med en 18'er og en 19'er. På
betonen var det en svensker, Jan
Strandberg, der satte banerekord

med 25 slag, som nok holder
længe.

Tiden et problem
Der var som sædvanlig tidsproblemer på betonen, hvilket gave
en forsinkelse på 1 time om lørdagen. Derfor blev der spndag også
tndført en tidsdommer på Langbanen. Denne havde bemyndi gelse
til uddeling af henstillinger og

advarsler, hvis spilleren brugte
for lang tid. Dette medførte da
også 5 henstillinger men resulterede for stævnet heldigvis i, at
tidsplanen blev overholdt næsten

påminuttet. Til EM erdetmeningen
at man vil stationere tidsdommere
ph2baner for at holde tidsplanen.
Der blev ud over brud på tidsbegrænsningen kun uddelt yderligere
en henstilling som fBlge af megen
råberi, mens ingen spillere blev
idømt advarsler.

stævnet.

Derimod viste begge de tyske hold, at de
mestrer det gode spil
og er i besiddelse af
de rigtigt gode spillere. I hven fald var
de tyske herrer klart
bedst med 1292 slag
og et samlet snit på
26,92.mens'ljekkiet
nok lidt overraskende
tog andenpladsen
med 1341 slagmed

8
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Her et tæt samarbeide på det danske hold for at

skærme

for

vinden'
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fyldte Landsholdene tit EM

Lokalt fynsk spil i

Inger Walther

gang

50 år

Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Fyns Banegolf Union har fået gang
i aftenturneringen, som afvikles

DanskBanegolf Unions
formand igennem 9 år, Inger
Waltherkunne lgrdag den 8. juni
fejre sin 50 års fgdselsdag. De
første festiigheder fandt dog sted
ved et Abent Hus s@ndag den26.
maj i forbindelse med Nations
Cuppen i Odense, hvor fBdselaren
kunne tage imod repræsentanter
fra landets klubber, landsholdets
spillere samt @vrige venner og

på de fynske klubbers anlæg. De

tre første afdelinger er allerede
afviklet hos Nyborg Banegolf
Club, Minigolf Clubben Gelsted
og Odense Minigolf Club, og hos
Putter Team Odense finder den
sted den 7. oktober. De åbne
individuelle fynsmesterskaber
afgØres på Odense Minigolf
Clubs baner den 7. - 8. september,
hvor der spilles kombineret
eternit og beton, med en ligelig
fordeling af spillene på begge
anlæg. Spillegrupperne
sammensættes således. at der ikke
forekommer specielt "tunge"
grupper, der bruger mange slag.
I forbindelse med EM benytter
FBgU sig desuden af lejligheden
til at opstille en stand, der skal
reklamere for sporten og den
lokale union og de fynske klubber.
Hertil fremstilles et fynskort og
information om klubberne.
Også generalforsamlingen er
fastlagt. Det bliver den 19.
oktober. Generalforsamlingen
aftroldes i Gelsted-klubbens
lokaler.

Husk EM for herrer
og damer i Odense
den 21. - 24, august

bekendte.

I denne forbindelse vil Inger
Walther gerne benytte lejligheden
til her i bladet at takke alle
gratulanterne og sige tak for de
mange gaver og tak for en dejlig
dag med mange bes@gende.

Juniorerne hold til Holland bliver
i år: Steen Larsen, Putter Team,
Uffe Gangelhof og Anders
GrBnnegaard, Nyborg, Flemming
Nyby, Broager, Johnny Andersen,
Aalborg og Dennis P. Hansen,

Nord-Als.
I Odense bliver det Carsten
Eriksen, Gelsted, Peter Jensen,
Nyborg,Inge Sand, Gcitene og Jan
Ly Ø, Tim Christiansen, John
Hansen og Martin SBrensen, alle
Putter Team, Kitta Clausen,
Gladsaxe, Caroline Hansen,
Nyborg, Lone Hansen, Gelsted og
Inge-Lise Hansen fra Nord-Als,
der skal repræsentere Danmark
ved herrernes og damernes EM.
Slutteligt tager Torben Baldorf,
Robert Baldorf og Christian
Rasmussen til seniorernes EM i
Italien den 5. - 7. september.

Udstilling
Rosengårdscentret

Ny bestyrelse i OMC

Fra den 24. tll28. juni havde
Dansk Banegolf Union opstillet
baner og stand i
Rosengårdscentrst i Odense.
Konsulent Peter Sørensen var
tilstede ved de 18 baner udlant af
Minigolf Clubben Gelsted, og
kunne notere et gennemsnit på
over 500 bes@gende b6rn og unge

Odense

omdagen.
Udstillingen var sat i stand
samarbejd med DIF-Fyn.

i

Minigolf Club har på en

ekstraordinær generaifors amling
fået ny bestyrelse. 27 medlemmer
var mødt frem og bestyrelsen fik
lglgende sammensætning:
Formand Henrik Ottosen, kasserer
Erling Jensen, næstformand Kaj
Chri stiansen, protokolfprer
Mogens Nielsen og sekretær
Morten Rasmussen.
Forsamlingen var indkaldt på
medlemmernes ønske.

I
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Resultater siden sidst
Forperioden 13. maj

- 28.

juli
Internationalt stævne Odense
Minigolf Club den 26. - 28. juli
(kombineret beton/eternit)

Internationalt stævne Nord-Als
Banegolf Club den 15. - 16. juni
Herre

A rto ra)

BC
2. Daniel Christ, Harrislee
3. Detlew Kiesow, Kiicklitz
1. Peter Jensen, Nyborg

Herreseniorer 2 1lo

ra.1

Herre A (o ra.)

233
235

1. Rudolf Mattheis, Broager

270

2. B6ge Lykke, Nord-Als

275

1. Carsten Eriksen,

241

3. Carl J. Steen, Nord-Als

29r

2. Peter Jensen,
3. John Hansen,

Broager
3. Martin Bruhn, Lurup

Herre B (o ra.)

237

1. Vincent Huus, Putter

116

249

3. Rita Thrigesen, Nord-Als

2'78

2. Andreas Barz,

186

Hold 1l-mands,7

Damer (10 rd.)
1. Inge-Lise Prip Hansen, Nord-Als250
2. Birthe Wischnath, Bad Oldesloe 260
3. Ania Stender, Nord-Als
218

Herreseniorer

l.

rd.)

1. Harrislee I

686

2. Lurup

112

1

3. Nord-Als I

t 5J

247
262

3. Preben Madsen, Nord-Als

264

3. JanLyØ, Putter Team

2. Allan Knudsen, Ålborg
3. Kjeld Tgnnesen, Gladsaxe

Gelsted

191

201

169
184
191

1. Grethe Knop, Putter Team

204

2. Sonja Hansen, Gelsted
3. Conny Jakobsen, Gelsted

201
212

Gelsted
Team
Jakobsen,
3. Conny
Gelsted

223

228

1. Steen Larsen, Putter Team

247

2. Flemming Nyby, Broager
3. Uffe Gangelhof, Nyborg

Juniorer /8 rd )

217
220
221

1. Steen Larsen, Putter Team
2. Anders Gr@nnegaard, Nyborg
3. Dennis Prip Hansen, Nord-Als

Minijuniorer

Herreseniorer (8 rd.)
209
212
221

Juniorer (6 rd.)

1. Sonja Hansen,

2. Grethe Knop, Putter

209

22r
223

(8 rd.)

1. Kitta Clausen, Gladsaxe
229 1. Jess Hernvig, Gladsaxe
230 2. Johnny Andersen, Åtborg
2. Caroline Hansen, Nyborg
3. Inge-Lise Prip Hansen, Nord-Als252

10

Nord-Als

Dameseniorer (8 rd.)

184
187
187

Damer (8 rd.)

1. Torben Baldorf, Gladsaxe
2. Knud Walther, Gladsaxe
3. Kaj Knop, PutterTeam

1. Inge-Lise Hansen,

2. KarinMohr,Trappenkamp 202

Dameseniorer (6 rd.)

Herre B rs rd.l
1. Kåre Thomsen, Ålborg

I81

Damer (6 rd.)

Herreseniorer (6 rd.)
1. Hany J6rgensen, Odense
2. Kaj Chrisiansen, Odense
3. Leif J6rgensen, Odense

DM individuelt og for mixpar,
Gelsted 29. - 30. juni

2. John Hansen, Putter Team

Team
Kiel
3. Allan Knudsen, Aalborg

3. Lone Hansen,

I 1lo ra.1

Bernd Kunz, Preetz
2. Willi Maass, Harrislee

Herre A (t ra.\
1. Martin Sørensen. Putter Team

166

zt3
zt5

Nord-Als 233

2. Svend Hansen,

160
165

Dameseniorer (10 rd.)
1 . Ilse Maass, Harrislee
2. Karin Tychsen, Nord-Als

Herre B rlo ra.l
1. Dennis Prip Hansen,

Gelsted
Nyborg
Putter Team

230
235

180
180
198

Minijuniorer

(6 rd.)
1. Stefan Østergaard, Putter Team 781
2. Johnnt Andersen, Ålborg
190
3. Gunnar Moore, Nyborg
791

Hold

1l-mands, 16 rd.)
1. Putter Team Odense 1
2. Putter Team Odense 2

3. Odense Minisolf Club

475

419
1

485
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Stillingen i DM-Hold turneringen pr.2l.juni
Elitedivision

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8

Hold

Minigolf Clubben Gelsted
Nyborg Banegolf Club 1
Banegolf Klubben Randers
Nyborg Banegolf Club 2
Gladsaxe Minigolf Klub 1
Odense Minigolf Club 1
Gladsaxe Minigolf Klub 2

Nord-Als Banesolf Club

1

Vunden

Uafgjort

22
20

0

11
74
14
12
6

J

4

0

Vunden
10
10

Uafgjort

T:$t

Point

1

J

1461

I
I

2l
2l

4
5

t9
t6

8

12
11

21,68
21,38
)9, ?)

Point
44

2130

Snit
24,38

1

Thbr
6
1

41

z1 45

)L

0

11

34

2863

I
I

13
13
16
19

29
29

282r

25,56
25,19

0

,,

/1

S]ae

24

2865
2912

l5

2986

8

3t34

51

26,54
26,66
21,98

l.division

Plac.
I
2
3
4
5
6
7
8

Hold
Aalborg Banegolf Klub 1
Minigolf Clubben Gelsted 2
Broager Banegolf Klub 1

3

Slag

r512

Snit
26,09
21,00

)7

1?

5

I

8

4

10

8

a
L

0
0

1519
1 550
1 533
r 586
1 609

t2

4

r67l

29,9s

Slac

Snit

2
2

Point
26
26
26

1406
1490

8

I4

t727

8

T4
8

1818
1 838

25,93
28,68
30,30
30,63

9

Gladsaxe Minigolf Klub 3

8

Aalborg Banegolf Klub 2
Karup Banegolf Klub 1
Banegolf Klubben Randers 2
Minigolf Clubben Gelsted 3

6

0
0

28,73

2.division

Plac.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vunden

Uafgjort

Thbr

Putter Team Odense 1
Putter Team Odense 2
Putter Team Odense 3
Broager Banegolf Klub 2

13
13
13
7

z

Odense Minigolf Club 2
Odense Minigolf Klub 3
Putter Team Odense 4

1

Broager Banegolf Klub 3
Aalborg Banegolf Klub 3

2

0
0
0
0
0
0
0
0
0

Hold

4
4
1

ll
ll

1

556

)4

8

1946

a)

l3

4

1

{

7

z

895
1 028

|

9,?

L7
'rx

Aalborg Banegolf Klub 3 deltager i 2. division men kan ikke opnå oprykning

I næste nummerkan du læse
resultater fra stævnerne i Broager,
Gladsaxe, Aalborg, Gelsted, åbne

Nations Cup, Odense
25. -26.maj
Herre (4 rd. beton og 4 rd. eternit)

Tyskland
Tyskland
3. Kari Hakala, Sverige
1. Markus Janssen,
2. Walter Erlbruch,

2O1

2O8

215

Damer (4 rd. beton og 4 d. eternit)
1. Anke Szablikowski,

2. Gaby Rahmlow,
3. Karin Wiklund,

Tyskland 213

Tyskland
Sverige

215
219

fynsmesterskaber, EM for juniorer,

Herre hold 16-mands,64 rd.)

l. Tyskland

2. Tjekiet
3. Sverige

1292
1347

EM for herrer og damer, EM for
seniorer og selvfølgelig afslut-

1351

ningen på DM-holdturneringen.

anegolferen opfordrer klubberne til at indsende resultater
umiddelbart efter stævners
afslutning for at sikre en hurtig
resultatformidlins.
B

Dame hold 13-mands,24 rd.)
1. Tyskland

2. Sverige
3. Østrig

657
611

103

11
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Tuborgfondet uddelt
Det var en dejlig
dag, da legatportionerne fra Tuborgfondet blev uddelt
den 6. juni i år.
Inger Walther modtog påDansk Banegolf Unions vegne
en check på 7.500
kr., som er beregnet til at anvende i
forbindelse med
EM. Det var
Tuborgs marketingchef, der stod for
overrækkelsen til
de i ait femten
specialforbund.
Overrækkelsen
fandt sted i
Inger Walther som ses til venstre var bladt de mange glade modtagere af Tuborgfonden
Tuborghavnen på
Tuborgs gamle træskib, som det
også kan ses på billedet ovenfor
netop fra overrækkelsen.

Danskere i udlandet
Fire medlemmer fra Minigolf
Clubben Gelsted tilbragt pinsen
med et stævne i Trappenkamp
nord for Hamborg. Det er på fierde
år, at danskerne stiller op til
combi-stævnet, hvor der spilles
både eternit og beton. Det forlyder,
at danskerne stadig har problemer
med betonbanerne, som koster
dyrt både i slag og i kølle.
Kilde: Golfkøllen, nr.3, 1996
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IHM på 11. år
Også i Hamborg var der danskere med til de internationale

Hamborg-mesterskaber, IHM. Det
var 11. gang med IHM på
Niendorfs og Lurups baner. IHM
startede allerede som international stævne hos Niendorf i 1993,
og i alle årrene siden da, har der
været dansk deltagelse. I år var
det Nord-Als og Putter Team, der
var repræsenteret og deltagelse

blev krydret med en flot 5. plads
af Jan Lyg i herre A.
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SPORTENS HISTORIE
Golfspillets oprindelse er
engelsk-skotsk og er tilbage fra
det 15. - 16. århundrede. Nogle
kinesere hævder endda, at spillet
startede i Kina
Minigolfspillet derimod er
meget yngre. Det er opstået i dette
århundrede og er muiigvis en udlPber af baner til 'putting' - altså
pottræning, der blev lavet for
golfspillere i USA. Egentligt spil
på indrammede baner med linoleum som underlag er set i England
og USA og blev kaldt "dværggolf '.
Det var i starten af dette århundrede.
Næsten samtidigt opfandtes i
USA minigolfbaner med vindmøller, ladeporte, eventyrfigurer mv.
som forhindringer, og dette blev
til amerikanernes først kontakt

med spillet.
Sverige først i Europa
Minigolf i Europa startede formentligt med svenskernes spil på
filtbaner. Det svenske minigolfforbund blev dannet allerede i
7937 ogi 1941aftroldtes de fBrste
svenske mesterskaber.
S veriges fgrste styrkeprgve
internationalt var i 1955 - i en
landskamp modDanmark!
Minigolf i det pvrige Europa er
fBrst opstået i 1950'erne i Schweiz,
hvor betonbaneanlæg blev bygget
efter faste norrner og i Tyskland,
hvor man lancerede baner med
eternitunderlag o g forhindringer
også efter faste normer.
Den schweiziske model kaldtes
og kaldes stadigt minigolf men
den tyske udgave hedder

miniaturegolf. Navnet banegolf er
opstået efter sammenslutningen
de to daværende

af

internationale

forbund.
Det er desuden værd at bemærke"
at der ved de Olympiske Lege i
1904 i St. Louis, USA, var et spil
beslægtet med minigolf på
prograrnmet.

I dag afvikles NM, EM og VM
for alle kategorier samt Europa
Cup forherre- og damehold.

IDanmark
De fprste klubber i Danmark
blev grundlagt fBrst i 1 950'erne
ogi 1954 stiftedes Dansk Mini-

golf Union - i dag Dansk Banegolf
Union. I starten blev der spillet
med trækøller og kun 6n bold.
Allerede sidst i 1950'eme blev
de første danske mesterskaber
afviklet. Derblev dengang stadig
spillet på "fantasibaner" i stil
med det amerikanske dværggolf,
men senere er spillet koncentreret
til de internationale standardbaner
og udstyret i dag er mange bolde
og en kplle. Boldene varierer i
vægt, hardhed, overflade og størrelse, mens køllerne er forskellige
i materialet, udformningen, vægten

og længden.

Flereklubber
Dansk Banegolf Union blev i
1 995 optaget som fuldgyldigt medlem af Danmarks Idræts-Forbund,
men med 13 klubberunder sine
vinger er der et stort behov for
tilgang over hele landet. Størst
behov iigger der på Sjælland,
som kun er repræsenteret med 1

klub. JyllandharT klubber, men
Fyn er nogenlunde tiigodeset med
5 klubber.
Klubbeme optager gerne nye
medlemmer og kontingenterne er
generelt meget lave. Mange steder
ligger de omkring 50-60 kr. om
måneden for voksne og for unge
under 18 er der tit specielle
ordninger.

Nye klubber vil blive vejledt i
kontakt til unionen, kommunen,
det lokale idrætssamarbejde mv.
og får rådgivning i banepleje,
medlemsrekrutterin g, klubliv,
spilleformer osv.

Unionen på
lnternet
Efter at Danmarks IdrætsForbund fremlagde planer om at
lave resultatformidling via
Internettet er DBgU begyndt på at
udarbejde et koncept for en
opbyggelse af en Internetsite
(område på en computer, der er
tilsluttet Intemettet hele tiden,
hvor oplysningerne ligger gemt).
Landets klubber og lokalunioner vil blive bedt om at
beskrive aktiviteter, åbningstider,
kontingenter, træningstider og
iignende. Udover tekst vil det
også være muligt at få billeder og
logoer med i præsentationen.
Hvis du har nogle ideer til
indholdet på Internetsiten så
kontakt Leif Olsen på tlf. 66 16 90
16
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Vigtigeadresser
Aalborg Banegolf Klub

(udendørs)
(indendPrs+kontor)
v/Klaus Henriksen

Lerumbakken

11

Hobrovej 392
Uldalsvej 14 E
Gl. Viborgvej 50

Banegolf Klubben Randers
v/Carsten Nielsen

Langgade 40

Ringridervej 7

Broager Banegolf Klub

v/Mie Matthies
Fynshav Banegolf Klub

vÆrling Hildebrandt

Tværvej 14

Naldmose

12

Naldmose

3

Til Jernbanen 20 B

Gladsaxe Minigolf Klub

9400 Nønesundby
9200 Aalborg SV
9400 Nønesundby

98 18 46 00
98 t9 46 84

8900 Randers
8900 Randers

86 43 96 55
86 40 20 83

6310 Broager
6310 Broager

14 44 24 8r

6440 Augustenborg
6440 Augustenborg

14 47 42 49
14 41 41 49

2880 Bagsværd

44 44 24 86

vÆrikLaursen

GrPnningen 13, st. th.

7200 Grindsted

75 32 71 5l
75 31 05 24

v/Leif Bæk

Bregnevej

747O Karup

9l l0 22 35

5591 Gelsted

v/Claus Foxholm

Østergade 22
Jens Benzonsgade 54

5000 Odense C

64 49 28 28
65 91 60 80

v/Preben Nørskov

Mosevang 5
Rypevej 8, 1. th.

6430 Nordborg
6430 Nordborg

74 45 22 82
14 49 06 16

Wilsonsgade 17

5800 Nyborg
5800 Nyborg

6530

Grindsted KFUM

Idrætsminigolf Klub
Karup Banegolf Klub

Minigolf Clubben Gelsted

Nord-Als Banegolf Klub

Nyborg Banegolf Club

Postboks

14

171

Midtfyns Banegolf Klub

Floravej

Odense Minigolf Club

Mpllemarksvej 84
vÆrling Jensen

19

S6husvej 75

Grønløkkevej 16

Putter Team Odense

vllanLyØ

Vesterbro 59

A

1991

5750 Ringe

5200 Odense V
5270 Odense N

66 16 69 94
66 18 64 53

5000 Odense C
5000 Odense C

66 12 60 80
66 11 93 62

3500 Værløse
5800 Nyborg
4000 Roskilde
6430 Nordborg

42 48 2t 88
65 31 69 66
42 36 30 24
14 49 06 16

3500 Værløse
5591 Gelsted
6700 Esbjerg

42 48 21 88

Adresseliste Dansk Banegolf Union og lokalunioner:
Dansk Banegolf Union
Formand
Næstformand

Kasserer
Sekretær

Inger Walther
Christian Rasmussen
John Scheel Thomsen
Preben Nørskov

Elmevej 20
Egevej 12
Drosselvej l7

Knud Walther
Teddy Nielsen
Michael Sølling

Elmevej 20

Rypevej 8, 1. th.

Ordens- og amatørudvalg

14

Østergade 22

Rolfsgade 123 B

64 49 18 79
75 13 84 10

Turneringsudvalg
Claus Foxholm
Erling Jensen

Jens Benzonsgade 54 Æ
Sphusvej 75

5000 Odense C
5270 Odense N

65 91 60 80

66 18 64 s3

Dommer- og teknisk udvalg

Ole Rasmussen

Kragsbjergvej 5,

Leif Bæk

Bregnevej

Peter Sgrensen

7470 Karup

66 t4 70't4
91 10 22 35

Bgllemosegyden 9
Silkeborgvej 43 B, 1.th

5491 Blommenslyst
7400 Herning

65 96 19 34
97 2t 34 68

Drosselvej

4000 Roskilde

42 36 30 24

5000 Odense C
5200 Odense V

66 t4 10 74
66 16 90 16

5000 Odense C

1.

14

Breddeudvalg
Claus Clausen
John Scheel Thomsen

Banegolferen
Redakt6r
Layout
Lokalmedarbejder
Lokalmedarbejder
Lokalmedarbejder

Ole Rasmussen

17

Robert Baldorf
Carl E. Rasmussen
Arne Prip Hansen

Kragsbjergvej 5, 1.
HPjstrupvej 68, 1., th
Sgborg Torv 6,2.
Mads Clausens Vej 5
Nøddevej 2

Formand

Claus Foxholm

Jens Benzonsgade 54

Jysk Banegolf Union
Formand

Gert Hansen

Plougslundvej

Leif Olsen

2860 SØborg
6430 Nordborg
6430 Nordborg

Fyns Banegolf Union

A

151

^flQ-

cr- I

6s 91 60 80

7190 Billund

75 33 89 89
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^f -

t
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5000 Odense C
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TØNNESEN
Hjortevænget22

KONIAKI KJELD

2880 Bagsværd

@ 44446r14
Hvis I mangler noget. Næsten alt kan skaffes.....
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Minigolfens Dag
den 17.august 1996
For at markedsføre banegolfen på landsplan alrangerer Dansk Banegolf
Union "Minigolfens Dag" på alle anlæg i hele landet.
Af OIe Rasmussen, Banegolferen

Det er et led i den massive indsats, der er
kommet i stand i DBgU og unionens breddeudvalg.
Peter Sørensen har foreløbig været kontaktpersonen ud til baneejeme og det er meningen,
at han skal ansættes som konsulent på halv
tid hos Dansk Banegolf Union.
Ved attilmelde sig Minigolfens Dag får
man anlægget nævnt i landsdækkende aviser,
markedsføring smateriale til anlæ gget, man
får scorekort, reklamemateriale for sporten,
souvenirs, boldsæt og præmier til de bedste'

a

Der er blandt andet fremstillet en plakat til
ophæng på anlægget, en folder, der sendt ud
til alle anlæg - både dem med en klub og
dem uden en klub, for alle steder er det
meningen, at arcangementet skal gennemføres. hvis der er interesse for det. Man
tilmelder sig ved at udfylde den sidste side i
den lille gr@nne folder og indsende den. Den
er i forvejen udfyldt med modtagerens
adresse og portoen er betalt.

a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a o aa
a

a
a

a
a

a
a

a

Kvik og initiativrig
pressesekretærsøges

a
a

a
a

a
a

o
a

Opgaverne vil bestå i formidling af kommende arrangementer,
re sultatformidling umiddelb art efter afslutning af
turneringer/stævner til presse og TV.

a
a

a
a

a
a
a

a
a
a
a

a

Interesserede kan henvende sig

a
a
a

f

til

lnger Walther
tlf . 42 48 21 88 (bedst efter kl. 17.00)

a
a
a
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a
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a
a
a

aaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaao

a
a
a

a
a
a
a

o
o
a
a
a

a
a
a
a
a
a
a
a
a

a
a
o
a
a

a
a
a
a
a
a
o

