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Fra ælling til svane
Af OIe Rasmussen, redøhør

Som det skete i H.C. Andersens eventyr om den grimme ælling, der blev til

en stor flot svane, skete det
nogenlunde

med

sarnme
Banegolferen, da

1993 skiftede format og blev til
en noget pænere svane, vi alle kunne
være bekendt. Mange har da også
udtrykt glæde for det nye, større og
letlæselige format, som takt med
udgivelserne også har taget form sit
layout og indhold. Det bl.a. takket være
tekniske hjælpemidler og takket være
indlæg fra læsere, der har bidraget til et
godt og indholdsrigt blad indeholdende

bladet

i

i

i

rejsebreve, debatindlæg, indlæg af
mere faglig karakter, mv.
Som redal<tør har det været en udfordring at skulle lave bladet et andet
format. At starte på bar bund er ikke
nemt og samtidig er der mange hatte at
bære omend man som eneste medarbejder kan sætte sin hat som man vil:
Redaktør, typograf, designer, forfatter,
kreativ produktionsm€darbejder og
medarbejderbogtrykker hører
staben ved fremstillingen af en publikation. Sidsfirævnte firnktion er flyttet
til et større trykkeri Odense og er
dermed en ekstern proces.
Man har måske ikke ubetinget brug for
alle de øwige titler, men at arbejdet
med at lave blad er krævende, skal der

i

til i
i

ikke være tvivl om, og derfor vil jeg
gerne opfordre til, at der i stedet for 6n
redaktør til at varetage hele produktionsprocessen (minus trykningen)
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ansættes en hel redaktionsgruppe bestående af en forfatter/journalist til at
skabe tekster, en redaktøt, der gennemlæser de færdige tekster, en typograf til
sætring af teksterne, en designer til angrafer og lignende og
noncer, billeder,
en montør til opsætring af siderne.
Betegnelserne og jobbeskrivelsen kan
nok virke lidt skræmmende, hvis ens
kendskab til bladfremstilling ikke er så
stort, men ddt faktum, at flere mennesker tænker bedre end et og samtidig
kan give hinanden impulser og udveksle erfaringer, har stor betydning for bladets udvikling og er et uvilkarligt must,
hvis vi dansk banegolf ønsker at
skabe et medie til kommunikation og til

i

at sende de rigtige signaler ud til

modtagere uden for egle rækker.
Signaler der er vigtige for at skabe accept hos andre end Danmarks IdrætsForbund. Og hvis man ønsker et bedre
kendskab til bladproduktion tilbyder
DIF weekend-kurser, der henvender sig
til alle bladsnedkere, hvadenten det er
på klubplan eller i forbundsregi. På
disse kurser lærer man grundregler for
bladproduktion, får tips og ricks og
udveksler erfaringer og ideer, som man

frit kan

tage med trjem og benYtte.
Derudover findes der også bøget, så
man derhjemme kan læse sig frem til,
hvordan man gør.
Som redaktør tror jeg på, at vi med en
bredere stab kan skabe et unionsblad
flottere og endnu mere indholdsrigt end
i dag, så svanen bliver mere end blot et
evenqr.
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Formanden har
ordet

Af Inger Walther, formand -fo, Dansk
Banegolf Union

DIF
Det er med meget stor beklagelse, at jeg
Danmarks Idræts
må meddele,
Forbund har besluttet, at DBgU's ansøgning om optagelse i DIF er blevet
udsat til behandling på repræsentantskabet i maj 1994.
Grunden til dette er, at der på årsmødet
den 27 . november er så mange punller
på dagsordenen som følge af den nye
struktur DIF, at det ikke har været
muligt at få plads/tid til en ordentlig behandling af DBgU's optagelse.
Dette er naturligvis ærgerligt, men lad
os også se det fra en positiv vinkel: DIF
glver naturligvis stadig tilskud til DBgU
i dette halve år, vi har mulighed for at
forbedre vores forhold på flere fronter,
nemlig flere klubber, flere medlemmer,
større bredde samt få etableret lokalunioner i Jylland og på Sjælland.
Ovennævnte vrl gøre, at vi står endnu
stærkere, når ansøgningen bliver behandlet i maj 1994.

at

i

IBgV - WMF

VM

i

Gøteborg under
blev det besluttet, at IBgV ændrer

På repræsentantskabet

naur

til WMF -

World Minigolf

Federation. Begrundelsen

for denne

narmeændring er, at der er udarbejdet en
fremtidsplan "New Ways For The
International Minigolf'. Denne plan
skulle serne i arene fremover udmønte
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sig i et større internationalt samarbejde
bl. a. med USA, Australien og Østen.
Danmarks ansøgning om at afholde EM
1996 blev også behandlet. Fra WMF's

side ønskede man oplyst, hvor i
Danrnark og på hvilke banetyper vi ønskede vi aftrolde dette EM.
Så til alle klubber, her er chancen for at
få et stort internationalt til netop jeres
klub.

I

forbindelse med et EM skal det
oplyses, at der også skal aftroldes

Nations Cup i pinsen 1996 på de sarnme
baneanlæg som der skal spilles EM på i
august 1996. Hovedkravene til EM er,
at der forefindes 2 baneanlæg ved siden
af hinanden, et eller flere gode og billige
hoteller ikke for langt fra anlægget, faciliteter der kan klare de 150-200 deltagere + plads til publikum og en solid arbejdssfyrke. Udover disse punkter er
der naturligvts også mange andre ting,
der skal være i orden.
Jeg ser med stor spænding frem til at
modtage mange ansøgninger fra klubberne i den kommende tid.

Nordisk
Der blev også aflroldt nordisk møde i
Gøteborg. Hovedemnet var aftroldelse
af Nordiske Mesterskaber og det blev
fastlagt, at NM 1994 skal spilles i Vasa,
Finland i pinsen.
Derefter skal der efter planen gå 2 år før
næste NM, men da der er kommet lidt
uorden i denne rækkefølge, fordi der har

været aftroldt VM i både Norge og
Sverige inden for de sidste 2 år, blev det
vedtaget, at Danmark bliver arrangør af
NM i r99s.
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I

lighed med ovenstående kan der også
ansøges om at afholde dette mesterskab.
I modsætning til EIWVM kræves der
kun I baneanlæg til NM 1995

såvel til træning som på vores rejser til
udlandet.
Jeg vil også gerne takke de holdledere,
der har ofret tid, penge ect. på junior-

landsholdet
Nye klubber
DBgU har fået 2 nye klubber under sig.
Det er Aalborg Banegolf Klub og
Midtfyns Banegolf Club, der har baner i
Ringe.

DBgU

Til slut skal det oplyses, at HarrY

Lorenzen, Nord-Æs har ønsket at trække sig som bestyrelsesmedlem i Dansk
Banegolf Union, hvilket er blevet imødekommet.
Vi takker Harry for det arbejde, som
han har ydet i bestyrelsen og håber, at
han fortsat vil deltage andet arbejde
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og ligeså vil jeg

tal<ke

spillernes forældre for deres opbakning
af deres børn og deres tillid til mit
arbejde med dem. Samtidig vil jeg
ønske landsholdet, den ny træner og
holdledere alt godt for fremtiden.
En af grundene til min afgang er at jeg
har købt en pub i Tyrkiet, så hvis nogle
af golffolkene kommer til Alanya, som
er en ferie- og badeby ved Middelhavet
er I meget velkomne til at besøge mig
på "DANISH PUB".

i

for banegolfsporten.
Harry Lorenzens afløser bliver Morten
Knudsen, Randers, som vi ønsker velkommen tilbage til bestyrelsen.

Landstrænere næste år
Landstræneåe for sæsoqnen 1994 er
allerede nu blevet ansat af Dansk
BanegoH

Union Efter at have modtaget

ansøgninger

Juniorlandstræneren takker af
Af Karsten Ander sen, Juni or landstræner

Da jeg stopper som landstræner for juniorerne vil jeg gerne takke klubberne
og juniorspillerne for det samarbejde,
der har været gennem de sidste år.
De har været en fornøjelse for mig at
være saflrmen med de unge mennesker,

4

fra Morten Rasmussen,

Peter ,:Sør'ensen og A{vld Bruhn til
henholdsvis juniorer, herre#damer og
seniorer posten iorn junidandsfiæner
blevet oVeidraget til Morten Rasmussen
og Peter Sørensen har fået posten som
landstræner for herrer og damer. En
egentlig træner til seniorspitlerne er ikke
fudet: endnu, men forelØbig fungerer
Petet sanensen som afuiqistrerende:
landstræner, Man håber så På at en
-ohr
interesseret vil melde si
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Med DIF i
bakspejlet
Af OIe Rasmussen, redahør af Banegolferen

To år er gået. To år i DIF som associeret medlem med reducerede tilskudsmuligheder og en uvis fremtid i sigte,
hvis vi ikke kunne opfrlde kravene.
Men det har samtidig været to år med
muligheder, som vt før kun har kunnet
drømme om. To år med ca. 140.000 kr.
i tilskud om året, som skulle fordeles
behændigt, fordi der pludselig var
mange bud om at ffi del i kagen. Heraf
er i 1993 fordelt ca. 68.000 kr. på de 3
landshold. Det lyder af mange penge,
men der er stadig lang vej til at deltagerne kan tage afsted uden at spekulere
på andre udgifter end lommepengene.
Sålænge det ikke er tilfældet, kan man

ikke være sikker at have de bedste
spillere med, men kun dem, der har
pengene og interessen. Det er derfor
heller ikke muligt decideret at måle
nogen sportslig fremgang inden for de
sidste to år på grundlag af DlF-tilskuddet.

På feltet udbredelse er der sket det, at
DBgU har fået fremstillet en folder
"Banegolf - sporten for alle", som er
indgået en INFO-mappe, der derudover har indeholdt brochurer over de
forskellige banetyper, et DIF-vejledningsspil "Start en forening" samt unionens love og turneringsbestemmelser.
Man har også sendt brev til alle ejere af
minigolfbaner ved campingpladser og
lignende for at skabe kontakt. Næste
skridt kan blive en kontakt til landets

i
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kommuner med en projektrnappe, der
informerer om banetyper, udgifter,
pladsforhold og på den måde måske
benyffe sig af de produktionsmuligheder
der ligger i deres produktionshøjskoler.

Et

andet skridt kunne være

til

en

henvendelse
støne og etablerede
sportsklubber, der har eller ønsker en
bredere vifte af sportsgrene deres
forening.
Administratir,t var der i denne omgang
ikke penge til at leje sig ind i Idrættens
Hus i Brøndby, hvor mange specialforbund har kontor og Danmarks IdrætsForbund har sit hovedsæde. Løsningen
blev derfor at leje sig ind hos BgK
Odense og benytte klubbens kontorfaciliteter, hvor DBgU's sekretær, redaktør, diverse landstrænere og turneringsudvalget alle har haft deres gang for en
arlig husleje på 2000 kr.

i

Beløb i kr.
E Landshold
@ Kontorhold
f Bestyrclsen
El Udbredelse
E Blad
@lOverskud

EAndet

39716

d{@il@
1lm00 9000

Sådøn ser fordelingen af pengene ud set ud
fra budgettetfor 1993. Beløbet på 185.232 kr.
er DBgU's samlede indtægter.

At blive lukket ind i

entreen hos
Danmarks ldræts-Forbund har ikke kun
betydet flere midler at arbejde med. Det
har også betydet anerkendelse fra DIF
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cialforbundenes formænd, deltagelse i
kurser, forelæsninger og ungdomslejre
har været nogle af mulighederne, hvoraf

stemmeret på DIF's repræsentantskab.
Men foreløbig må vi vente tll maj '94.
Indtil da kan vi arbejde videre med at
skabe den bredde sporten, som har
været hovedkravet de sidste to ar. Efter
den endelige godkendelse vil vi modtage en større sum penge end w gør i dag.
Et fast administrationsgebyr * en variabel sum, der er baseret på pointsystem
vil udgøre grundlaget for tilskud. Et
langsigtet mål vil herefter være at etablere sig Idrættens Hus med en halveller heldags ansat, der kan firngere som
konsulent for DBgU. Det vil kræve
udgifter til lokaleleje, kontormøbler og

flere også er blevet benyttet. Som det

kontorartikler, hvilket hurtigt kan løbe

ser ud

op i store summer.

og de andre specialforbund og fra medierne heriblandt Danmarks Radio, som i
to udsendelser, først quizøjemed og
derefter B&U-Sport, har benyttet
banegolfen. Man kan derfor heller
komme uden om, at både DBgU, lokalunionerne og klubberne med både DIF's
og DR's blå stempel har opnået bedre
chancer hos sponsorer.

i

i

Udover økonomisk bistand har DIF
også kunne tilbyde andre ting:
Deltagelse bestyrelsesmøder

i

for

spe-

i

dag med de nye optagelseskriterier, der blev vedtaget på
DIF's repræsentantskabsmøde i maj,
opfflder dansk banegolf de krav, der
stilles til specialforbundene. Hermed
kan vi se frem et større tilskud samt
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i

i

Andre satsningsfelter

vil

derfor

nelnmere ved at komme frem

i

have
køen og

fe gavn af de kære kroner.

Landsholdene og udbredelse af sporten
vil sandsynligvis kunne ligge lunt i svin-
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get nar

budgettet skal lægges.
Derudover kan man forestille sig en
lempelse af de økonomiske krav til
klubberne, således at man på lokalt plan
også ffir en mulighed for at lave et stykke PR-arbejde. En pulje med penge, der
skulle gå til medlemsforøgende tiltag i
lokalområdet ville være en kærkommen
handsrækning til medlemsfattige klubber og samtidig være en kontrolleret
decentralisering af unionens midler.

Med det forventede udsigt
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boldens midte og ud til udlægslinien og
her placeres bolden så.
Det er vigtigt, at man som spiller kender
reglerne, da det jo har stor betydning,
om bolden ligger "sort" eller til direkte
pot. Følg derfor også med i din modspillers spil, så tingene gar rigtigt til.

til

fuldt
tilskud fra DIF er der ihvertfald lagt op
til en bred debat om fordelineen næste
ar.

Lige i vinkel
I

serien med udlægsregler er vi kommet
til den sidste for i ar. Det er vinklen, der
sarnmen med lynet udgør de to obligatoriske baner på et internationalt turneringsanlæg. Dertil kommer også det
kendetegn, at banen ikke har nogen
forhindringopbygrung.

Der er ingen foreskreven vej, at bolden
skal passere grænselinien på, og har
bolden passeret denne og løber tilbage
igen, skal den spilles videre derfra hvor
den lander. Udlæg foregar som på nor-

mal vis vinkelret ud

til

udlægslinien.
Hvis bolden når helt tilbage og passerer
startfeltet må banen spilles forfra.
Ligesom på lynet og pyramiderne gælder reglen om radialudlægnrng også på
vinklen. Hvis bolden passerer hjørnet og
bliver liggende i feltet inden for (område
A), benyttes denne regel. For lige at
gentage gælder det altså, at man fra
hjørnet trækker en lige linie gennem

Modtager du ikke
Banegolferen?
Hvis du ikke modtager Banegolferen eller
er du flyttet, skal du meddele din adresse

til redaktøren
Ole Rasmussen,
Kragsbjergvej 5,
5000 Odense C.
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Banegolferen har modtaget et
rejsebrev -fra Lis Andersen fra
BSK Odense, som beretter:

Weekend i Broager
Af Lis Andersen, BgK Odense

-

hvad var det? Der var oPslået
enkeltmandsturnering i Broager, det lyder spændende. Gad vide om jeg kan
deltage og spille en rimelig gffirg minigolfl Det siges jo, at banerne er svære!
Men på den anden side, så finder jeg
ikke ud af det uden at deltage. Gemalen
og jeg har ikke spillet 1 ar endnu, men
vi kan da få en del træning og møde
nogle rare merulesker samt få en god

Hov

oplevelse.

Vi tilrneldte os og var så heldige at
kunne leje en campingvogn ved DYnt
Strand, så vi kombinerede weekenden
med en dag ekstra i begge ender.
Nu til turneringen, som både blev hård
men også hyggelig, våd men også varm
og venskabelig. De her sønderjyder er
nu et bramfrit og sært folkefærd.
startede med at træne lidt om
fredagen - og skulle starte løtdag kl. 11,
men vejrguderne syntes at trodse vores
bønner om godt vejr og lod regnen
turneringsledelsen måtte
skylle,
udskyde starten. De rwe magter må
dog have hørt vores bønner, for som et
mirakel blev det tøwejr og spillet kunne
starte.
Der var godt humør over hele linien, vi
var 10 seniordamer - 7 fra Odense og 3
fra Æs. Så grk vi ellers til den med 5
omgange om lørdagen. På de første ni

Vi

så

8

Stemmingsbillede

frø turneringen i Broager

baner blæste det og bane 9 - sløjfen ville absotut ville absolut ikke som vi
ville. Værre endnu blev det "Dødens
Dal": Der var varmt som h....... og
boldene trillede og trillede, bare ikke i
hul. Især drillede rØret, men så fandt et
vittigt hoved på, at vi kunne tænke på,
hvem vi helst ville have til at rarnme
hullet - og det hjalp - var der nogen der
sagde sjofle tanker! Nej - tanker er toldfrie.
Men 5 omgange, det var hfudt. De sidste 2 omgange måtte bagbenene overtales til at humpe videre. Så lavede vi
skæg og ballade for at glemme trætheden. Der blev også dmkket nogle span-

i

i

de kaffe, med det resultat at hønsene
skulle vandes efter hver omgang, og der
var langt (det føltes som 5 km) til det
lille hus, så vi skiftedes bag buskene.
Nå, alting far som bekendt en ende. Det
blev finaften, og vi skulle trjem til mad
og en seng. Søndag morgen var der start
kl. 9 og finale kl. 13. Mie fra Broager
og jeg spillede stadig sammen og havde
det fornøjeligt og opnåede at blive nr. 1.
og2 (fra bunden af). Flot ikke! Men jeg
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fik

noget træning og lærte meget.
Pludselig var stærmet færdigt, og vinderne kom på skammelen, derefter tog
Mogens og jeg til Dynt, godt mørbankede og stegte et par fede røde bøffer til
en flaske vin og så i seng. Det var godt
vi først skulle hjem om mandagen, så vi
fik hvilet ud inden trjemturen.
sommerens løb har vi spillet mange
steder og haft det rart med andre
spillere, så det er bare helt fint. Mojn fra
Mogens og mig!

I

Til sommermaraton i
Nordborg
Af Anders Grønnegård, Nyborg Banegolf
KIub

D.

21.-22. august aflroldt Nord-Æs
Banegolf Club et 24-tvrrers stærme for
alle landets spillere. Vi startede lørdag
kl. 10 i strålende solskin. Jeg tror, at der
var bundrekord i deltagerantal for der
var kun tilmeldt 16. Det betød, at man
selvfølgelig skulle spille nogle flere
omgange, for vi skulle jo spille til søndag kl. 10. Der blev i aIt 32 omgange
(på Le Mans når de vist lidt flere) og
det var meget hardt . Hen under aften
begyndte det at blæse op, luften var
utrolig kold og månens svage skær
bragte kun ringe lys mellem hullerne i
skydækket. De første træthedstegn
begpdte at melde sig, men det er jo
nok fordi at jeg er et A-menneske, og så

havde jeg sovet så godt natten i forvejen. Jeg var lige ved at trække mig, men
det kunne jo ikke passe, så jeg spillede

færdigt.

At spille om natten er ikke

specielt morsomt, når man har spillet i
så mange timer i forvejen. Så her er det,
at koncentrationen svigter, fejlprocenten
stiger og kun de stærke overlever nattens runder uden at møde de sorte omgange. Det er ikke lige min kop te at
spille i så lang tid i træk. Jeg sluttede
som ff. 8, hvilket også er godt i sådan
en turnering her, men der skal gå rigtrg
mange ar inden jeg skal deltage i noget
lignende. Jeg havde firygtet, at jeg til
sidst skulle kravle rundt mellem banerne
efter en hel nats spil men heldigvis gik
det mere smertefrit.
Jeg fik da også præmier med hjem til
Nyborg i form af en stor blomst og et
indkøbsnet som sidegevinster. Selv om
det var utrolig hardt og frættende at
være med, vzr det alligevel en oplevelse."

vi har pakket nellikerne og
trukket indendøre i varmen har
minigolfentusiaster været syd på i

Mens

varmen og spillet turnering pa Malta:

Dansk sejr ved Malta
Open
Det blev til en fornem dansk placering
ved Malta Open d. 9. oktober, da BgK
Odense-spilleren Jal.r Lyø, på et hold
sammen med 3 svenske spillere erobre-

I
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de en førsteplads

i turneringens hold-

match. Turneringen var besat med flere
kendte navne fra 6 forskellige europæi-

ske nationer, hvoraf især de svenske
spillere viste dominans. I herrerækken
erobrede Lars Andersson 1. pladsen og
vandt dermed et hotelophold for to
personer

i

en uge, mens Inge Sand tog

sig af rækkens 2. plads. Jan
opnåede en placering som

f erde mand

LYø

nr. 9. Den

i den svensk-danske

konstellation var senior-spilleren Kjell
Henriksson, der i sin række blev w. 2.
Turneringen, der var den 14. af sin slags
hos Marsa Sports Club, var tilsmilet af
varmt vejr og solskin. Det bliver
sandsynligvis også de betingelser, der
venter de danske spillere, når seniorEM i 1995 afuikles på samme anlæg.
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slag foran Østrtg og Schweiz med henholdsvis 1680 og 1696 slag.
På den individuelle side gik det derimod

lidt bedre for

Danmark., da Martin
Sørensen og lnge Sand spillede sig i
finalen. Her nåede de to runder hver og
endte henholdsvis på en 2A. og en 24.
plads. For Inge Sand var placeringen
ventet, da mesterskabet blev spillet på
hans trjemmebane. Det er tre ar siden, at
Danmark sidst havde spillere med i fina-

len. Det var ved EM i Luxembourg,
hvor Morten Rasmussen og Jan LYø

endte som ff. 20 og22.
Verdensmester i Gøteborg blev tyskeren

Andreas Winkel, der spillede som reserve på det tyske hold. I finalenkampen
slog han tjekken Æes Vitek. Nr. 3 blev
Jochen Sturm, Tyskland, der slog sin
landsholdskammerat Rainer Zeifang.
damernes holdkamp tog Tyskland
stikket trjem med 865 slag. Det var 20
slag foran Øsfrg, der kun var 2 slag
foran Schweiz på 3. pladsen. I den individuelle karnp overraskede den tyske
damespiller, da hun overbevisende blev
verdensmester foran de to østrigere
Sabine Sauerwein og Manuela Hawel.
Tyskeren Gaby Rahmlow, der flere
gange er blevet europamester måtte her
tage til takke med en 4. plads.
Der var ingen danske damespillere med

I

Tilfredsstillende
indsats ved VM
Det var nogenlunde tilfredse spillere,
der vendte hjem fra VM i Gøeborg i
august. Med en 8. plads blandt 12 nationer spillede Danmark sig ind på Top 9,
hvilket betyder, at ved næste EM skal
spille med de bedste nationer. Holdet

sluttede med 1260 slag, det var kun 6
slag fra Italien pe 7 .pladsen og kun 12

slag fra Holland på

6.

Pladsen.
Verdensmester blev Tyskland med 1649

ved dette VM.
Turneringen vzr præget

af darligt vejr
og specielt under træningen var
danskerne uheldige, fordi vejret som

regel skiftede når deres træningsgruppe
startede. Næste ar skulle det ikke blive
problemet når EM spilles Saloniki i

Grækenland.
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dommeligt talent, trække det længste
strå i en i øwigt meget spændende dyst,

Et blik over
holdturneringen

der blev fulgt af et TV-hold fra

1993
W har kastet et blik på holdturneringen
og over placeringerne i divisionerne og
set på hvilken konsekvens det fik.

En dominans af BgK Odenses 1. hold i
Elitedivisionen var igen i ar arsagen til
den manglende spænding den sidste
afcleling i Gelsted Holdet manglede kun
1 point for at kunne kalde sig dansk
mester og det erobrede det allerede i
den første kamp mod Odense MC. Selv
om sejren var forventet, var der dog

i

at se hos vinderne, der
efterhanden er forvænte med den
glæde

placering.

ffi,
DM-vinderne

411993

TV2Æyn. At Nyborg ville markere sig
så stærkt i divisionen var nok lidt af en
overraskelse. Divisionen plejer at blive
domineret af BgK Odenses 2 hold, men
jævnbyrdigheden var i ar mere udpræget
end tidligere. Det er en udvikling i den
rigtige retning.
Under sfegen røg Broager efter en enkelt sæson i rækken. Sammen vej måtte
også BK Randers.
Op fra l.division rykker Nord-Æs BC
og Gladsaxe MK's 2. hold. Nord-Æs
var dermed kun på visit i divisionen og
har dermed på kun to sæsonner taget
vejen fra 2. division til Elitedivisionen.
Sidst det skete var da BgK Odenses 1.
hold rykkede samme vej fra 3. division
op i dengang 1. division på 2 sæsonner.
Ned fra 1. division rykker Karup BeK
og BK Randers. Dermed en uheldig sæson for Randers-klubben med 2 nedrykninger i samme sæson. Til klubbens
forsvar kan det siges, at den har satset
på nogle af sine nye spillere og man kan
kun håbe, at det vil give bonus næste år.

Op fra 3. division rykker Gladsaxe
MK's 3. hold safilmen med Odense

ti)

!i,,:i:iii!ti^tr1.F4

fra BgK Odense. Fra

venstre

Langt større spænding var der derimod i
kampen om sølvet. Inden weekenden
førte Nyborg BC med 1 point foran
BgK Odense 2, og med en sejr i det
indbyrdes opgØr kunne nyborgenserne,
der er et hold blandet af rutine og ung-

MC's ditto. Situationen var her blevet
noget kompliceret, da 3 hold pludselig
stod å point og placeringen derved
skulle afgøres ved at se på de indbyrdes
kampe. derure kantp blev Nord-Als
BC's hold desværre sorteper, da holdet i
den totale stilling var to slag bedre en
Odense MC's hold

I

.
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Ny klub i

Af

Ålborg I nni:k::'l'iål B*.goif
il| :å*'JJf3;

Ktaus Henriksen, formand

BanegolfKlub

for Ålborg I rtin.n.n af Aalborg
Kl rb fik
I vi arangeret et møde med Y's Mens

n""t vi fremkom med vores
II glll
ønsker mht. fremtiden med bl. a.
her i Ålborg fået stiftet en klub og er | :;:;
Så har

vi efter en del ar med minigolf

",:^: I
:";:- ||I :;'-;;
.
I
^""; |I
et
| ;::l;:
il;
\:,--; |I| *lol*ut
|I ::;^
: I ;*:
I ;;;;" .,'
|| '-^^"^-'
i
|
,

afvikhng af stævner samt lukning af
allerede nu blevet optaget som medlem
-:^-'^^ I| :banerne
-.-:. i denne forbindelse og vigtigst
nr.
klub
som
Union,
af Dansk Banegolf
af alt en fast rimelig sæsonpris for
15. Vi er nogle minigolf-entusiaster, der
:^;^meoremmerne. Efter mødet måtte vi
i nogle år har dyrket denne sport,1 hvor ;,- --meget flot resultat,
konstatere
vi de sidste par ar har afviklet små
en løsning for spillere fra
stærmer for vores egen lille kreds
andre klubber så der kan spilles for en
20 mennesker. Det har i været meget på
';;-:,^* rimelig pris når man kommer på besøg
tale, at vi skulle stifte en officiel klub,
nosos
men dette skulle ikke lykkes før i.juni
del kontakt med Odense
"^'-^
måned i 1993. Efter en del Js5s31nh no | vtinigolf Club blev vi inviteret til et lille
Odense Minigolf
til ,-\r^-^^
en lille udflugt t,1
^,,::::å
"^?;^ | -.:::"
Odense, hvor vi
venskabsstævne
materiale
meget
så
fået
vi
havde
Club,
, kunne prøve
gode
og
samt
med
| Tu*Eh,ffiii#. Nlinigolf for
I
ideer, at vi nu havde
anare

i

tå*

hele, mrft..

i' r\ffi-ffi\ffi) fåmitien
:::::"I.111
isans. Inden vi aftroldt i Y\ hE l]ru$ #::H#H?"#,i,å',rå",jr-"

:ffi: | *W,iffi;L ffi';;i,'å5å'l',5å;::-*

I

I

i

krubspruere

o.r-.a

VoreSstiftendegene-|ffi-s-Nydenskønsommeraftenogit.on,,.viogså
ralforsamling havde vi i
g#g'rieogvennerkamptl ra,n-..n;o,

B I
,i
haftglædenafathave,,rul-----:^-Ir.lllJt|iatSe,hvordan
Michaer sørring på
besøg, hvor han sav en

bred orientering

f W7\
r
-\\uz ll
@
I

*i$få?,iii$ [;;';f,,k;;
a."

|

|

.1-mal'3l.ausust
__:lF:":LL:k1.10'22 [

-

slags

[ stærrner, så

"T
klubber, stærmer, ud- lSaa"" reklameres der i Åt
har lidt "iat
fik
styr osv. og iøwigt
på. Vi fik samlet 16
videre r*'
bygg. {'rev^v
.1
.
r
r^,
I
--- e med
gå
del
en
til
at
dag
dejlig
en
|I :^:1-^
mennesker, både nye og gamle, som
;-..
baner
sværere
på
noget
vores
minigolf
-;--^.en del skepsis fra nogle, drog til
":: |I efter
De
baner,
end dem, han var vant til.
Odense. Skepsissen gik mest på, om vt
som vi spiller på heroppe, er eternit men I :- ;.
nu blev helt til grln over for de "proffe"

;,^- ||
forhindringer som afiriger
-:;^: men disse bange anelser blev
spillere,
,^::;^
|
internationale
den
fra
væsentligt
|I :f-,;^
da mange af os
glott
L--r^+^ *^1^^-';
t':
^på
kun
Nur
'4
hulstørrelse
en
| -:-".,, til skamme,
standard og f. eks

med

6-7 cm.

. a\r,- r r-,-- ,al--L: rrr^^-^
Banerne ejes af Y's Mens Club i Åtborg
"","
og er dermed privatejet. Dette har grvet

I
||

: I
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egentlig spillede meget godt. Stærrnet
Yvrrvr rrru\ve
Utev pga. vejret
rykket op på de
,::::t''
indendørs baner, hvor vi fik en god og
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lærerig dag. Efter stærmet

var vi

til spisning hos OMC, hvor vi
en god minigolfsnak og under

inviteret

fik

fik tildelt klubbens første
pokal - en hilsen fra Odense Minigolf
Klub. Efter en lang dag med hyggelig

Ikke så Ringe endda
Af Ole
Pre

Rasmussen

sse se kre t ær

i Fyns

B an e go

lf

[Jni

on

arrangementet

samvær drog vi atter mod Ålborg.

I Aalborg Banegolf

Klub vil vt nu arbejde på at få arrmgeret stæ'sner, så vi
kan få besøg fra landets øwige klubber.
Med udgangen af dette ar vil vi samtidig
sige farvel til vores gamle regler og ge
internationale regler.
over
Reglerne hos os har bl.a. været, at man
kun må spille med en bold på samtlige
baner. Hvis bolden forlader banen tælles
der 2 slag samt hvis der opnås 7 slag
noteres der 8.
Aalborg Banegolf Klub har allerede nu,
trods de fa måneders eksistens faet henvendelser fra mange nysgerrige, som
gerne vil vide lidt mere om minigolf og
klubben kan faktisk allerede nu prale af
ca. 40 medlemmer. Vi håber nu på en
masse gode år, hvor vi kommer i kontakt med flere klubber rundt omkring,
og at vi får besøg fra dem her på et af
Danmarks smukkest beliggende minigolfanlæg.
Til sidst vil jeg lige fonælle ganske ganske lidt om vores største mål i øjeblikket, nemlig at få stablet et indendørs
anlæg på benene. Vi har allerede nu en
ansøgning liggende hos kommunen angående lokale til formålet. Med disse
mål foran os håber vi så på,, at vi i fremtiden kan få lidt mere garrg i denne sport
om vinteren og dermed få afiriklet nogle
flere arrangementer i minigolfens regi.

til de

Torsdag d. 2717 drog vi to medlemmer
af Fyns Banegolf Unions bestyrelse ud i
det ffnske sommerland med et håb om
at finde grundlag for nye klubber. Vi Gert Lund og Ole Rasmussen, mente, at
vi var godt rustet med PR-materiale,
materiale fra DBgU samt aktuelle avisudklip fra København.
Efter en telefonisk kontakt blev første
stop Ringe, hvor der ligger et anlæg ved
Midtfyns Fritidscenter, men vi kendte
ikke noget
ejerforholdet. Derfor
havde vi kontaktet Ringe Kommune ved
fritidsvejleder Søren Kjeldsen. Under
vores samtale med Søren Kjeldsen
fornemmede vi en positiv holdning, især
da vi kom ind på avisudklippene fra
Tåstrup, hvor langtidsledige havde
fremstillet et anlæg efter internationale
mål og herefter også stod for driften af
det. Vi må erkende efter mødet hos
kommunen, at dansk banegolf mangler

til

materiale

til at

foretage sådanne

"aktioner", men de tiltag, der efterhånden sker rundt om landet, har stor
værdi for Dansk Banegolf Unions PRarbejde og kan måske blive et af de
største aktiver på denne front.
Vi fandt ud af, at anlægget i Ringe hører
til fritidscentret, som er en selvejende
institution, som vi skulle kontakte for at
komme videre arbejdet og vi kørte
derfor direkte op til Centeret for at
besigtige forholdene, som bød på
svømmehal, motionslokale, DCU-campingplads, vandrehjem, sportshal og et

i

i
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noget forsømt l8-hullers eternitanlæg
fra 1976. Anlægget kunne dog godt
gØres spilbart, det ville blot kræve
skulle det vise sig - ca. 20 timers arbejde af kyndige folk plus materialer for
omkring 300 kr.

Hellere fantasibaner
Vores næste mål lå også På FYns sYdlige del. Fåborg - en gammel købstad,

havneby med marina,

et

Danland
Feriecenter, vandrehjem, mange turister
og et væld af kulturelle tilbud - har haft
minigolfbaner liggende, som medlemmer fra Odense Minigolf Club var med
til at stille op først i firserne. Efter at
have snakket med et lokalkendt postbud, som syntes strålende om minigolf-

baner

i Fåborg, fandt vi ud af, at ba'

nerne året i forvejen var flYttet til
Bøjden Camping ca. 10 km uden for
Fåborg. Vi kørte herefter uanmeldt op

til

Fåborg Kommunes tekniske forvaltning og fremlagde vores planer om at

etablere

en banegolfldub i

bYen.

Desværre var de ved kommunen allerede kommet os i forkøbet, hvor de ved

valget mellem at producere et turne'
ringsanlæg og fantasibaner til ren forlystelse havde valgt sidstnærrnte, som
skulle ligge i en park midt i Fåborg By.
En turneringsbane kunne vi lægge uden
for byen, f. eks. ved Fåborg Boldklub 2
km fra centrum og financieringen kunne
kommunen ikke hjælpe med. Her ville
en etableringspakke sendt ud til kommunerne igen kunne gwe et stYkke
arbejde i forvejen og rydde misforståel-

ser om formål, omkostninger mv. af

vejen.
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VM-helte som trækplaster
Tilbage var projektet i Ringe. Efter et
møde med Jørgen Rasmussen, leder ved
Midtfyns Fritidscenter, arrangerede vi
en opvisning med de fimske landsholdsspillere, som lige var kommet hjem fra
Sverige. Publikum blev inviteret til at
spille en dyst mod hver en landsholdsspiller og præmierne var sponsoreret af

de lokale forretningsdrivende, som vi
havde banket på dørene. Formentlig har
ideen med "VM-heltene fra Sverige",
som vores plakat udtrykte det, gjort sin
virkning på vores sponsorer, som bifaldt
initiativet. Turneringen var programsat
til søndag d. 29. august og om lørdagen
brugte 4 mand alt 20 timer til at klargøre banerne. Der kom flere besøgende,
som havde bemærket opslagene i byen
og artiklen i Midtfyns Posten. Det lovede godt til om søndagen
På hods af et koldt og gråt vejr mødte
fire interesserede fra Ringe oP. De
spillede med og viste både interesse og
flar. Både "profferne" og de nye var på
trods af banernes stand positiu indstillet
over for arrangementet, tilmed så posi-

i

tivt, at en af dem gik

i gang at sarnle

flere af sine interesserede venner for at
drøfte ideen om en klub. Dertil var man
hos Fritidscenteret indstillet på at restaurere banerne i vinterhalvåret. Man
kunne godt se, at atfraktive forhold ville
fremme interessen for spil på baneme.
D. 10. oklober så Midtfims Banegolf
Club dagens lys og klubben er nu blevet
optaget i DBgU og har desuden fået en
gunstig aftale med Midtfms
Fritidscenter om spil på banerne.

Drejebog
Vores konklusion på hele projektet er,
at vi mangler en drejebog samt konlaet
materiale om det, at oprette en klub
samt anskaffe/producere banerne. Der
ligger givet mange potentielle klubber
skjult rundt om i landets store og små
kommuner, hos boldklubber og idrætsforeninger mv. Derfor må vi ikke stå
tilbage, men bruge penge og kræfter på
at rette kontakter til offentlige myndigheder og etablerede idrætsforeninger. I
København har Boldklubben 93 grvet
udtryk for at ville inddrage nye sportsgrene foreningen, og Odense har
Bolbro IF løseligt luftet ideen om at

der blev foretaget i Ringe se andet steds
i bladet) i forsøg på at skabe flere klubber. Desuden ville man prøve med lignende projekter
de klubber, der
mangler medlemmer.
Der blev desuden drøftet muligheden
for en skoleturnering med en afsluttende
finale. Turneringens udseendet blev ikke nærmere diskuteret, men det blev
besluttet, at hver klub skulle stille med
en turneringsleder som koordinator.
Denne skulle også stå som koordinator
ved FBgU's aftenturneringer, der afholdes en gang hos hver klub i løbet af sæ-

optage BgK Odense som underafcleling.

Fritidscenter.

i

i

Det er dog blevet afuist fra

i

sonnen. Der

var

arrangementet

desuden

hos

ros til

Midtfyns
-ohr

BeK

Odenses side.

Generalforsamling i
Fyns Banegolf Union

Deudlines

til

Lørdag d. 6 november aflroldt Fyns
Banegolf Union ordinær general-forsamling i Nyborg.
Formanden Teddy Nielsen var på valg i
ar og efter 17 ar i besfyrelsen, hvoraf de
8 var på formandsposten, ønskede han
at trække sig. Som ny formand blev
valgt Morten Rasmussen og med sig har
han i bestyrelsen nu som kasserer Gert
Lund, som næstformand Kaj Madsen,
som sekretær Christian Rasmussen, der
blev genvalS og som pressesekretær
Ole Rasmussen.
Forsamlingen diskuterede en handlingsplan for næste ar og man var enig
om at forsøge sig med projekter 6Ia det,
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