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Formanden har ordet.....

DIF st1l1er store krav til formandens
og den øvrige bestyrelses tålmodighed,

forhåbentlig vi1 det i november
lykkes at blive optaget i forbundet.

men

Kort tid efter sidste indlæg i Banegolferen,
nemlig den L5.4.1991, kom der brev fra Dansk
Idræts Forbund med indbydelse ti1 at deltage i
DIF-s bestyrelsesmøde på Scan dic Hotel i Århus
Iørdag den 4. maj 7991 k1. 13. 30, hvor Dansk
Banegolf Unions ansØgning vi11 e blive førstegangs behandlet.
Allerede dagen efter kom der et nyt brev, hvor
DIF ændrede mødetldspunktet ti1 k1 . 13.30, men
rnan inviterede på f rokost inden mødet.
Den 4. maj mødLe Claus Clausen og undertegnede

derfor op i Århus præcis k1. I2.

Efter frokosten startede behandlingen af vores
ansØgning som første punkt, hvor ordet blev overdraget ti1 mig, så jeg Cik på talerstolen og begrundede vores ansøgning i ca. 15 mj-nutter over
for DIF-s bestyrelse, der bestod af ca. 80 perso-

ner.

Derefter kunne der stilles spØrgsrnå1 ti1 Claus
og miB, og det var der f1ere, der benyttede sig
af. Spørgsmå1ene Cik mest på udbredelsen, geografisk beliggenhed og medlemsantal. Disse ting
svarede vi selvfø7ge1ig på. "
3

Derefter blev vi sat uden for dØren, hvorefter
bestyrelsen diskuterede vores ansØgning. Efter
et stykke tid fik vi resultatet af denne. Det
var.....
at vi Cik videre ti1 2. behandling ved
næste bestyrelsesmøde i DIF i november måned....
men inden da sku11e vi gøre Dansk Banegolf Union
større med flere klubber, bedre geografisk beliggenhed og flere medlemmer.
Ti1 slut ønskede man os god arbejdslyst
gensyn ti1 november.

og

på

Så nu har vi en klar arbejdsopgave, som jeg
håber, at a1le vi1 deltage i, så det kan lykkes
at b11ve optaget i Dansk Idræts Forbund i november '97 .

fnger Walther
l-o rma n d

Kommentar

3

Kritik at private (par)turneringer
Private (par)turneringer?
Jeg har ikke haft mulighed for at komme med et
indlæg før, da jeg først har modtaget nr.3 og 4
af "Banegolferen" fra 1990 i år og nr. 1 1991 ti1
1. runde i Elitedivisionen.
Dette indlæg har formanden for DBgU også modtager.
Parturneri-nger: Først vi1 jeg sige at parturneringsspillet
er godt, men det ekal ligge i klubregi.
4

Så derfor må jeg med det samme sti1le nogle
spØrgsmål og begrunde, hvorfor det skal ligge i
at der
rigtigt,
klubregi. Kan det virkelig være
ttBanegolferentt

ikke
skal skrives om det i bladet
kun 1 gang men hele 2 gange, når det er et arrangement, der er helt privat, og som er "Banegolferentt og unionen fuldstændig uvedkommmende?
Har spillere under DBgU i det hele taget fået
tilladelse til at deltage i en sådan turnering?
Begrundelse: Jeg er af den opfattelse, at det er
i strid med unionens love og amatørbestemmelserne
( SS 3 oe {).

Det kan ikke gØre vores chancer for at blive opsi$3 på
taget i DIF større, når det officiell
terminskalenderen i ttBanegolf erentt, at unionen
går ind for private turneringer, hvilket jeg går
ud fra er en fejltagelse!
Hvis der kommer flere private turneringer' og det
gØr der ve1 ( ! ), hvis udviklingen går i den retning, så kan unionen godt så småt begynde at pakke sammen og op1øse sig se1v, for så bliver den
overflødig, og der behøver ikke gå mere end et
par år.
Jeg går ud fra, at der kommer et svar fra DBgU-s
bestyrelse og redaktØren.
sportsliC hilsen
Robert Baldorf

Med

oOoOoOoOoOoOo0oOoOoOoOoOo0oOo

Vi har her på redaktionen ikke modtaget noget
svar fra DBgU-s bestyrelse på Robert Baldorfs
1nd1æg. Forhåbentlig kan vi bringe et svar
i næste nummer af bladet, og 1æserne er også
velkommen ti1 at kommentere indlægget.
Mon ikke at stifterne af den omtalte parturnering også gerne vi1 knytte et par kommentarer
ti1 Roberts Baldorfs kritik?
5

0g så over ti1 noget helt andet. Her kommer
en 1i11e solstrålehistorie
fra det virkelige
1iv.

'Køllerr' - en klub i klubben
I efteråret 1989 var vj- ca. 20 personer,.der
ønskede at mødes ti1 kammeratligt samvær og
samtidig spi11e en runde minigolf, men hvordan
kunne det organiseres?
Når mere end 3 personer skal mødes jævnligt
i Danmark, kræver det naturligvis en lang række
regler og vedtægter, e11ers går det jo slet
ikke !
Problemet var bare, at det ønskede vi ikke.

Vi aftalte et møde hos "Pa11ett, hvor vi i forvejen vidste, at de så væsentlige ydre faciliteter såsom kaffe, brød m.v. forefandtes til
venlige priser. (Vi var naturligvis ikke i
tvivl off, at vore aktiviLeter sku11e foregå
hos BgKO) . Da vi var samlet og ganen vædet,
blev vi enige om følgende enestående koncept:
(ti11ade1se ti1 kopiering gives)
1. Det skal være for a11e, uanset køn, alder
og vægt.
2. Bane/t"tlnigolf er en rigtig
f amiliesport.
ttafslappedett former.
3,Det skal foregå
under
4. Alle er ttligeværdigett uanset resultater.
(Indbyrdes
5. Der føres ikke resultater/snit.
præmierinC tillades).
prof. materiale ti1 rådighed.
6. Klubben stiller
7. Der betales et beLøb (kr. 5) hver gang man
mødes.

vor arbejdskraft ti1 rådighed
B. Vi stiller
ved arrangementer.
9. Klubben kan fungere som ttindslusningskanaltt
for nye seniormedlemmer.
6

Vi mØdtes om onsdagen kl. 19, hvor vi spillede
de første 9 baner inden kaffen. (Da var k1.
ca. 20.30). Når vi var færdige med runden k1.
ca. 21.30 var der voldsom og højr Østet diskussion om resultaterne; nogle havde forbedret sig
fra 55 slag ti1 53 slag, andre var gået fra
48 ti1 59 slag osv. Det var meget underholdende,
og kravene ti1 en selv samt materialet begyndte
Af

qti

oa

Nogle begyndte at købe kugler og køLIe, og
andre fulgte snart med. Dette medførte en de1
debat, om ikke det begyndte at blive for seri-øst.
Men da vi fra starten havde lokkeL Heino ti1
at hjæ1pe os med kugler og vejledning mod levering af sodavand i mindre mængder, enedes man
ofl, at eget materiel kunne bruges.
f sæsonnen i990 begyndte der pludselig at dukke
klubafte"køIlemedlemmer" op på de officielle
ner. De begyndte at træne og vi11e med Li1
stævner. De var kort sagt bleveL ttbidttt af
sporten. Vi blev en integreret de1 af BgKO
ti1 g1æde for både unge og gam1e.

Vi mødes stadig ti1 "KøI1eaften" og nyder en
vand e11er to, hygger os sammen og spiller
et par runder uformel minigolf, hvor det er
tilladt at håne, chikanere og dri11e hinanden.
Rygterne om denne hyggeklub har bredt sig,
og vi har i dag mange, der ønsker at blive
medlem af "Kø11 entt.
Vi ved ru, at disse mennesker på et tidspunkt
bliver aktive banegolfere. Deres børn vi1 komme
i klubben og vi1 forhåbentlig fatter interesse
f or denne f rernragende sport.
Jeg vi1 slutte dette indlæg med at opfordre
jer til at starte en seniorklub ti1 g1æde for
a11e.

Med venlig hilsen

Store Karsten,

"Kø71 ef ormandtt.
7

NM i

Oslo

Det danske landshold er draget ti1 0s1o for
at deltage i de Nordiske MesLerskaber, som
bliver spillet på de baner, der senere på året
skal danne rammen om de første verdensmesterskaber i banegolf.
Vores herrelandshold har en 2. plads at forsvare
fra det foregående NM, der blev afholdt i Stockholm i 1989. Der er dog sket et par ændringer
på holdet i år i forhold ti1- sø1vho1der fra
'89

.

Bronzemedaljevinderen Carsten Eriksen fra BgK
0dense er ikke med, og Peter Sørensen og Tim
Christiansen ligeledes BgK 0dense har også
måttet melde fra. He11er ikke Michael Rasmussen,
Nyborg, og Lars Handberg, Gelsted, er med denne
gang.

Debutanten Martin Sørensen tillægges
store chancer for et sodt resultat

i

Os1o.

nye spillere i truppen er kommet Harry
Lorenzen fra Nordals. Han havde si-n landsholdsdebut ved EM i Luxemborg i 1990, hvor han i
øvrigt gjorde en god figur. 01e Nielsen, BgK
0dense, er for første gang med ti1 at repræsentere de rød-hvide farver. Han gjorde come-back
ti1 banegolfsporten i -89 og viste sidste år
gode takter ved flere turneri-nger. Michael
Andersen fra Nyborg er igen med i landsholdsSom

I

truppen efter et par års fraværr oB Martin
Sørensen, BgK 0dense, får sin debut på herrelandsholdet. Han har dog vist fine resultater
ved de seneste junioreuropamesterskaber.
Sidst men ikke mindst er der Brian Hansen fra
Gladsaxe. Han er ligesom 01e Nielsen vendt
tilbage banegolfsporten efter nogen tids pause.
Landstræner Knud Walther håber dog, på trods
af ændringerne på holdet, at Danmark kan forsva-

re sin 2. plads iblandt de 4 deltagende 1ande,
Sverige, Finland, Danmark og værLslandet Norge.
Holdets tre ruLinerede landsholdsspillere,
Morten Rasmussen og Jan Lyø, begge BgK Odense,
samt Bendt Boje, Gladsaxe, kommer t.i1 at trække
deres de1 af 1æsset, men med de tre som frontløbere og en solid indsats fra resten af holdet
kan vi kun håbe på et positivt resultat.
I kampen om det individuelle mesterskab vil
landstræneren også gerne se en af sine spillere
på skamlen. ttAlles chancer er lige storett,
pointerer han. Så han 1ægger a1le muligheder
åbne for en dansk topplacering i det skrappe
selskab, hvor de svenske bronzemedaljevindere
fra EM '9O i Luxemborg nok vi1 sætte deres
præg på turneringen.

Jan Iyø - en af de mest rutinerede

n2 hn I rlaf
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bedste internationale resultater.
Danmark har ingen damespillere med denne gang.
En trist situation , da vi faktisk råder over

I

flere stærke damespillere, som kan begå sig
ved et NM.
Derimod stiller

Danmark med et herrejuniorhold
og en enkelt damejuniorspiller.
Det er unge spillere allesammen, men både Heino
Nielsen, BgK 0dense, Peter Jensen og 01e Frandsen begge Nyborg samt Carsten Madsen, Gladsaxe,
har a1le snuset ti1 den internationale atmosfære, senest ved junioreuropamesterskaberne i
Østrig i '90. Debutanten A1f Jacobsen er for
første gang deltager ved et internationalt
mesterskab. Han har dog vundet en de1 erfaring
ved flere hjemlige turneringer.
For holdet bliver det også en generalprøve
på de kommende europamesterskaber, der afvikles
i 0dense i august.

Rikke Sørensen bliver eneste damejunior, der
repræsenterer Danmark ved dette NM. For hende
bliver det også en forpremiere for junior-EM
i august.

Heino Nielsen (tv.; og Ole Frandsen er to
r^ ,,-.-^
^. uY
ulrg9
med deres
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Tre seniorspillere stiller
op for Danmark ved
dette NM. Det er de to herreseniorer, Harry
Jørgensen fra 0dense MC samt Torben Baldorf
f ra Gladsaxe. Hanne Jørgensen, 0dense I{C, er
eneste danske damesenior. De kan ikke danne
et ho1d, så deres deltagelse bliver i de individue11e rækker.
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Lad os krydse fingre og ønske godt spil for
a1le de danske NM-deltagere, som forhåbentlig
vi1 gøre god reklame for dem selv både på og
uden for banen.
01e Rasmussen

obs-obs-obs- obs
Beretning
resultater

samt
fra de Nordiske Mesterskaber bringer vi i næste nummer af bladet.
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Holdturneringen er overstået for 1. 2. og 3.
division. Turnerlngen blev desværre generet
af dår1igt i både første og sidste afdeling,
hvilket førLe tankerne hen på at starle spillet
allerede om 1ørdagen.
De mange seni-orspi11ere, der også optrådte
i divisionerne, fandt det for meget at spi11e
indtil I runder på en dag. Det vi11e være mere
passende med maksimalt 6 runder pr. spilledag.
De ser også gerne, at der afvikles kampe om
1ørdagen. Mange er slet ikke interessereL i
at træne hele 1ørdagen, hvilket også er anstrengende, samtidig med at søndagen byder på 69 runder.
Men hvad siger spillerne e11ers til den nye
turneringsform?
Tim Christiansen, BgK 0dense, har denne mening:
Den nye holdturneringsform fik
vej rmæsslgt .

en blandet start
11

På det spillemæssige område manglede der kvalitet. I 1. division var der stor forskel på ho1dene, og dette beLød ingen spænding i kampene.
I 3.division var der kun fire ho1d, og de måtte

så ud i en dobbeltturnering. Dette syntes he11er
ikke sær1igt spændende, da de Lre af holdene
kom fra samme k1ub.
Hvis holdturneringen skal gøres mere spændende
og attraktiv må klubberne sti1le flere hold
og dermed sagt, aL klubberne må gøre mere for
at få nye medlemmer. Med flere spillere har
klubberne nemlig stØrre mulighed for at sætte
passende spillere til holdene i de forskellige
divisioner. Jo større lighed me11em holdene
jo stØrre spænding
Den nye turneringsform synes bedre end den
gam1e, da de tre spillere på hvert hold skal

kunne arbejde sammen for at kunne vinde. Den
store egoisme, der er blandt minigolfspillere
bør kunne sænkes ved denne nye turneringsform.
A1le spillere på et hold skal spil1e godt,

hvis holdet skal score point.

Overblik over holdturneringen
For en gangs skyld erobrede BgK 0dense ingen
førstepladser i årets holdturnering; ihvertfald
ikke i de lavere divisioner.
Derimod sikrede Gelsteds 1. hold sig en 1.
plads i 1. division og dermed oprykning ti1
Elitedivisionen efter et års fravær fra den
bedste række. SøIvmedaljen Cik ti1 BgK 0denses
3. hold og på 3. pladsen nåede Karup 1 at kile
sig ind foran Gladsaxe 3.
I 2. division hentede Broager 1 en suveræn
1. p1ads, og kan dermed efter kun 2 sæsonners
deltagelse i holdturneringen smykke sig med
12

Successen blomstrer i den
unge sønderjyske klub.
Ihvertfald er det gået
stærkt for Broager BK si*
den klubben startede.

et hold i den næstbedste række. Nummer 2 blev
BgK 0dense 5, og Gelsted 2 tog sig her af 3.
pladsen.

Gelsted fik også en 1. plads i 3. division,
hvor de øvrige 3 hold a1le var fra BgK Odense.
BgK 0dense må a11igeve1 betragtes som en aldeles
suveræn vinder igen i årets holdturnering.

fkke alene fører klubbens to hold Elitedivisionen, men klubben har i denne sæson formået
at sti11e t hold ti1 kamp. Fremragende at klubben kan sLi11e så mange ho1d, men samtidig
sørge1igt, at de øvrige klubber ikke formår
at samle spillere til et hold eksLra. En de1
af charmen går tabL, når man drager ud i landet
for at spi11e kampe kun for at dyste mod sine
egne klubkammerater

01e

Rasmussen
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Elitedlvisionen mangler at afvikle den sidste
afdeling af turneringen, men allerede nu kan
vi ønske BgK 0dense tillykke med det danske
mesterskab for ho1d. Det er dermed 3. år i
træk, at klubben kan kåres som vindere af den
bedste række.
Vi vi1 her fra redaktionen opfordre a11e, der
har mulighed for det, ti1 at troppe op på 0dense
Minigolf Clubs an1æg d. 21/7 og fø7ge de resterende kampe og samtidig være med ti1 at hædre
dannarksmestrene.

oOoOoOo0oOo0o0oOo0oOo0oOo

Resultater og stillinger
fra samtlige divisioner
bringer vi i augustudgaven af ttBanegolf erentt.
oOo0oOoOoOoOoOoOoOoOoOo0o

Nyt om Dronningborg
de fleste sikkert vedrhar Dronni_ngborg
BK rykket teltpæ1ene op og flyttet
nærmere
Randers by.
Vi håber at kunne bringe et indlæg om klubbens
nye omglvelser i næste nummer af bladet.
Som
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Terminskalend er

1991,

Vi er nået omtrent halvvejs i sæsonnen, nen
der er stadig mange turneringer tilbage i terminskalenderen. Deriblandt de Åbne FynsmesLerskaber, Gladsaxes jubilæumsturnering samt de
2 danske mesterskaber i Gelsted og i Broager.
Vi bringer her resten af terminskalenderen:
22/6-23/6 Nordals B.C. -s turnering
2I/6-22/6 0s1o Open
29/6-30/6 Nordiske Mesterskaber

(storm)
Oslo

Juli
6/7- 7 /7 Åbne Fynsmesterskaber
12/7-14/7 Hamborg Int. turnering
2I/7 5. afdeling i Elitedivision
27/7-28/7 0dense M.C.-s Int. turnering

Odense
Odense

August

(storm)
3/B- 4/8 Gladsaxe M.C. fnt. turneri.ng
B/B-10/8 XDI for j iorer
Bgk Odense
17 /8-18/8 Dll for herre B, junior og senior Gelsted
22/B-24/B !H for herrer og damer
Oslo
29/B-3I/8 Ell seniormesterskaber
Solna, Sverige
3I/B- I/9 Broager B.K.-s turnering
September
7 /9- B/9
Dlt for herrer A og daner
I4/9-I5/9 M.C. Gelsteds turnering

Broager(storm)
(storm)

Oktober

3/L0-5/rc Europacup

Schseiz
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Junior-EM 199I
En historie

fra det rigtige 1iv.
Danmark har fået tildelt
Junior-EM I99I, hvilket
er en stor ære. Klubben, der skal stå for det
praktiske arrangement, er BgK0 i 0dense. Vi
er naturligvis stolte over at blive valgt ti1
dette hverv, som både sportsligt og organi-satorisk vi-1 kræve en stor opbakning fra klubbens
medlemmer. Som medlem af EM-udvalget vi1 jeg
hermed fortæ11e lidt om de opgaver, der skal
1øses i forbindelse med et sådant arrangement.
f efteråret

1990 blev der nedsat et EM-udva1g,
bestående af Peter Sørensen, Ann Christiansen,
Bent Arne Andersen, Lili Kristiansen og mig
selv, Karsten Andersen. Vi startede med at

definere de områder/opgaver, der skulle 1øses
inden selve stævnet. Her kan kort nævnes fø1gende: ansØgninger ti1 det offentlige, fæ11es
udflugt, officiel åbning, forplejning, afslutningsfest, sponsering, TV-dækning, præmier,
diskoteksaften, afvikling af spi11et, transport
af filtbaner fra Sverige, stævneprogram, indkvartering m.m.m.

Karsten og Bent-Arne
er blandt de faste
hjæ1pere ved klubbens arrangementer.

Hvert af de ovennævnte punkter blev opdelt
i underpunkter, og disse blev fordelt me11em
EM-udvalgets medlemmer. Det blev samtidig vedtaBet, at der jævnligt sku11e holdes møder, hvor
tingene skul1e fø1ges op. Som noget af det
fØrste blev der sendt indbydelser ud. Dags
dato er der tilmeldt ca. 100 spillere fordelt
på 12 1ande, hvilket er et meget flot resultat.
Vi har i den forløbne tid arbejdet med de tilde1te opgaver og kan konstaLere, at vi er ved
at være klar ti1 selve afviklingen. Mange praktiske opgaver skal 1øses under selve stævnet,
hvorfor vi naturligvis har lagt vores sommerferie her. (PS. Her bliver brug for mange, så
noter allerede nu datoerne 1.-10. august).
Hvorfor ofrer man så meget tid?
Fordi vi er glade for sporten. Det er sØrgeligt
at s€, hvor meget u1ønnet foreningsarbejde,
der er forsvundet siden indførelsen af professionel fodbold. Det er en glæde i sig selv at
få et sådant arrangement t11 at klappe. Jeg
tror, at vi vil være lidt fugtigeløjenkrogen,
når vi 7ørdag den 10. august, efter den sidste
ta1e, ser tilbage på et forhåbentlig godt EM-

tævne ,
0m vi vi1 gØre
s

det igen? JA, naLurligvis.
Ti1 slut vi1 jeg ønske a1le deltagerne godt
spi1. 0g a1le I andre: Kom ti1 0dense i august
og få en oplevelse.
sportsliC hilsen
Store Karsten
Med
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HUSK
DM - enkgltmands
bekendt følgende

spilles

steder:

Herre B, junior og senior spiller
17 - 18 august i

GELSTED
te og d amer spiller
7-8 september i

EIi

BROAGER
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som

IrederSpiren ti1 nye klubber ligger begravet i overfladen mange steder i landeL, og flere er a1lerede skudt op af mulden her i foråret.
Vi kan kun håbe, at de nye klubber kan bevare
eksistensen og etablere sig under DBgU. Hvis
det bliver tilfæ1det er vi allerede nået et
godt stykke i bestræbelserne på at blive optaget
i Dansk fdræts Forbund.
DBgU bør nok allerede nu overveje de konsekvenser og de ændringer, der føIger i kølvandet
på, at unionen vokser, så vi kan være forberedt
de situati-oner, der vi1 opstå i forbindelse
med udvidelsen.
{<

*

{<

* {< * * * * * * * }f **

* *:|< * * t *

SOMMERFERIE ! !
Sommerferi-en står for døren (det gør sommeren

forhåbentlig også), og her fra redaktionen
vil vi ønske a1le 1æserne en god og varm og
oplevelsesrig ferie.
Her på redaktj-onen får vi en kort sommerferie,
da næste nr. af ttBanegolf erentt allerede bliver
sendt ud i august.
Så til alle 1æserne: Tænk på os, når I ligger
under solens gIød og find på noget godt at
skrive om ti1 bladet !
God sommerferi-e

fra redaktionen.
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Levering at baner og spilletilbehør

