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Fl|RMANIIEN HAR l|RIIEI
Sldste repræsentantskabsmøde trak - som
sædvanligt lidt ud, og de fleste for-
svandt meget hurtlgt, hvorfor jeg desvær-
Te lkke nåede at sige de bestyrelsesmed-
lemmer, der gik af, tak fordi de vll1e hjælpe
unionen i en periode, hvor interessen for
at deltage i bestyrelsens arbejde har været
meget besked.en.

Det var rneget positivt at se hvor hurtigt
vi denne gang kunne få. overstået valg ti1
de forskellige poster, og jeg mener, at
det lover godt for det fremtidige arbejde.
Jeg vil naturligvis også. her byde de nye
bestyrelsesmedlemmer velkomne, der er jotale om bå.de nye ansigter indenfor banå-golf og ansigter, som vi- kender,

Sæsonen I9B2 har været en meAet trist af-fære, hvilket også helt klari fremeik af
repræsentantskabsmødet. Jeg vil derfor
prøve at se lidt fremad. Vi fik på dette
repræsentantskabsmøde en pressesbkretær,
der tog jobbet, fordi han-ønsker at ar-'bejde for vor optagelse i Dansk fdræts
forbunds det er en stor mund"fuld. Vi har,
som de fleste ved, søgt om optagelse i
mange år uden desværre endnu at være luk-ket ind i det forjættede land. Der er altmulig grund ti1 at ønske pressesekretæren
Ituld og lykke med opgaven, og så ellers
bede alle bakke arbejdet op mest muligt,hvilket naturli-gvis også vlt trtive g;6rtfra bestyrelsen.

Der blev også vedtaget, at vl skal have
nye landsholdsdragter, det er også. på. tide.
Hvis vi skal have en landsholdsdragt af
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bare nogenlunde kvalitet, er det vist nød-
vendigt med en sponsor, så. også her ligger
en stor opgave, idet vi jo normalt lkke kan
prale af de allerbedste erfaringer med spon-
sorstøtte tlI unionsarbejdet, men 1ad os
også hå.be på. opbakning af denne opgave, så
spillerne kan møde præsentable ti-l næste
opgave.

Lad os al]-e se frem ti1 1983 med forhåb-
ninger ofrr at Dansk Banegolf igen vil tage
et par ordentlige skridt fremad.

EM

Gert Hansen

E Bl|NO

fgen ved d,ette EM er det lykkedes vor ud-
sendte medarbejder, at indfange korte kom-
mentarer fra deltagerne på d"et danske ho1d.

IIans J. JØrgensen:
EM kan betegnes som vel tilrettelagt og
ve1 udført. Den danske ind"sats som sæd-
vanllg generelt for då.rligt. For då.rlig
lnformation hjemmefra - Dårligt vejt +

ellers 0K.

Connie Wagner:
Jah - De havde ikke været forberedt på

regnvejr, der var i-ngen alternative løs-
ni-nger. Jeg manglede 2 dages træning, vl
kom først søndag.

Finn Winberg:
Jeg synes ikke, det var så gorlt som-sidste
år. Arrangementet i Portugal var bed-re.

nii r
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Spillet
så.

Bend-t Boj e :

Det var synd for svenskerne, at det var så.
dårligt vejr. Det var ikke vor sky1d.' vi
blev nr. B - det skyldes, at Belglen, For-
tugal og Frankrig formåede at sp1lle end-
nu då.rligere end os,

Suzanne ?edersen:
fungerede godt - resten var så som

Gr-inter Wagner:
Det var surt at bru.ge al sin tld ovre på
filten og stadig være ren amatør.

Torben Baldorf:
Ros til arrangementet - skuffet over
plejningen. Jeg er meget glad for den
raskend-e gave for mit 20. EM.

Hans J. Sommerlund:
Katastrofal p1an1ægning fra unionens side
op til dette EI,/I. Abningsceremonien var dår-
lig, hvorimod det spillemæssige var i orden.
Dommernes indsats for då.rlig, der blev til-
ladt for meget.

Robert Baldorf:
Præmieoverrækkelsen under aI kritik - måskep! Srund af arrangementet - måske nå. grund
af snillerne. Der var ingen forbindelse mel-
1em præmieoverrække1sen, flagene og højt-
talerne.
Biarqg Hansen:
Det kunne have været bedre.

for-
over-
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Peter Lindeg?ard:
Det har været en oplevelse,
a1t noget andet end NM. Det
at jeg er eneste junior.
Lise Pedersen:
Mislykket - Jeg er skuffet - der tillades
for meget, der manglede dommere og der var
derfor ingen kontrol.

Claus And-ersen:
Jer er meget godt tilfreds - svenskerne har
lavet et godt amangement f .eks. var der
mange hjæ1pere ti1 rengøring af banerne
efter regnvejret.

Bent Jensen:
Det er ikke sær1igt godt arrangeret efter
min mening. Dårlig mad på soilledagene.

det er trods
er for dårligt,

Det er også lykkedes vor udsendte medarbej-
der, at få...nog1e mere dybtgående $ommentar-
er om EM-Gijteborg fra Connle og Gunter Wag-
ner.

Træning - Filtbanerne var sjover men svære
at 1ære på. så kort tid' eternit-

banerne blev for vor vedkommende skubbet i
baggrunden, både p.g.8. tj-dsinanggl og den
stårue udfordring, der 1å i filtbanerne.
Overnatning - I en campingvogl ve{ -baner-ne var en udmærket id.e. Bare
det at kunne få lov at tilberede sln egen
ttdå.semadtt og være sig selv 1nd imellem.
Prisen S.krl 1.2)5roo for en uge var noget
i overkanten, især når den hjemmefra nkunrr

kostede S.kr. 1.000roo.
Badeforhold - Udmærkede, lvis man da kunne

lide et koldt brusebad På
morgenstunden. Selv svenskerne syntes det
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var for meget af det gode, så. de fik arran-
geret 2 timer om dagen, hvor man kunne be-
nytte friluftbadets brusere.
9.Abning af EM - Abningsceremonien blev først

udsat-p.g.å. regnr og da den
ilc}<e holdt opr prøvede man at sluse 250 rnen-
nesker plus et stort orkester ind i et telt,
ganske vist et stort telt, men selvfø1ge1ig
kunne det lkke lade slg gøre, så da ceremoni-
en startede, stod, der omkring 1OO mennesker
udenfor. De er åbenbart i-kke-vant til reEn
i- Sverige. Til åbningsceremonien hører sel_v-føIgelig også. lldt mad og drikke, men et
stykke franskbrød og en ftPripsff var hvad af-
tenen bød på.
Afslutningsfest - f medborgerhuset, lokalet

vi skulle spise i var ikke
af de største, så det kneb med at finde
plads t11 både deltagere og servetriser.
Der var vel 30 - 40 deltagere, som oDlevede
både fest og s:lsning i en forhald, Ii{an
skulle egentlig have troet, at der kunne
b1lve plads nok med alle de afbud fra Dan-
mark.
A1t i alt - EM vi1 nok bllve husket af man-

ge som et ikke helt .,'eloreani.-
seret stævne og hvor der på mange pun[ter
var sparet meget mere end hvad man kunne for-vente af et stort forbund som det svenske.

Øj,ebliksbiIlede fra et bestyrelsesmøde.
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IBOU MøIIER

I forbindelse med EIvl i C6teborg blev der
afholdt møder (repræsentantskabsmøde, sports-
udvalg og ungdomsudvalg). Fra dlsse møder
kan nævnes, at alderen for seniorer er sat
ti1 45 år fra 1. januar 1983, dog må hver
land gerne fastsætte egne grænser, men i
TBGV turnerlnger gæ1der 45 år. Seni-orerne
spiller EIW for sidste gang i 1983, efter
dette EM vil seni-orerne ikke mere deltage,
men der vil blive afholdt en speciel tur-
nering for seniorer under fBGV. Fra l. janu-
ar 1984 vi1 juniorerne få. deres eget EiVI'
første gang bliver i Østrig og i 1985 bliver
det sikkert Holland, alternativ ltali-en.
Junior El,,ll skal altid snil-les som kombimes-
terskaber (eternit/beton), Herue- og dame-
holdene vil efter 1. januar 1984 bestå af
B herrer + l reserve og 6', damer + l reserve'
Juniorhold viI bestå af 6 + 1 med max. 5 her-
Ter og seniorer 3 + 1 max. I herrer, dette
også fra sæsonen 1984. 33r)/" vIJ- gå videre
til individuel finale 1 a1le rækker.
EM 1983 find.er sted 18 20 august i Bad
Kreuznach, Vesttyskland. EM 1984 bliver
ikke på lilalta, da man har meldt fI?, men.
Finlaåd undersøger om man kan skaffe 2 eter-
nitanlæg til ariangementet, og vi1 sikkert
forsøge arrangere EM 1'984.

Der blev også i-ndført nogle gebyrer for-at
få oenge i-kassen. Det koster fremover S.frc.
lOr- at blive optaget på_IBGV-11sten over
internati.onale stævner. Beløbet skal indbe-
tales ti1 DBgU sammen med anmeldelsen af
stævnet. Eurooacup og lignende under IBGV
betaler S.frc. 5As-. Ved EM betaler arran-
gøTen S.frc, 1r- pr. deltager, junior-EM er
undtaget. Medlemsgebyret er stadig S.frc.
300r- pr. nation pr. år.
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Når vi taler -Denge, kan det oplysesr at
vort tilgodehavende fra EM-79 nu sku11e
være på. vej, ldet der er ved at blive op-
krævet ekstra kontingent hos medlemmerne
i det gamle forbund til at dække beløbet.
Ved valgene tll IBGV blev den siddend,e,præ-
sident Otto 'f/uthier væ1tet og Ake Nohren,
Sverige blev ny præsident. Også vicepræsi-
denterne er nye, nemlig Albert Zoss CH,
kasserer og Leo Moik A, sekretær. Torsten
Andersen tidligere kasserer var ikke mødt.
Regnskabet blev fremlagt af lVuthier, og
bI.a. revideret af Hans J. Jørgensen. Karl
Trautner L, ønskecle ikke at fortsætte, der-
for 2 nye vicepræsidenter.

t AN llS H 0 t llS C I RKUS. r"i adsans

Efter at have deltaeet i euroDamesterska-
berne i ciiteborg trai dette foranlediget
undertegnede ti1 nedenstå.ende kommentarer:
Selv om dette års Etll blev afvi_klet i Ciite-
borg, var det endnu engang ikke muligt at
stille hold i junior, senior og dameiækken(hos damerne spillede 3 og daniede et hold,
men uden mulighed for at strege den dårligs-te omgang), Vores heruehold båstod af f lerereserver på grund af mange afbud.
0g hvad er så å.rsagen til a1t dette?
Efter min nening skyldes det ene og alene
en katastrofal mangel på. pIanlægning.
OMC havde fået udtaget en juniorsnlller ti1
EM, men B dage før havde han endnir ikkefået nogen besked. Fornuftig som han er
meldte han afbud.
Holdledere til de forskellige hold blev ud-
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taget 1 uge før, hvoraf den ene fik besked
om dette, mens den anden fik det af vide,
da han ankom til Sverige.
Fra anden side har man hørt, at unionen
skulle have tilmeldt spil-lerne til Eiti senest
den l/7 den I4/7 var dette endnu ikke
gj ort.
Uanset hvem det er der har ansvaret, om
det er unionen (som det jo i sidste ende
er), soilleudvalget eller ungdomsudvalget,
er det for dår1igt og amatøragtigt, og det
må. være sidste gang vi skal opleve en så.dan
cirkusforestilling.
ldogle af problemerne kunne løses ved at
gennemføre flg. forslag:
Spilleudvalget har senest den I/6 udtaget
samtlige spillere til det på.gældende å.rs

- 
ta8il1. Dcn 7i5 h:r sa:itlige splllere person-

liEt fået iilsendt besked om dette. Den
L476 skal spilleudvalget have besked om de
kan splIle eller ej. Ved denne tidsplan op-
når man, at spi-11erne har rimelig tid ti1
at afgøre orn de kan spil1e e11er ej, og man
har tid har tid til at udtage evt. reserver.
Sammen med" brevet orn udtagelse må. det være
en selvfølge at følgende ting oplyses:
1) periode og sted hvor Elii spilles
2) træningstider
3) pris for at deltage
4) transport t11 EM

5) lndkvartering ( som bØr være saml-et )
6) krvem der er hol-dledere
7) spilletøj (som unionen i l-øbet af 83

bør finde en sponsor til el1er selv
købe det.

i{vis ovenstå.ende følges er det min person-
lige mening, at vi for første gang- i_mange
år-kan stil1e fuldtallige hold og hold der
ligner de stærkeste vi kan sti-11e.



Grundlaget for udtagelsen af hold kan være
resultaterne i L982, samt en enkelt e1ler
to holdrunder i 1983. ?rivate stævners re-
sultater kan evt. også. medregnes.
Jeg håber at dette indlæg kan danne grund-
1ag for en snak om problemerne, således at
vl i l9B3 tager til EtuI i Tyskland uden at
f øTe at vi er medvirkende i et omre.'isende
ci-rkus.

Hans Jørgen Sommerlund
0l/tC

BI.AOETS FREMIIII
Dette nunmer af rrBanegolferenrr er, hvad
den opmærksomme læser sikkert vi1 opdage,
udenfor den fremtidige udgi_velses kalender,
Vi vi1 gerne her i samle nogle ting op fra
det forgangne år, hvor bladåt ikke-ud-komp.g.a. €rr overenskomst stridig arbejdsned-
1ægge1se.

Fremtidens blade vil bllve præeet af ind-
1æg fra klubberne, som aftait iå repræsen-
tantskabsmødet. Vi vlI fra redåktionens side
forsøge at dybtebehandle et aktuelt emne ihvert nurnmer, og håber naturllgvis på kom-
mentarer og indlæg til det behandlede emnefra klubbernes side, så1edes at et emnes
behandling vil strække sig over mindst 2
og gerne flere udgivelser af bladet.
Pgt-"T også-redaktionens hensigt at gØrebladet så udadvendt som muligtl således atdet ikke kun henvender sie ti1 medlemmeraf DBgU, vi skulJ-e gerne nå meget 1ængereud til andre forbund og interessegrupper.
Vi vil gerne nå frem til at det er klubber-
ne der skriver det meste af bl-adets ind-

11
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hold og redaktionen der sØrger for redi-
geringen og udgivelsen af bladet.
Abonnementsprisen for 1983 vil bllve:
20r' kr. ved privat postforsendelse
15r- kr. ved klubforsendelse
Abonnementsbestllling senest 1. marts I9B3
ti1 ansv. redaktør, opkrævning vi1 blive
medsendt i martsnummeret.
Vi håber fra redakti-onens side at mange vil
abonnere på. ItBanegolf erenrr, således at der
virkelig bllver mange at skrive for.
Fat pennen nu og skriv dine indlæg til
næste nummer, husk vi skal have dem senest
1. marts 198J.

Redakti-onen.

TS BRUITl|HOTII

Spilleudvalget har udtaget følgende brutto-
hold ti1 sæsonen 1983:

Ånr

Herrer:
lr{ichael Hartz
Erik Meldgaard
Karsten Bruun
Bend"t Bo j e
Jan Viholt
Ulorten Knudsen
Torben Baldorf
Henrik Knudsen
Michael Rasmussen
Gert Andreasen
Bent Jensen
Claus And.ersen
Preben Skov
Claus Foxholm
Robert Baldorf
Hans J. Jørgensen
Bjarne Hansen
Claus Nielsen

Damer:
Kirsten Andersen
Connie lr'fagner
Suzanne Pedersen
Bettina Dreyer
Lise Pedersen
Dorthe Rasmussen
Kirsten Hansen
Jane Madsen
Bettina Sørensen
Kirsten Andreasen
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Jens Peter Andersen
Spillere, der allerede på nuværende tids-
punkt ved, at de ikke kan deltage i et el1er
begge mesterskaber (NM og EM)r bedes give
afbud ti1 spilleudvalget allerede nu.

Ungdomsudvalget har også. udtaget et brut-
tohold for sæsonen L983, det er blevet som
følgende:

Herrerseniorer:
Aage Jensen
Aksel Jensen

Herrerjuniorer:
Peter Lindegaard
Christian Jensen
Henrik Olsen
Jørgen Madsen
Henrik Poulsen
Peter Sørensen

Dameseniorer:
Tove Jensen
Yrsa Andersen

Damejuniorer:
Gitte B j emekær
Anne larsen
Mette B j emekær

Også her gæ1der det at spillere, der aIle-
rede nu ved, at de ikke kan deltage i et
eller begge mesterskaber, giver afbud ti1
ungdomsudvalget hurtigst muligt.

Kl|RIE MEIIIIELEI.SER

Vi minder om, at kommentarer ti1 de nye
love fremsendes ti1 Per Riis inden 1.j.198f
Kommentarer til turneringsbestemmelser frem-
sendes til Torben Baldorf i-nden I.3.1983
Oplysninger til adresselisten for 19Bl frem-
sendes til Per Riis inden I.?.\.993.
De ønskede oplysninger er navn og adressepå bestyrelsesmedlemmer, klubbernes post_
gironummer og bankforbindelse samt kiubber_
lg"-_Bo=tadresse. Dette er også gæ1<iende for
lJ.BgU s bestyrelse og udvalg samt 1okal_unionerne.
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Unionen ligger stadig lnde med flere brachuertrBanegolf-Sporten for a1lefr, disse kan rek-vireres ved Gert Hansene som også modtager
eventuelle ændringer ti1 brug ved genoptryk.
Det skal også meddeles at de manglende po-
kaler fra I9B2 nu er modtaget, i hel stand.
Dlsse vil- blive uddelt på klubmødet den 9.april 1981, da man ikke fra unionens side tør
lade dem postbesØrge.
Tilmelding af hold til holdturneringen skal
være spilleudvalget ihænde senest 1.4.f983.
Holdindskudet indsættes på unionens eirokon-
to også. senest I.4.1983.
Ansøgnlnger om stormesterturneringer for 1983
sendes ti1 spilleudvalget inden I.2.L983.

a-
DBgU s udvalg anmodes om at opstille ønsker
og krav t1l bestyrelsen samt tage en d,røf-
tel-se om arbejdsopgaver og lave en mål-sæt-
ning for arbejdet i I9B3.,Resultatet af drøf-
telsen vidergives ti1 DBgUs bestyrelse inden
5.2.1983. Det er bestyrelsens hå.b at udval-
gene vil arbejde målrettet i 1983.

llrlllBYDEtSE

Odense Minigolf Club indbyder ti1 stort in-
ternationalt indendørs stævne på Kragsbjerg-
skolen, Rødegårdsvei 164, Odense I,,[ i dagene
26-27 februar 1983.
Der spilles pA 2 an1æg, begge bejsede spå.n-
plader, i a1le grupper + makkerturnerlng.
,{tte spiller 2 indledende runder på hvert an-
1æg hvorefter 25% eåT videre til 1 finalerun-
de-på. hvert an1æg. Lørdag aften arran,geres der
sammenkomst på. sædvanlig vis.
Sidste frist for tilmelding er den 7 februar
I UX 4
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Odense indendørs
lTeinheim
Dronningborg
1. runde hold Dl'{.

Nyborg
2. runde hold DM.

Kappendrup
Nordisk l,,lesterskab Vasa Flnland
3. runde hold DM.

KieI
Europa-Cup Vaduz
0dense
Gladsaxe
E&l-Tyskland
DM-Enkelt
Gelsted

26/2 27/2
2/4 3/4

30/4 r/5
B/5

r4/5 - r5/5
29/5

4/6 5/6
n/6 12/6

t9/ 6

24/6 26/6
9/7 ro/7

30/7 - 3L/7
6/8 7/8

r8la - 20/8
27/8 - 28/a
24/9 - ?5/9
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