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PETER SØRENSEN
(1)

i9BR

Erik Meldgård
(3)

Iedef ....
Dansk Banegolf union står overfor at blive optaget
i- Dansk Idræts Forbund !

Det er klart at en optagelse i DIF vil være den
bedste julehilsen DB9U overhovedet kan få, men
alle problemer/opgaver bl-iver ikke IØst alene ved
vi skal selv til at yde mere ! ! !
denne hilsen
Selv om vi alclrig har været stØrre end netop flu,
må vi videre, - slag for slag, - klub for klub'
I"led håbet oln en anerkendene hilsen fra DIF,
Ønske " BANEGOLFEREN " dig og din familie erl
og godt nytår !
God jul
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'' BANEGOLFEREN
Nr. 1 i uge 16
Nr. 2 i uge 26
Nr. 3 i uge 39
Nr. 4 L uge 50. . .
''

BANEGOLFEREN

VærlØse

Tryk:
P. B. OFFSET
TØmrervej 9
6800 Varde
2

APs

1989 :
d. 11.
d. 26.
d. 25.
d. 17.
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Redaktion:

Claus Clausen (ansvarsh. )
Ingemannsvej 1B
07 22 0:l- 99
1 400 Herning
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Formanden har ordet
det desværre ikke er lykkedes
at få flere sponsorere inleresseret
i at tegne annoncer i BANEGOLFEREN,
har vi desværre måtte indskrænke
udgivelsen tit kun 1 nurnmer mere i
år. Vi håber det vil lykkedes at få
tegnet de annoncer, der skal til
for at bladet kan udgives som
Da

plan1agt.

der som sagt er fået lang tid
siden sidste nummer udkomr er der
naturligvis sket mange ting siden
sidst, jeg vi1 omtale nogle af dem:
Da

Der har været afholdt DM for B mands- INGER
hold i Gelsted, €t meget fint arrange- WALTHER
ment, hvor klubben havde fået frem* * *
stillet et program, der flittigt
blev

brugt til at skrive resultater i, en
god ide jeg håber bliver fulgt op af
andre klubber.
Tillykke til holdet fra B9KO der blev

Danmarsksmestre

suveræne

.

Dl'l-individuelt er også blevet afviklet, dette foregik
på Nordals, her var vejrgud.erne ikke helt med os, men
arrangementet blev gennemf@rt med nogle ophold.
Tillykke til de danske mestre 19BB ! !
Der har været afholdt EM i Milano, Danmark stillede
med t herrehold og 1 dame, kedel-igt der ikke er
flere damespillere der kan afse tid og kræfter til
at deltage. Resultatet blev for herreholdets vedkommende en 9. plads og også individuelt blev det
ti1 en 9. plads tit Jan Lyø. Helle Sørensen fik
en flot 19. plads, kun 2 sLag fra en finaleplads !

Der bl-ev afholdt repræsentantskabsmØde i IB9V i
Milano, <1er var mange ting på dagsordenen, men af det
positive kan jeg nævne at Danmark har fået tildelt
Junior-ntq i 799L og Europa-cupen i L992, klubberne
kan allerede nu begynde at overveje om de qJnsker at
ans@ge Unionen om afholdelse af et af disse arrangem6hl-ar

Derefter fik turen til Odense til afhold.elsen af
Seni-or-814.
iler opnåede Danmark nogle meget fine resultater'
for det fØrste fik landsholdet en brotrzemedalje
for en 3. plads, derefter opnåede Kaj Christiansen
en 72. plads, Harry JØrgensen en 77. plads og
Age Jensen en 30. Plads.
Tillykke med det flotte resultat !
Hele arrangementet fortØb meget fint, der var gjort
et stort forarbejde og under selve EM ydede de
personer, der havde tilbudt deres arbejdskraft en
meget stor indsats, hvilket gav et meget fint
reåu1tat og ros fra mange sider. Jeg vil også gerne
sige tak tit all-e der var med tit at få det hele til
at fungere.
weekenden efter blev der spillet slutspil i Gladsa;le,
her var Gladsaxe farvorittet tiI det danske
mesterskab og det lykkes også for dem at vinde
Gladsaxe-s 1. hold.
mesterskabet, tillykke til
Her til slut vil jeg gerne endnu engang takke for
valget på vort repræsentantskabsmØde i Odense, og
så ønske jer alle santmen en rigtig
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bestyrelsG:

DBgU s
Formand
N-formand
Kasserer
Sekretær
Pressesek.
M-medlem
M-medlern

Inger Walther

:
:
:
:
:
:
:

Michael Rasmussen..
John Scheel Thomsen
Morten Knudsen
Claus Clausen

Erik Jensen

Morten Rasmussen..

Næste bestyrelsesmØde

t

L@rdag

02 48 2L

88

. 06 18 45 39
. 02 64 04 02
06 L2 08 67
07 22 0l- 99
06 29 06 57
09 96 26 33

d. 07. januar

1989.
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DBgU-s repræsentantskabsmØde

blev i år afholdt i

BgKO-lokaler d. 26. november.
Efter genvalg til bestyrelsen var der valg til
udvalgene, med fgllgende resultat :

@

Inger Wlather, John Schee1 Thomsen og Peter Nielsen.

Teknisk udvalq:

Peter SØrensen, Peter Nielsen og Finn Winberg.
Dommerudvalget:
Hans JØrgen Jglrgensen, Teddy

Nielsen og lvlichael

Rasm.

Ungdomsudvalget:

Peter SØrensen, OIe Rasmussen og Gitte Bjærrekær.
Cheftrænere

:

Juniorer : Peter SØrensen.
Herre/damer: Knud Walther.
Seniorer :
StØttekomite

:

iulichael Rasmussen, ole Rasmussen og Erik Jensen.

EM I MILANO

Ia

Dette års europamesterskab i banegolf for herre og
damer blev spillet i Milano i ltalien.
For afles vedkommende foregik turen sydpå i bil, men
det viste sig, at ikke atle biler er i stand til at
forcere de bakker og stigninger, der er på turen
igennem Vesttyskland og Schweiz.
Det måtte vi ( Peter Nielsen, Michael Andersen,
Michael- Rasmussen og undertegnede | , der kØrte Ford
Eskort 1,1, ihvertfå]d erkende, for da vi efter små
16 timers kØrseI nåede den italienske grænse, ville
vognen ikke længere.
r iorvejen havdå vi haft nogle mindre startvanskeligheder, men årsagen var denne gang he1 klar : Ingen
vand på køferen og i kØlerstangen var ier brændt en
Iang f1ænge. Resul-tatet b1ev, at vi skubbede vognen
fra Schweiz til Italien og her fragtet til et
værksted i Como, htzor skaden blev ordnet.
Denen forsinkel-se på knap 3 timer betØd dog intet
en.i 'l nc
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10 dage at forberede sig i.
Vejrei. var de fØrste dage som vi havde forventet i
rtåIien : Strålende solskin fra morgenstunden og
eftermiddagstemperaturer melLem 35 og 40 grader
celsius. Dette bety';d samtidig, at træningen for alles
vedkomrnende kun forgik på betonbanerne, hvor der var
ltluflYlrsu
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Oet iar naturligvis hårdt for de danske spillere at
skul-l-e spille bånegotf 1-8 timer dagligt under så
uvante våjrforhold, så derfor bl-ev tanken om en
svalende dukkert også bragt frem.
onsdag kØrte vi så til- et "piscina" - svØmmebad på
er
itatiånsk, men vi måtte trurtigt erkende, at sydpå
gæ1der
det
når
anderfedes end i Danmark,
reglerne iidt q!''*-^-{l
l.r:Ån
.
D vlrituttgP9f
sll
rrv ri an
uaurrf i na
Vi kom ind, fik betått, k1ædt om o.s.v'' men da vi
endelig nåede frem tif bassinet og den svalende
dukkerf, blev der sagt stop. Det var bademestereni
"bare"
" No, no " sagde han, og pegede på voresi
bassinet'
badende
på
de
ud
og
deiefter
hoveåer

Jo, vi kunne godt se, at de aLle havde en badehætte På,
for som bademesteren sagde; " Vores rensningsanlæg kan
ikke klare alle de hår i vandet ", (sikke noget pjat) r
Men all right da, vi fik købt badehætter, men så skulle
der også totalbades ligesom det passede os !
De omtalte badehætter fik vi L{vrigt meget grin ud af,
da vi all-e syntes, at vi så megetmorsonme ud i dem,
hvilket de andre badende sikkert også har syntes.
Hotellet, vi boede på, var så italiensk som det kunne
være. Ingen af de ansatte kunne andre sprog end det
italienske, morgenmaden var typisk italiensk med tØrt
brød og noget mærkelig "kaffe", og restaurenten bar
præg af årstiden - den var nemlig ferielukket ! I !
Udover det var de mægtig flinke, og de havde en god
bar og en tiI tider meget gavmild bartender.
Da restaurenten som nævnt havde ferielukket, måtte vi
ud i omegnen og findeet andet spisested. Vi prØvede et
par stykker, men fandt hurtigt det foretrukne sted Toto-bar.
Resultatet blerz at vi spiste der 8 aftener i træk og vores taknemmel-ige besØg bl-ev fredag aften fejret
med 2 flasker champagne fra værtens side - flot gestus !
Jå, så vil jeg springe tilbage i teksten til torsdag
hvor spillet startede. Nu skulle frugten af den målrettede træning hØstes. Desværre var ikke a1le frugterne J-:-ge moclnå, så den 5. plads i hold, der var stilet
efter, blev kun til en 9. plads, efter Finland,
Holland og Tjekkoslovakiet.
Det var Tonni, der nok så optirnistisk på holdets
vesne havde aftalt at spi}le om ØI med ho1lænderne,
*.i d"t gik altså ikke.
Individuelt så det lidt bedre ud.
Efter f@rstedagen var der flere lyspunkter.
Helle Sørensen 1å på en delt 3. plads med gode
udsigter tiI en finalePlads.
Morten Rasmussen kunne også med godt spil på 2. dagen
nå at kvalificere sig til finalen, og det samme gjaldt
Peter Nielsen, Morten Knudsen og Peter Sørensen, der
kun var et par slag efter Morten Rasmussen.

var Jan LyØ, der efter
her var der virklig håb
plads;
på
en
5.
1å
1. dagen
om en topplacering.
Fredag skulle der så kæmpes for finalepladserne
og selvfØlgelig også for at hente hollændernes

Den bedst placerede dansker

forspring.
Helle kunne desværre ikke fØIge sit gode spil op,
og måtte med 2 sLag for meget se sig henvist til
tilskuernes rolle om l-Ørdagen.
Det var kun Jan LyØ, at det lykkedes for at
kvalificere sig til finalen, 09 fra en 12 plads
inden finaledag"r, fik han kæmpet sig op på en samlet
g. plads
En flot Placering !
Før jeg afslutter d.ette indlæg må jeg l1g" berØre et
punkl, der konstnat var aktuelt og altid vil være det,
når man kommer t.il ItalienDet er nemlig de varme italienske piger sådan nogle
elendige mØgløser, enten er de kun L2'L3 og villige,
eller også år de 25 og har far og mor med til bal.
Sikke en uorden.
Nå, kvinder er ikke att - selv om de selv tror sådan !
Indlægget her slutter hvor det startede, nemlig i en
" Forå Escort 7 rL liters tekoger ".
på turen hjem kØrte vi i et mere adstadigt-tempo, så
vognen ikkå lavede vrØv1, og vi kom da lSsa til
nanmark med os selv og bilen i god behold.
Tak for en god tur til alle spillere og ledere, der
var på turen tit dette års EM i ttlilano.
OIe

Rasmussen
o.M. c.
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i Nordborg blev der uddelt
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blev fordelt som i@Lger
I parentes resultatet fra 1987 !
Bronze
Guld SøIv
t (2)
BgK Odense
4 (3) 1 (1)
(l',|
2
2
NordAls BC
L (2) 3 (4)
3 (1)
Odense MC
medalj er

Nyborg

,

som

1

BC

(2)

MC Gel-sted

Gladsaxe MK
Dronningborg

2

BK

B (7) t (6)
( Der var ingen senior damer i 1987

6 (6)
4 (1)
7 (71
(1)
1 (1)
(1)
2 (31
(1) = l- (1)
l_
- 1 (0)
7 (6) =22 (I9l
)

* Danmarksmestre 1988 holdturneringen
Gladsaxe Minigolf Klub.
* Danmarksmestre 1988 8 mandshold :

:

Banegolf Klubben Odense.

* Europamestrene 1988 individuel-t :
: Monika Otto, ØsLrig.
Junior damer
: Michael Gerloff, Vesttyskland.
Junior herre
: Monika Otto, ØstrLg !
Damer
: GUnther Schaffelner, Østrig.
Herre
: Verena Damerow, Vesttyskland.
Senior damer
: Hans Prescher, Vesttyskland.
Senior herre

Vidste DU ot:
*

PETER SØRENSEN'

Banegolf Klubben Odense,

bICV ARETS SPILLER 1988 !
* hvis du er 6n af dem der har problemer med
vægten , undskyld viPPen, er der lys
forude, - den udgår ganske enkelt i lØbet af
nogle år fra eterni-tanlæget ! !
* Dansk Banegolf Union pr. 01. Oktober 1988
havde :
72 klubber, 09
1'204 medlemmer.

* der fra og med 1989 kun kan være 2 hold fra
samme klub i holdturneringens 1. division , og
som fØr max. 3 hold fra samme klub i hver af
Øvrige divisioner.
* DANMARK stiller med 4 herre og 1- damespiller
ved WORLD GAMES, i Karlsruhe, Vesttyskland,
som afvikles d. 23.-31'. juli 1989 !
* de næste Europamesterskaber for Herre/damer
afvikles i :
eternit.
1990 Luxemburg
eternit.
1991 Norge
beton/eternit.
L992 Grækenland
1993 ? ? ?
* dommerudvalget inden "sæsonstarten" vil afholde
et dommerkursus.
Er DU interesseret så henvend dig i din k1ub,
e1ler til Michael Rasmussen tlf.: 05 LB 45 39
10
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Kalend.eren
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IVIARTS :

B.g.K. Odense-s indendØrsstævne
APRIL

MATES

22.-23.
30.

rnri

april

:

Nyborg BC-s stævne
DM - HOLD 2. runde
JUNI :

06. -07.

rrrq J

2r.

maj

04. i uni

- HOLD 3. runde
l.lordals BC-s stævne
DM - 6 mandshold
JULI :
DM

Nordisk Mesterskab

Sverige

Odense MC-sstævne
AUGUST

17.-18.
24.-25.

i"n'i
J urrr

01.-02.
28. -30.

i rr I i

j

uni

J qrr

:

Gladsaxe MK-s stævne

Schweiz
- Juniorer
DM - Enkeltmands Sjæl1and

EM

*

"

:

Dronningborg BgK-s stævne
1. runde
Dl.,l - HOLD
I{?\J

03. -05

--07. aug.
70.-L2. aug.
19.-20 aug'

06

SEPTEMBER :

31. aug. -02. sep.
- Seniorer @strig
10. sep'
DM - HOLD Slutspil - Jylland
Minigolf Clubben Gelsted-s stævne... 23.-24' sep'
EM
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