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Trefinqgqebyr oq betalinq af banele.ie g

på DIvlUrs qeneralforsamling 1979 i Gladsaxe, blev der slåeL
til tyd for, at DwIU skuLle gratis ind på baneanlæggende, når
der skulle afvikles holdturnerLnger. Det var der ingen der
protesterede imod dengang ! Fraksis vlser imldl-ert,ld noget
andet, for selvfølqelig vil de private baneeJere ( på hvis
anlæg nogle ktubber holder til ) ikke stltle deres baneanlæg
gratis til rådtghed for DllU. Det mener Jeg at nogle medLem-
mer i DfllUfs bastyrelse burde have forudset ! For tlL 5 af
spill"estederne er der ikke betalt banele je f ra DIYIU I s side.
Derimod har klubberne måttet betale trænlngsgebyr I stedeb
for. Kun ved eet spillested har DIYIU betalt baneleje.
Konklusign :

Ved opkrævnlng af træningsgebyr er det altså blavet dyrere
for splll.erne (eIIer klubberne) at deltage I hol"dturneringen
o9 btlligere for DlvlU at afvikle holdturneringen. ALtså en
slags forhøJelse af prisen for at deltage i holdturnerJ.ngen.
Det var vlst lkke meningen, når DIYIU ska-L afholda udgifterne
(baneleje, træningsgebyr) i forbindelse med afviklingen af
holdturneringerne. T11 sæsonan 1981 må klubberne og de pri-
vate baneeJere hvor nogle klubber holder tll, klart skrift-
Itg tllkendegive om DlvlU kan spille gratis på anlæggene aller
ikke, og samtldlg komme med de økonomiske krav (Dlvlu netaler
selvfølgellq evt. træningsgabyr), så DlvlU kan planlægqe spil-
lestederne i god tid.

l-



Fr.obl"emer L å-lornbd( t

Den har været en del problemer angående baneJ-aJenr til 3

runde af holdtunnerS.ragen i" h{crnbæk. [vlKR 74 syntes at bane*
J-e jen ver flor hrd.J, så de vi].Le hel-lere hreve at beløbet blev
udbetalt tLL Gi-adsaxe L sLedet for, sorn h.JæI-p tll re.jsetil-
skud. 5å kunne 3 runde afvikles på Fynr i etedet for i
Hornbæk. Det kunne Gladsaxe lmidi.ertld lkke gå med tll,
da de også ønskede at splll-e på en sl-ags hJemmebane. Tilmed
havde de hell-er ikke lyst bil for tredie gang I årr at
skulle over storebælt, og have al-le problemerna med færge
oq hoteJ-bestlJ-llngerns. Gladsaxe fandt det også bdsynder-
Itgt at deL var af unlonens panger evL. reJsetllskud skullå
betales med og lkke af ltlKR 741s, (d. v.s. at lvlKR 74 vllle flå
reduceret dsres reJseudgiFter).
Grunden ti.l- de problemer llgger nok Ir at spilleudvalget.
havde satset på at Gladsaxers etsrnittraner blev færdtq til-
3 runde at' holdt.urnerlngen. Nogle rnedlemmer af spllleudval-
get må Lrnl"dl-ertld have vldsbe at banarne lkke blev klar t,il
tlden.De problemer kunne have været undgået, hvls den 3

runde I Honnbæk, van bleveL afvi.kl-at den dag første runde
blev spl,J-X-eL, for så var banele.Jen bLevet betydellgera biL-
ligere.
Konklueion ;

3

For at de samme problemer lkke ska"L opstå igen I I98Ir oE
da hJemmabanekrlteriet ar afskaff,et, på ebernltanlæq, må man

se 1- /.lnene,at den ho.l-dturnerlng,der ekal afvikles på SJæl-
Iand, sandsynl-i-gvls bllver I GLadsaxe ! !

GLAPSAXE-!s EÅNER s

Pr. 2.6. 1980 har Gladsaxe minJ-golf' klub låat ttlkendt en
grund på minlmum I-500 lvl 2r tJ-l anlæggel-se af at eternitan-
læq, på Ki-ausdalsbroval 195-197 ca" 800 meter fra det nuvæ-
rende an.X-æg. Det forventes fændi.gt sl"rlst t juli måned, så
det står klart tll Gladsaxers sLævne 2-3 august (hvor der
så vll bi-lve splllei på 2 anlæg), og Dll-enkelt 9-10 august
der vii- bLLve spiltr-et på det nye anlæg.
I fqrbindelse med anlægEelsen af banerna skal GllK selv af-
holde alle udgl-fLer. Fra kommunens sl-de vll der ikke bl-ive
opkrævet husl-e.Je" Degværre er leJeperloden kun på max. 5 år
med mull-Sled f'or forLængelse af kontrakten for 5 år ad Ean-
9.8fi. Det'nye antræg vj""n" som noqet nyt lndenf'or mlnlgolf , kun
være forbehoLdt klubbens medlemmer, (Oet vil siga at den
bllver lnEen adgang for turlster). Det viL sandsynligvJ"s
også fortsæt.ta sådan, når GllKfs beLonbaner måske skal nad-
lægges ved udgangen af l98lr på grund af araal-ets udlæg*
gelse tlL bollgformål.

Robert Baldorf
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FORMANDEN HAR ORDET

ilvl-198t1 I banegolf skal, som vi Jo alle vedr f,inde sted i
Itard/0etrig I august månad. I forbindelsa mad holdudtagel-
sen tll dette Eltl, må vl I bestyrelsen konstaterqr at bevæ-

gelsen i klubbernes standpunkter i dette tilfælde har sklf-
tet noget hurtigere end vl havda turdet vente' Da Jeg' som

bestyrelsens rspræsentant i spllleudvalgat for et par år
siden foreslog, at man ventede med at udtage holdane til
after forårets kampe, var der næsten ikke de problernerr Jeg
ikke havde overset. ltlen vi fik dog indført bruttohold o9 en-
delig udtagelse efter forårets kampe. Sldste år fik vi så

alle tiders chance til udtagelse af holdet, vl kunne udkan-
pe udtagelseskampe, og vi var tllfredse rned denne udvikllngt
men havda forventet, al "hensyn til madlemmernB oq klubbernet
at denne form for udtagelse var et anganqs fænomen. llln
overraskelse var derfor temmelig stor, da vl modtog flera
klager. over lkke mere at fastholde udtageleeskampener og

resultatet blev, at bestyralsen og spilleudvalget beslutte-
de at ophøJe 2 stævner tll udtagelsesstævnerr der sammen

med de 3 holdturneringer skulle danne grundlaget for det
endellge flvl-hold.

fn anden glædeIig udviklingrder har givet, spllleudvalget prå
hår, er den ret store deltagelse i holdturneringen. Afvlk-
lingen over 2 dage l6rdag,/søndag kan man alt efter tempera-
ment llde eller lkke lide. Jeg mener blot, det er beklageligt
at der på grund af arbaJde kan blive stor forskel på den
træning, man er i stand tll at nå, inden turneringen starter,
og andre udelukkar man helt. Unionen må derfor efter mln opr.
fattelse gøre Bt eller andet, og en {d6 kunne være at afvlk-
le lokale kampe indenfor klubber og nærliggende klubber j-n-
den selve turnerlngen løber af stablen. Hvls der stadigvad<
skal være plade tlt prlvats klubarrangemanter, og vi skal jo
tiI tlvl, er deL begrænset, hvor mange ekstra ueekenderr der
kan inddrages tll holdturneringen.
Til slut en henstilllng ti-l- klubberns. Flere og flere stæv-
ner får st@tte flra unionen I form af, at stævnerne tæIler
t ll storrnesterturnerlngen eller udtagelse ttl tfvlr og det me-
ner .jeg forpllgter klubberne til at holde igen med startge-
byrerne, ldet vi pressBr mange opillere til at deltage I
llere stævner, og derfor påfprer dem stone omkostninger t,i-l
re.j ser, startpenga etc.

Gert Haneen



HoLDENE TIL flYl I øSTRIG 21-23 AUGUSI

5HTRRER.
Hans J J6rgensen 0dense
Leif JørgansEln 0dense
Torben Baldorf Gfadsaxe
Bendt BoJe Gladsaxe
Poul Hansen Gelsted
Plichael Hartz Dronningborg
Phitllp Bøgh Dronningborg
Jens BJerregård lvlKR 74
l. reserv€r
Robert Baldorf
SfNIORER.
Jens P Andersen Nyborg
Yrsa Andersen Nyborg

JUNIORTR.
Torben Rasmussen
Kim Rasmussen
Jeno Bangsqård
Bettina DreJer
1. reserve
Lars Huftquiet

OAw|ER.

Kirsten Andersen
Connie Andersen
Llse Pedersen
Lena Jensen

IVIKR 74
IYIKR 74
Gelsted
Gelsted

IYIKR 74

Nyborg
Nyborg
0dense
tvtKR 74

PROTIST IYIOD EIVI-HOLDUDTAGELSE.

Spilleudvalget har ikke gJort det let for sig selv med ud-
tagelsen af Efi-holdena, da det mest retfærdiger udtagelses-
spil på et, svært anlæg er udeladt 1 år. Foruden de 3 hold-
turneringer er Dronningborgs og 0denses stævne lidt sent
blevet ophøJet til at tælle med til udtagelsen af flvl-holde-
neo Nu da tlvl-hoLdene er udtaget, må jeg konstatere at det
var en rigtig dårtig id6, DMUrs bestyrelse fik med ophøjel-
sen af de 2 stævner. Spilleudvalget ( + Harry Jensen) har
eft,er min mening misforstået deres opgavBr ved ikke at vur-
dere lette baner i forhold til svære baner ved holdudtaqel-
sen, så et par Gladsaxespillere er blevet forbigået.
Et eksempel I Nogle af Gladsaxers spillere stiller ikke op

til Udenses stævnel da de forlængst har planlagt andre gø-
remål ( selv om de på daværende tidspunkt var næsten sikre
på udtagelse). Resultat c 2 G.Ladsaxespillere bliver forbi-
gået på grund af et lidt høJere snit, mens 2 spillere fra
andre klubber bliver udtaget, fordi de deltager på Odenses
lette baner i pinsen ( de spiller naturligvls for deres
chance), foruden at de i holdturneringen ( Z uO af 3 anlæg
for I af spillerne ) også har spillet på lettere anlæg end

Gladsaxespillerne. Det er urlmeligt at, landsholdet næsten
er udtalet ved tildetingen af spillesteder i holdturnerin-
Sen ( vår der nogen der sagde lodtræknins ?). Endvidere
har spilleudvalget lkke taget i betragtning at' ElYl spllles
på beton og eternlt i år.
Efter den fremlagte dokumentatlon her, men€r Jeg at spil-
Ieudvalget skal Lage protesten til føISe, oq revidere de-
res opfatteLse af udtagelseskriteriet af hrerrelandsholdett
selv om det tiver på bekostning af allerede udtagne ! !

Robert Baldorf
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HVORFOR ÆNDRE NAVN ?

BE STYRELSENI''

Hvorfor Ønsker vi at ændre navnet DANSK wIINIG0LF UNIUN.

Af hensyn til DIF ? -
lvledlemmerne af DIFrs bestyrelse og rep. møde, vil nødvendlg-
vis vide, at det nye forbund er en fortsættelse af det nuvæ-
rende, og der sker jo ingen ændrlnger, fordl man skifter
navn.Overfor DIF har vi netop brug for ancienniteten.
Af hensyn til pressen ? -
Pressen vil sikkert hel-ler ikke lige pludsellg elska osr,
fordl vi ændrer navnet, men vi vil stadigvd< have de samme
problemer med at komme iqennem.

Af hensyn til vort, omdømme ? -
Det man kunne 6nske her, var at skelne meLLem sport og
strandsplllet, hvorfor navnets udformninq, kan have endog
meget stor betydnlng.flnsker vl f.eks. i evt. avisartlkLer
at skille os ude kan det være en fordel, at vi spiller ba-
negolf, men vi vil sikkert lkke få dem tl1 at ekrlve at vl-
spiller sportsminigolf. Hvis vi prøver at se på danserne,
bJ,iver de mester i dans og og lkke I sportsdans. Vi vil
altså også blive mester i minigolf, hvis man ikke fors6ger
at fjerne betegnelsen minigolf fra artiklerne ved at kalde i

sig noqet andet.

Bnae(tyskord?)-
Krltikken af navnet DANSK BANTGULF UNI0N har mest gåeL på,
at navnet var tysk, og lkke lnternatlonal. Ifl_g. oplysnln-
ger skulle ordet piste (pisten) også betyde bane, hvorimod
det engelske ord rrmidgetrt skuLle betyde noget i retning af
baby ( altså babygolf ), kvl-l-ket vel- ikke f remmer vore in-
teresser ( onrusx BAByc0Lr UNION ).
For / imod ændring !!!
Det meget nærliggenda spørgsmål, når man forsøger at dykke
ned i problemet, er hvorfor overhovedet ændre navnet. uni-
onen rådar ldag over flag, emblemer og tryksager samt et
vist kendskab tll navnet DANSK tvtlNIG0LF uNI0N. Ting vi ka-
ster overbord ved en ændring. lvlange splllere og kendere af
sporten kan måske endog føle siq såret over et navneskifte.
f vt. navneskifte af det internationa-l-e forbund, hvor det
kunne bllve nødvendlgtr at vi l61ger med. Denne sidste mu-
llqhed vi1 vi betegne som usandsynligt.



Hvis vl ændrede navnet, Kunne det måske anspore os all-e tl-L
at gøre en ekstra indsats for netop at få anvendt det nye
navn eller betegnelse for vores sport, og måske derigennem
give os en bedre omta-l-e, men lkke mindst få meni-gmand tit at
tænke over, hvad det er vi foretager os. Desuden vil en uni-
on der kaldes banegolf dække a.l-le former for banegolf, det
kunne være vor formålsparagraf. Hvorimod vi nok kan have
lidt svært ved at argumentere for at minlgolf dad<ker aL ba-
negorft da der faktisk internationart skelnes mellem minla-
ture og mlnlgolf. Vi mener faktisk at baneqolf fortæller
nogat om sporten, medens mintgolf fortæl-ler noget om stør-
rel-sen.

7

Hvor megat kender du til Olvlu ?
Slkkert ikke meget. I har sandsynligvis hørt om fpl
gen i TV under sportslørdag, og ellers løse rygter
ke-Lte bestyrelsesmedl_emmer. Oet er i hvert t,llfælde
nerell-e kendskab hos os.
vl mener f.eks. at det er rivende galt med kommunikationen.
fllan kunne fra bestyre-l_sens side bringe et fast, indlæg i
'IBANEG0LFERENn, eksempelvls rrNyT FRA BtSTyRfLSENir. Oet t<un-
ne br.a. omfatte Dlvlurs reklameaktivlteter såsom i rv, radio
og landsdd<kende avlser, hvilket enkeltklubberne er totalt
afskåret fra at beskæftlge sig med. Også serv om man skulle
have en qod forbindeLse.

DlYlu burde også lave supplerlngskurser for nuværende domme-rpr samt nya kurser for evt. inLeresserede, da det for de
nuværende dommere ofte er svært at blive enige. Det,te bør
lkke opfattes som et skud på dommarne, da man ikke kan for-
langae at de skal kunne huske, hvad de lærte på et dommer-
kursus, der llgger to år tilbage, ( Uet hænder, at der er
to.forskelltge kandelser i samme situation ).
DlYlu burde endvidere udsende de efter sidste generalforsam-
ling vedtagne love hurtlgst muligt, da man ikke kan være
tJent med at medlemmar I de enkelte kl_ubber oår i uvlden-
hed om de qældende love.

OPFI]RDRING TIL DE OVRIGE KLUBBIR t

Vi har i DIYIKrs bestyrelse besluttet at bringe et, f ast ind-
1æg i IBANEGOLFIRfNrt, hvilket vi opfordrer de øvrige klub*
ber tll- at f6lge op, da vi ved, at det er enormt svært at
.l-ave et blad, når redaktionen selv skal. Iave alle indlæg-
gende. De skal kun redigere.

Dronnlngborg lvlinlgolf Klubrs Bestyrelse

reporta-
fra err-
det ge-
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5AIYIIYITNHOLDET KLUBBIRNI IIVIEI.LTII :

På trods af store kil,ometerafstande mellem de forskellige
byer, hvori der findes minigolfklubberr menar jeg at spil-
lerne taler, sludrer, pJatter og forlyster sig f,antastlsk
godt sammen. Der er blot een ting, der kan skabe eftertanke
hos mig, nemlig hvorfor deL altld er de aamme fra de enkel-
te, der medvirker 1 de mange skønne dagtimer (endogså nat-
tetimerne, hvor man trærer hinanden at kende udan k0l1e og

kugler, og samtldig er alle lige gode. Oet vii-le være meget
bedre, om man forsøger at hlve i sig selv for at være med i
de forlystelser, da jeg menerr det er en meget væsenlig del
af spillet, som her forsømmes på det' groveste.
fksempelvls kan jeg tage voras egen klub, der hvad vi selv
mener uden at prale for meget klarer sig hæderligtr i di-
varsB ting vi tilmelder os i. Vi eksisterer 90% på grund af
vores sammenhold, og dan måde det kører pån vil Jeg prøve
at beskrive, selvom det kan være svært, således at klubber-
ne eller andre enkelte personsr kunne få lyst tiL selv at
prøve, for det er faktisk rart. Normalt åbner vi Golfen kf.
18.30, men alligevef kan man fra kl. 10. om formiddagen
finde en lille flok lystige unge mennesker, der blot snak-
ker, spllter kort, 1æser til eksamen, tager solbad og meget
andet sammen, måske vil den skarpsindlge læer alferede ha-
ve opdaget, aL det at splIle minlgolf ikke er nævnt. Det er
også rigtlgt, for det er faktisk også det eneste mlnus ved
alt dett,e. AlligeveL er det en skøn fornemmelse at kunne
kombinere alle disse aktiviteter på en gang. Disee unge
mennesker opholder stg på Golfen tIl kl. 11-12 om aftenent
kun afbrudt af spisningen. Tif private stævner ser man al-
tid de samme unge mennesker sammen uafbrudtr mens turne-
ringen står på. På holdturneringer asr man ligeledes de
aamme eller hele klubben om oan vi1.
Vi har i klubben en uskreven lov, der sigert at hvis ikke
aIIe har råd til at spise på en af de dyrere spiserestau-
ranter, vender hele styrken om, og man finder et andet
sted, der måske er hansigtsmæssig, hvad angår priser eller
hvad der nu måtte være en vis utilfredshed med" lvlan ser li-
geledes ofte DlYlKrs spillere bo i telt på turener da den ge-
nerelle mening blandt medlemmerne er, at dat er sJovest at
bo i telt, og så er man sammen hele tiden altre sammeno
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I andra sportsgrene m0dss man kun på kamppladsen, hvorimod
man I minigolf også er sammsn uden lor banen. Trods det har
vl gode matcher mod hinanden og er lige goda venner bagef-
tsr, det vil Jeg betegns eom en bonus og må kunne lada sig
gøra, når vl endnu ikke er flere.
En udmærket tlng indenfor mlnigolfsporten er, at der lige-
som ikke ses så meget på de ofte temmelig stora aldersfor-
skelle, som så mange andre sportsgrene. Det er dog godt,
msn er det godt nok ? Jeg er helt sikker på, at vl er nødt
til at ofre mers tid på kammeratskabet, hvis det skal bli=
ve bedra. Det hJælper helt sikkert hvis vi alle prpver at
bLande os lidt mere med hlnandan, for vi er alle samrnan
nødt til at hjælpe hlnanden, hvis det skal lykkes. lYlåske
menar du bLob at alt det ovenstående er en gang moralpræ-
diken eller noget pJatr prøv I det mindste at tænke over
det, da vi er nogle stykker, der mener det er væsenllgt.
lYlåske kan vi bedre have det sådan, fordl vi kun er en lil-
le klub på ca. 30 medlemmsr, men vl er dog overbevist om,
at det må kunne lade sig gøre med dem vi er lndenfor mi-
nlgolfsporten.

Carsten Larsen, Dronningborg lvl. K.

z.f3 AUGUST GLADSAXE fytINIGoLF KLUBTs srÆvN[ BtroN/[TERNIT

9./ro AUGUST pfvt-[NKILT I GLADSAxt

Z'e SCPTilvlE[R GtLSTID IvIINIGOLF CLUBTs STÆVNI B[T0N

IIYI I OSTRTG 2L-23 AUGUST I BYTN HARD

TYSKLAND

3a,/3L AUGUST ItYtT des l. KGC llijnclrengladbach

20./?L StPTttYlBtR Pokalturnler des l. IYIGC Gbttingen

2a./2I StPTilvlBtR Hochschuarzr,raldturnier des lvlGC Titisee-
Neust adt
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Dtvt F0R l-l0LD 1980

5LUTST ILL ING

HTRRTR I
I Odense
2 Dr.borg
3 Gladsaxe
3 Gelsted
5 tvtKR ?4
6 Gladsaxe
7 Nyborg
B IYIKR 74

HIRRER 2

I Dr.borg
2 Gladsaxe
3 Odense
4 Gladsaxa
5 lvtKR 74
6 Odense
7 Gladsaxe
I Nyborg

DATVIER I

I Nyborg
2 Odense
3 fvtKR 74
4 Gelsted
5 Gladsaxe

12 p, 83-43 o

L0 - 78-48
9 - 71-55
7 - 67-59
7 - 58-68
6 - 61-55
5 - 54-72
0 - 32-94

1-2 p. 9t-35
11 - V7-49
10 - 7t-ss
6 - 55-51
5 - 58-68
4 - 52-74
4 - 4i.-85
3 - 5s-7L

6 p. 48-24
6 - 4s-29
4 - 37-35
4 - 35-37
0 - L7-s5

HERRER 3

I Gelstad
2 Dr.borg
3 Gelsted
4 Gladsaxe
5 Gladsaxa
6 Odense
7 Nordfyn
B Gladsaxa
9 tvtKn 74
10 Nyborg
1l Ikast

JUNIT]R 1

I lrKR 74
2 Gelsted
3 l'|KR 74
4 lllKR 74
5 0dense
5 Gladsaxe
? Gladsaxe

JUNIOR 2

I Dr.borg I 4
2 r{|KR74 44
3 Gladsaxe 3 4

4 Nordfyn L 4

S lkast L 4

9k.18p.
9- l-5-
9- 13-
9- 1l-
9- 9-
9- 5-
9- 6-
9- 5-
9- t]-
udgået
udgået

6k. LZp.
6- 9-
5- 8-
6- 6-
6- 5-
6- 2-
6- CI-

L7
l7
l7
L7
T7
27
l7
27

27
"1, '7

27
47
37
37
57
27

L4
1a
14
i_4
Ltt

k.

kr

:"
k.

I
3
3
6
7
4
I

I
4
3
I

t2L-4r
T2I-4I
95-67
B7-57
61-83
73-89
6 7-95
47-97
I 7-l4s

za-iz
6g-40
66-42
47-6L
58-50
40-68
30-78

tI

I
2

J

I
I
-t

2

B p. 44-28
6 - 4t-31
4 - 48-24
1 - 25-47
t - 22-54

Vedrørende kampene i 3" divlsion, Gladsaxe 5, 7 og I mod fily+.
borg 3n har Gladsaxehol-dene f,ået 2 polnl men.{.ngen score" Da
deres placerlng er uafhængi.g af scoren er deL uden betydnLng,
men spørgsmålet skal nok tages op på generalforsamlingan. Det
nemrneste vllle have væreb at slette samtllge Nyborg 3 kampe,
men da da har spillet Z/S af turneringenl ville det nok være
f orkert, over f or de holtd' som de har spillet mod. Jeg håber
deL er l- orden' på sprlleudvargets vegne

Hans J Jørgensen
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RTSULTATTR FRA DR0NNINGBORG IY|INIG0LF Kltits' " 

| |

5 [,{VNE 3-4 IYIAJ 198U.

IERRIR. JUN.[I]RTR..

1 Bendt BoJe GwIK 216 1 Henrik ilikkelsen F|KR z2L
2 Karsten Bruun DftlK 2lg e.o. 2 Kim Rasmussen wIKR 2ss
3 Phillip Bøqh DlvlK 219 e.o. 3 Torben Rasmussen lvlKR 235

DAIY|ER. SENI0RE8.

L Klrsten Andersen Nwlc 236 I Hans J. Jørgensan onc zzz
2 Lena Jensen nKR 246 2 Leo Andersan UwIC Z4T
3 Suzanna Pedersen 0fYlC 253 3 Gerhard Arndt TSU Z4g

Hamburg

IVIAKKERTURNTRING.

1 Phlllip Bøgh DfvtK * poui. Hansen nAG .tZ4
2 Lelf Jørqensen OlYlC Dennls Koch GF1K 228

RESULTATTR FRA UDENSI fv|INIGOLF CLUBts
sTÆVNE 25-26 IyIAJ 1980.

DAI'l[s, JUN IOR INDTR a
I Connie Andersen NwIC 210 l- Else l-lansen nCG ZZ4
2 Rosl l(oslorrrskl KIIL 2t7 2 Bettina Drejer w|CG ZZs
3 Kirsten Andersen Nlvlc 218 3 wlonika Kunz K It L 226

5E N IORI R ., JUN I _0REE.

I Hans J J6rgensen 0lvlC 20U l Jens Bangsgår.d lvlcG 201
^tz A1e Jansan IYICG 208 2 Lars Hultquist [vlKR Z0g

. 3 Rolf Kunz K IE L z|g 3 Jonny Andersen 0lvlc 209

EERhEsr

' l Kuno 0tt,o KIIL 192
2 Poul l-lansen IYICG 197
3 PslLe 0ffersen 0flC 199 e.o.
4 Jens BJerregård IYIKR I99 a.o.

trndbydelser t.il stævner + resultater, bedes sendt til mlg
hvis det, Ønskes optaget i rfBANEGCILFERfNrr"

Sidsbe frist for afleverlng af indlæg til næste nummer er
mandag den 1" sepLembar.

Robert Baldorf
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