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BANIGOLFEREN
Dansk Banegolf Union
Postboks B

l19o Billund

0PLAG 61o

TRYK:
P. t. 0Fl'stT
Tømrervej 9

6Boo Varde

RTDAKTION:
Lei- f Bæk ( ansv arsh . )

Bregnevei 1/+

l4lo Karup

Tlf : oJ .l,o 22 J5.

tllaus Clausen
Inqemannsvej lil
J 4oo Hern ing
Tlf: oJ 22 o1 99.

Der skal dog også gives ros.
fortjener dette, de har ydet
bladet.s indhold.
Som I vil sor er der billeder i bladet. denne gang.
Da vi kun har få billeder af sportsudøvetne og
bestyrelsesmedlemmer, håber redakt ionen, at klub-
berne, når de sender stof til bladet også sendte
et eller flere refevante bi11eder. Det vj-l qØre
bladet. mere levende.

LB

I,gdef....
Der er nu gået et stykke
tid siden "BANEGlLFEREN"
sidst var på gaden.
f)pr Frr. i n he I ler ikke
nrrrnd til rf rtdnirro hln-
det - hv i s der ikke kommer
indlæg fra klubberne, men
kære sportsvenner - her
er så bladet igen.
Mange har st illet mig
spØr gsmå1et . "lJvornår
udkommer det næst,e blad'r?
Svaret var meget let at
give. "Det kommer når
jeres klub har sendt et.
indlægil l I I
Pudsigt nok blev a1le
tavse og fik sikkert en
bitter smag i munden.
Dette skrives fordi det
er jer - der skal få
bladet til aL blive
1æseværdigt.

Det er BqK Jdense, der
et stort bidrag til



Formanden har ordet

Def snnrfslinc nnde rcsrrlfat
fra NM i Norge blev delvist
frrl nf nn ved F14 i llsfr i n med
en J. plads til Jan Lyø - et
mcnet Fl nf ncsultat. Hol det
der skulle være deL bedste
vi har sendt. til tM i mange
å", klarede sig ikke sær1iq
godt.
Tim tog til Hamburgs inter-
nationale stævne, hvor han
^i^-.-r^ /-r^+ -^ct med en i.9JUru - y".
^r ^r- .r^^.e. rette resultatPf duD. u9Do u(

må kunne bruges til noget positivt.
Unionen f orsøgte i Sstr ig at f å t ildelt. E14-89 f or
juniorer. Dette havde været drøfLet under junior-
EM 1 Eskilstuna, og alt tydede På, det kun var en
forsmag, idet- der ikke skulle være andre ansØqere.
I Øst.rig viste det sig at oqså SchrJeiz ville sogc.
og de I øb med arranqementeL. DeL undersØqes - i ftq
de oplysninger jeg har - i øjeblikket om der skuf-
le foreligge et. skrift.ligt referirt [ra tski]stuna.
hvor Danmark skulle have fået L ilsagn.
tM 9O herrer/damer havde vi officielL ansøgL. fler
så det også ud ud til at alt skulle qå glat igen-
nem - ikke andre ansØgere . Men ne i - N or r;e oq Lu -
xemburg meldt.e sig som ansØq;ere. I øjeblikket
ligner Norge ArrangØren af El'4 94.
Under henvisning t i1 det magre resr:ltert af vore
bestræbefser for at få tildelt ovennævnte arran-
nemcnfcr- har hosfvrclsen pn h:rstennneve med at\juilrurrLUr t ./!Lf,uurl

finde andre mul igheder for aL udnyt.te de sports-
lige resultater.
t TV-sporten søndaq aften dukkede der ptudseljq
billeder op fra EM i ØsLrig, uden at ITran l<endte
den danske placering, AItså er Banegolf godL TV.
Hvordan får vi udnyttet det ?

Fortsættes s ide 4



FORMA\DtN HAR CRDET fortsat fra side 3

Repræsentantskabsmødet vedtoq for et
en B-mands holdturnering, så vi kunne
furopacup. Hvis vi deltog, ville det
rrangement. for Danmark.
-MEN- først må vi a1le hjælpe til, at
seniorer bliver et. godt arrangement.
et stort ansvar på CMC's skuldre.

Gert

B omærket skaf ud formes s om et rundt mærkat
cm. i diameter, samt i 2 eller f farver.

Vi håber der blandt unionens medl-emmer, er
som har en god ide til et sådan mærke.

DeL bedste forsfaq vil bl-ive honoreret med
på 200.oo Kr.

par år siden
deltage i

være et ideelt

EM-BB for
Der hvifer

Hansen

KONKURRENCE

I dagene 1 . - 3 . september 19BB er 0dense f4inigolf
Club blevet overdraqet arrangement.et af Europames-
terskaberne i Miniqolf for seniorer.

Til brug for deLte arrangement mangler 0MC et bo-
nrærke, som bl. a. skal bruges ti1 udarbe jdelse af
et klistermærke.

pa ru

nog1e,

en check

Forslagene bedes indsendt til undertegnede
senest den 23. november 1987.

I'led venlig hilsen 0dense Miniqolf Club
v/Hans J. Sommerlund

Rubinvej 22, 5210 0dense



Fr iherre Knud von Penning jrrr .

Itindelsve.j 119, 50t0 0dense C.
SkriVer dette i-dlmn rrorl r Bql( 3dense

BgK hat, trods nystiftet | 1986, favet Danmarks
eneste indendørs minigol fbane med 1 B forhindr in-
ger med standardiserede må1, og farvesLråfende.

Kan bruges til danske såvef som international-e
stævner, oq har den fordel, altid at være k1ar,
uanset b1æst, regn eller sne.
Ialt. 1 1 00 m- stort lyst lokale med dejJ ig ny bane
samt et rart caFeteria, hvor slikmunde, sultne og
tørst.ige kan få behovet dækket ti1 rimelig riser.
HertiI gode toilet.forhold, og parkerinqsplads, og
der skal ikke bruqes sklve i bi1en.

Det var en lys tanke klubbens f ormand, PtTEi'l S3 =

RENSTN og bestyrelsen fik i november 1986, aL få
lavet en indendørsminigolfbane, men det har også
krævet et. kæmpearbejde at få det "op at stå".

Nu kan klubbens medfemmer holde træningen vedl ige
så de altid er kfar t11 delt.agelse i stævnet, og
evnerne har de, hvad alle de vundne præmier kan
bevise, og flere har danmarksmesterskabet, men
træning er nødvendigtr og det sker meget.

Mange nye medlemmer sLrØmmer tif vor klub r og det
er særlig mange helt unge, så måske er der tafen-
ter imellem, som kan bære minigolfspillet f,rem.

3gså familier kommer for at få et "hyggespi1",
og nyde samværet i klubbens cafeLer ia, hvor man
hurtigt mærker den hyggelige afslappede t.one der
hersker, hvor alle hjæ1per a11e.

12. juni 19Bl havde klubben receptiorr, hvor der
var mødt mange op fra andre klubber, magistraten,
forretninqsfolk, naboer og unionsf,ormanden, GERT

tiANSEN, Billund (Han qlemte os i sidste blad ).
Manqe qaver fik ktubben, og alle blomsterne st.år
oq pynter op ved forhindringerne og kan ses.



BgK har.,de grund ti1 med stolthed at fremvise alt
det rYe, oq rnange gæster prøvede banen.

f fter receptionen er det nu hverdaq igen, oq vj
skaI alle fortsætte vort .job i klubben, hver på
s j t ielt, med blandt andet, at h.jæ1pe alle de nye
ni edlemmer med rer.;1erne for mrnigolfspillet, samt
a1t det andet der kræves for at rrkØre" kfubben.
DBqU herr nu chancen for at rtdnyt.te vor bane r oQ

den står sorn nævnt alLid klar, uanset ve.jret, så
vi håber og tror at mange stævner lægqes om os.
BqK har skabt- en sensat.ion til højnelse oq udbred-
delse al nr iniqolf-. og banen bruqes flittiql-.
Banen har været oq v11 fortsal- være med i fritids-
i:rkt.ivitet-erne, soTn komni unen har i ferierne, oq
det mytdrer med rl 1ad unqdom. så det en en irktivi-
tetder har været sLort behov for kan bemærkes.

lledlemsskrb kræves selvf,ølqe1 ig f or at sp iIle på
banen, men prisen er så 1av, at afle har råa ti1
denne aktivitet.

Danmarks enesLe inciendørs rninigolfbane skal den
10.-11.ctktober stå sin prØve ved afviklinqen af
Dl'1 for hold.
Der sker noget i Bqi'(, hvor kuglerne flyver rundt
i 1.sa1s højde tit q1æde f,or de rn,rnqe som vil
"hyqr,; espille" o(l i jI qavn Ior Lttrneringsspillerne
der må træne for at oprrå qode result.ater.
Det- er i[<ke rrdcrr qrund, aL BqK bestyrelsen rned
stolthed ser deres store arbe.lde give pote og
sirmtidig se medlemsskaren vokse stærkt.

yuridisk har jeq prøvet at qive miL nab rncrl , og
herefLer set., at den lyse tanke virl<eliq er qod.

Jeq er vist.nok klubbens æ1rl sLe medlcrr , r-:,J q1æder
rniq blandt. den dejliqe friske unrlcir::r , o,.l tryqqer
mig liqeså qocl t slorTr de, f or alle rlr l iqc I "kæden"

dørs miniqolfbanr:r i cl cn nye
mul iqe t i1 at f at-t.e inter -
vi har tro på del. sker, o!l
rnulig held og lykke Li1.

formålet rned rle inden
klub var, at få flest
esse for ininigolf: og
jeq ønsker klubben a1
6



DM 19 87 DM
De danske mesterskaber i 0dense, blev som sidste
år hæmmet a f, det danske vejr - og igen i år
"gfimrede" DBgU's formand, Gert Hansen, ved sit
fravær.

7 "nye" danske mestre = 7 fynboer - sådan

Far og sØn danke mesLre i senior og herre A.

Far og datter brone vindere i senior og damer.

Søster og bror danske meslre i minijunior damer
og junior herre.

J danske mestre til Banegol f Kfubben 0dense.

2 danske mestre ti1 Minigolf Cfubben Gelst.ed.

2 danske mestre til 0dense Minigol f Club, som
stod for et godt arrangement.

( Se resultatl-isten på side I4 )
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DM HOI,D
CL1V.
DRONNINGBORG BANIGOLT KLUB

ODTNSE I"4INIGOLF CLUB 3

GLADSAXE MINIGOLT KLUB '1

I"lINIGOLF CLUBBIN GTLSTED 1

Tvboio-Bån.ootF ClrO- tY"-''"Y".

ldence Mininnlf Club 2

f)rnnninnhnnn R".Å.ÅtF frf i'ft

0dense Minigolf Club 1

'l .

o1v.
RANDIRS BANTGOLF KLIJB
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Vund Point
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7 13
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Karup Baneqolf Klub 1

Ct aOse,xe-Miniqo t T XtuO-
Gladsaxe l"linigol f Klub
Gladsaxe Minigolf Klub
Nyborg Banegolf Club 2

Io7q

3

L

4

1

l
1

1

R
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4

61

54

65

4

2

41
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f,

f
1.
R

Dronningborg Banegol
Dronningborg Banegol

Klub
Klub

52

/t\

Hermed nåede man, tros vejrguderne, til vejs
ende i grundspillet.
Kampen om gu1d, sø1v og bronze, samt den sidsLe
plads i 1. division, (slutspillet) afvikles
d. 1o-11. oktober på BgK 0dense's baner :

Middel fartve j 125, 1 , sa1. Bolbro, 0dense.



3. div.
l
,1 .

L.

BANFGOLF KLUBBTN

NYBORG BANEGOLF

198?
ODF.NST

CLUB 3

Kampe Vurrd Point
7 II2 14

1 Bo l.

/l

5

dense Mininnlf U

Nord-Als Banegol
Minigolf Clubben
Cladsaxe Minigoi

f Club 1

Celsted
f, Klub 5

1

7

1

9

562

5I

R

Nyborg Banego ub 4

Nakskov Banegcl f Klub 1

41.+. olv
1. BANFGOLF KLUBBIN ODINSI

2. BANEGOLF KLUBBEN ODINSI

Kampe Vund Point
1 Io5 14

7 Io4 I2

7

1

1

0

2

3

4.
tr

A

-7

B.

0dense Minigolf
Gladsaxe MinigoJ
Randers Bancnol f
Gladsaxe Minigol
Banegolf Klubben
Nakskov Baneqol f

Club 5

f Klub 6

Klub 2

f Klub 1

0dense 4

Klub 2

1

1

1

1

7

l

9

B

6

5

2

0

74

5B

64

5o

3o

9

SLUTSPILLET: I kampen om quld qø l r, nrr hnnrr:n

oq 4 i (l rrtrrd-
Al Lr pof r,l i.;,

. drr, r;yrilllr'
polnL [] ver-

mel1em nr. 1, 2, 3

spil1et, overføres
grundspillet..

I kampen om den sidste plads i 1

de I klubber alle mod a11e, uderr
f ørse1.

I'BANtG0LFIREN" ønsker he]cl oe lvkke



Svar på indlæg af BqK0dense af 1985 side 12
i BANEG0LFIREN nr. 2 1981 .

Holdturner ing f or ungdomsspil--l-ere i FBgU 's regie?

I slutter med at aL skrive, man skal kravfe føt man

kan qå. Når jeq fæser dette tager ieg det som givet'
at de skrammer næsen fik omkring den 1.ju1i 85
åbenbart hurt.iqt er blevet 1ægt, e1ler er hukommel-
sen ikke i stand til at huske s å langt tilbage.
I 1986 inviterede FBgU f,or fjerde qanq tlI ung-
domsstævne ( godt nok ikke for hold ) i Nyborg, men
da tilmeldnlnqsfr isLen godt og vel var udløbet,
var der kun kommet t ilmeldnlnger fr a NBC og MCG 

'ikke en eneste fra 0MC, som de fleste af ier repræ-
senterede på det l- idspunkt, nogle oven ikøbet på
ledende poster. At der så alligevel dukkede nogle
stykker af jer op i Nyborg, den dag det skul-le have
været afviklet., er sådan set mindre væsentligt. For
når I ikke ildmeldte nogen, var der ikke noget at
aflyse for jer.
Derfor er der, grundet den dår1ige tilslutning i
1986 ikke plan lagt noget for juniorer i 1987 , da
det koster mange penge at aiholde noqBt s ådan.
FBgU har haft et underskud på ca. 400J i(r. de
første J å", og er derfor enedes om ikke at prØve
igen, føt: der er basis for at. saml"e mindst 20 juni-
orer.
Men da I jo er medlem af FBgl.J, er I io velkommen
med eL lorslag til generalforsamlingen, som vi,
hvis det vedtages, kan b1 lve nødt t il at rette os
e f ter .

Ti1 sidst vil je q gØr e opmærksom på, aL dette er
skrevet for egen regning, da jeg var medarranqØr
af de afholdte stævner, så det kan jo være, at
andre ikke er enige med mig.
Trods dette håber jeq på et f,rugtbarL samarbejde
over en bred front i årene fremover.

TEDDY N IELSEN l(asserer itiFBgU og 14CG

Vi betragter debatten f or afsluttet. llED.

10



14INIG0Lf CLUBBTN GTLSTED skriver:

Kommentar t i1 formand Cert Hansens ord vedr. for
ringe tilslutninq i .juniorrækken til Nl"l i Norqe.(Banegolferen nr. 2 1981)

Vr rrener ikke at formanden for DBqU kan klaqe
ovef en for ringe tilslutning i juniorrækken ved
NM i Norqe, når rnan ikke enqerng spØrrler de spil -1ere, der er kvalificerede til at deltage.
Det samine gØr siq qældende til tM i Sver_Lqe (der
har Gelsted doq fået en spil 1er udtaget, som des-
vænre i kke kan de I taqe ) hvor v i mener, at en
spiller som Jørgen llansen MCG er kvalificeret_ til
at. deltage, når det viser siq, der var så m.rnqe
af bud.
Det kirn lkke være riqtiqt., at klubberne sefv skarl
qØre opmærksom på, at de har en spi1ler, oer er
god nok til landsho1det..
flvad skal vi så med Ul<?'?'?

KIRSTIN ANDIRSIN.
CI'LSTID

DANI'lARKSMISTIR 1981

TEDDY I\ItL5[N.
GEI STfII)

DANI.,IARKSI"lFS TIR ,1 98,,.
11



Fokus Båo..
MINIGOLF CLUBBEN GELSTED

5t. i ftet- t 26. marLs 197 5.

Afresse : Øst-ergade 22, 559I Gelsted' Fyn
llr :

Grundlaqet- for Minigolf Clubben Gelsted opstod
allerede Lilbage i 197a, da der i forbindelse
nrecJ et- caf'et-eria blev bygget 1B betonbaner, som
bl.a. blev bruqt af 0.M.C. ti-l træning.
Adskillige spillere var dengang medlem af 0dense-
clubben, men p.g.a. nogle konfrontationer blev man

enige om at sLarte op for sig selv.

l'4inigo1f Clurbben Gelsted blev der f or sLi f tet, og
1å dengang som idag på Østergade overfor statiorren
i {lelsted.
Cafeteriet, som ejded det 18 hullers anlæq, var
clubbens t-ilholdsst.ed indtil man selv fik indrettet
et- - et" 4-rnandstelt.

Csfeteriet lukkede senere ' og 1 191B fik clubben
sit store ønske opfyldt, da man ved eqen hjæ1P m.m.
fik bygget det klubhus, der den dag idag står ved
anlægqet.

Året- før havde hændetne ligeledes været oppe af
lonrmerne, da man sefv fik lavet 1B indendørsbanet,
der idag er flitt-igt benyttet. om vinteren i skolens
gymnastiksal.

Resultatmæssigt gik det rime1i9t. godt i starten,
men vi skulle frem t11 DM-enkeltmands l98o i
Gladsaxe, hvor clubben egentligt. fik sit "gennem-
brud". l'ier er hvad vi tog med fra Gladsaxe til Fyn:

12



Herre: Poul Hansen. MCG. Danmarksmester
Junior: Jens Bangsgaard, MCG, Danmarksmester
Dame junior: []se Hansen, MCG, Danmarksmester

Betina Dreyer, MCG, nr. 3 - BR0NZE.
Mix: Poul Hansen/Betjna Dreyer, MCG, Danmarksmester

Jens Bangsqaard/ Else Hansen, MCG, SØl V.

DA

Desværre er alle disse spillere holdt op, eller
flyttet fra byen, men der har dog været aclskillige
andre pæne placeringer i årenes l"øb. (Sf SID[ 14)

I 1981 købte clubben de 12 eternitbaner fra en
campingplads i Assens, og året efter var de gamle
betonbaner erstattet af disse.
Som a1le ve1 næsten kan forstå, er clubbens højeste
ønske derfor at få de resterne 5 baner, men et er
at ønske, et. andet er penge.
Medlemstallet har siden clubbens start været ret
svingende, j- I91B-79 var man oppe på ca. 5't,
hvilket betød at man isør på juniorsiden. var ret
dominerende, men siden faldt interessen, og p.t.
kan man desværre ikke sti1le .juniorhold.

Clubbens må1sætning fremover er b1.a.(forudr:n de
5 baner) at clubbens bedste hold kan spi1le srq i
slutspillet, samt i årene fremover kan gØre siq
lidt mere bemærket, med lidt f lere hold i Dl'1 hold-
turneringen, dog ikke på bekostninq af del qirde
kammeratskab vi altid har haft, hvilket bl.a. kan
ses af , at vi kun har haft J forskelliqe formænd
i clubbens hist.orie.

v/ledriy Nielsen

l\læqte nrnnY""Y

DRONNINGBORG BANEGOI F KLUB

13



DANSKE MESTRE I98?.
tlesultaterne fra D[4-enke]t i 0dense

HIRRI A:

TiM CHRISIIANSEN, BGK ODENSI
Pet.er 5ørensen, Bqk 0dense
Henrik Poulsen. Bqk 0dense

ql nrt

189
192
2o2
2o4

HTRRF B:

1.
2.
J.

TIDDY NTfLSEN, I'lINIGOLF CLUBBEN GELSTED
Prehen Nørskov, Nord-Als Banegolf Club
Knud Waltfrer. G1adsaxe MK

DAMER:

1. KIRSTIN ANDIRSEN, I'lINIGOLF
2. Susanne Sommerlund, 0dense
3. He11e Sørensen, BgK 0dense

SE-NIORFR :

1.
2.
i.
4. Jan Lyø, Dronningborg BK

5. Peter Nielsen, NYborg BC

1

2
j

RENT BENDTSIN,
Jens t. Jensen
0le Frandsen,

2o4

712
214
2r9

CLUBBTN GEL. ?).1
MC 2IB efo.

?IB efo.

1. KAJ CHRISTIANSIN, ODTNSI MINIGOI_F CLUB ZI,T EfO.
2. Åg" Jensen, Odense MC 2I1 efo'
3. Hårr y JØrgensen ! Odense MC 2I3

JUNiOR HTRRE:

[lARTIN SØRTNSIN, BGK ODTNSE
. l-ars Handberq. 0dense MC

Henning Ravn. MC Gelsted

MINIJIJNIOR DAMER:

1. RIKKI SØRENSEN, BGK ODENSE

MINiJUNIOR HERRE:

2oj
2ol
Ll)

t.
2.
3.

14

266

ODENSE MINIGOLF CLUB 2I5
,Odense MC 221
Nyborg BC 244
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, Østrig.
ODENST INDINDØRS

ing - København

o2.-o4 okt.
1o. -11 okt.

28 nov.

-E'E D.
0dense Minigol f Club 's indendørs. 27 . -28 feb.

Apr.
^IDrUnningborg's int. stævne io.apr.-1 ma.i.

ås ås åt å+ ås å$ å+

188 slår
medkøller
Sdr. skole-elever i aktivitet i dag

GRINDSTED - Der bliver sørger for, at de 188 kommer
slået med køller i stor stil i i sving med at svinge med
dag i Grindsted. køllerne og forsøge at skyde

Ikke færre end 188 elever de små bolde i hul på fær-
fra Søndre skole har valgt rest mulige slag.
minigolf som aktivitet på en - Sidste år, da der var akti
aktivitetsdag på skolen - med vitetsdag på skolen, var de1
frit valg mellem en række 100 elever på minigolf-
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U) -iLJ-r O

t_ -c
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o
)C
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><=

o)

rT
aktiviteter. banen. I år er antallet næsten

Det fortæller Erik Oehlen- fiordoblet. Det er vi glade
schlæger Laursen fra KFUM for, siger han.
idræts minigolfbane. Han
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