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De unge var i centrum, da Dansk Banegolf Union aftroldt det
første af en række seminarer. Godt 60 tilhørere var på plads
oghgrte på de to foredragsholdere Preben Nørskov fra NordAls og Ole Rasmussen fra Putter Team og deres oplæg om
skoleturnering og ungdomstræning og rekruttering.
Bagefter var der debat og kommentarer til oplæggene.
Læs mere side 12.
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Så kom holdturneringen

i gang. Det skete i Randers, hvor

den
nye spilform fik sin debut. Samtidig har der fra Putter Team
været sat spØrgsmålstegn ved det gamle princip om udlån af
spillere, hvor love og regler heromkring efter formandens
mening efterhånden er blevet udvandet.
Læs side 6-7.II.
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Revider aftgiftsystemct
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Midt i en udvikling, derhar ændret en del for Dansk Banegolf
Union siden den for alvor startede med optagelsen i Danmarks
Idræts-Forbund, er der måske
nogle ling fra tiden før "År 0",
som bør revideres. Her tænker jeg
fPrst og fremmest på opkrævning
af stævneafgifter, 1 O-kroneafgiften, som før tilskudstiden var en
pæn del af unionen indtægt"
Nu vil jeg så sætte spørgsmålstegn ved, om alle eller kun udvalgte stævner skal betale afgift. I
samme åndedrag skal også overvejes om alle eller kun udvalgte
stævner skal være med på snitlisten og terminskalenderen. Eller
kan klubberne være selektive og
bebude at klubbens stævne er uofficielt og dermed undgå afgiften,
for derefter alligevel invitere alle
landets klubber.
I Aalborg er der stævne på træbanerne uden for sæsonen, i år
var det officielt og sidste år uofficielt.. På Nord-Als er der også
stævne, midt på vinteren og udendørs. Det har hidtil også været

uofficielt.
I Odense holder Putter Team
makkerstævne i marts. De sidste
to år med aigiftsbetaling (på eget
initiativ), og i år også med dommerkollegium og fuldt gældende
regier i modsætning til de første
år med dette stævne.
Også i Putter Team bliver der
lavet sØndagsstævner. Der spilles
med handicap og ingen rækkeopdeling. Startpenge er kun 30 kr.
Der har været 6-8 spillere hver
gang deførste gange her i år

Fælles for disse er også, at snitregistrering er uhensigtsmæssigt
Aalborg-stævnet spilles på
træbaner, Nord-Als foregar udendørs med risiko lor glat føre påt

banerne, makkerstævnet har kun
1 almindelig runde pr. spiller, og
spndagsspillene har også indslag
som for eksempel 3-boldsrunder.
Skal disse stævner være officielle
i alle ordets aspekter, eller skal vi
indføre nogle kriterier, som afgør
om et stævne er officielt?
Men hvad siger DBgU's kasserer, hvis man helt fjerner stævneafgiften. Sidste år var indtægten
på stævneafgifter på kr. 3990.
Det beløb kunne måske nok findes eksempelvis via sponsoraftaler eller annoncekroner i bladet.
For Putter Team's s@ndagssPil
vil en afgift til DBgU være dræbende. Også i de andre klubber er
der brug for initiativer Iil små
stævner og til at skabe aktivitet
på anlægget.
Vi har derfor brug for en revision af hele systemet, så vi får en
klar definition af afgiftstvungne
stævner, eller simpelthen med et
enkelt snit fjerne afgiften.
Reviderer vi b1ot, kan man forestille sig at opkræve et fast beløb
som stævneafgift, f. eks. 250 k.
De fleste stævner har over 25 tllmeldinger og kan derfor overkomme
beløbet. Hermed straffer man heller ikke de attraktive stævner, som
trækker mange deltagere og derfor må betale flere penge.
Men frigØr man helt klubberne
for afgiften, har de et lidt større
..fortsættes side 4

Arbeidet $ider før D[l
Af Klaus Henriksen, formand Aalborg Banegolf Klub
Tiden gåt og snart er det tid for
aftroldelse af DM 1998. I år aftroldes det som bekendt i Aalborg,
hvor vi så småt er gået i gang med
at sætte anlægget

i stand.

Banerne var i princippet allerede
spilleklar sidst i marts, hvorfor
der kunnes holdes standerhejsning den 5. april.
Når der kommer lidt mere varme i luften går vi igang med malerarbejdet og den sidste klargØring af banerne. Påsken blev brugt
til omlægning af fliser omkring
de baner, som trængte mest. Vi
har haft problemer med pladerne
på nettet. Disse to plader, som
blev købt i dyre domme på Eternitfabrikken i Aalborg, smuldrede
væk som pap. Trods en stor sag
med Eternitfabrikken fik vi ingen erstatning. Nu håber vi at de
nye plader som er hjemkøbt (ikke
fra Dansk Etemit) er bedre og kan
holde i flere år. Vi håber tillige på,
at Parkforvaltningen vil bevilge
nogle grønne folk til at gPre selve
arealet flot og præsentabelt.
Vi etablerede ved årets generalforsamling et DM-udvaig bestående af 10 medlemmer. Det er
meningen at disse folk skal få
styr på alt hvad der kan tænkes at
skulle laves op til og omkring DM.
Vi har et par særdeles kendte
personer i kikkerten som vi regner med kan åbne mesterskabet.
Terrassen ved vores klubhus
bliver overdækket (hvis vi når
det). Vi håber at kunne lane idrætshallen ved siden af anlægget til
ophold hvis vejret skulle vise sig
at blive drilsk. Igvrigtkan det

oplyses at der

påidræts-

centret er
mange muligheder for
beskæftigelse

i fritiden.
Der kan
nævnes tennis, badminton, svømmehal, petan-

que m.m"

Der for uden
kan man jo
også gå en

tur langs s@en lige neden for anlægget. Det er et utroligt smukt
stykke natur man kan finde her.
Man skal selvfglgelig ikke
glemme at Aalborg er kendt for
sit byliv hvis man ønsker at slå
sig løs på den måde.
Foruden DBgU's officielle indbydelse udarbejder vores DMudvalg to indbydelser. Den første

vil indeholde overnatningsmulighederne omkring DM. Nummer to
vil indeholde forskellige praktiske
oplysninger omkring selve arrangementet samt de muligheder som
kan tilbydes.
Vi glæder os til at byde alle velkommen til Nordjylland, og krydser fingre for at vi får godt vejr.

...på moderne camPing
sommerhusets komfort
rorener sc
telte forener
nomes og [el!e
mobile homes
Kevcamp moolle
Keycamp
mei campinglitets frihed. God indretning,

rigtige senge og fine faciliteter.plus..
børnevenlige aktiviteter og frihed tii
ar vælge feriens længde. Bo på Keycamp

overalt i Svdeuropa. selv tæt ved Paris!
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NM oE

landslnmp i pinsen

Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Første optræden for de danske

landsholdsspillere bliver ved NM
i Norge. Stik imod normal kutYme sender vi kun 5 spillere til Norge. Det udgør lige et herrehold.
Det norske forbund har da også
stærkt kritiseret den danske tilmelding. NM betragtes som en
væsentlig del af det nordiske broderskabs samarbejde, og holdningen ved forrige NM-arrangementer har da også været, at alle
skulle bakke op om affangementet. For dansk side vil det føre en
udgift med sig på over 50.000 k.
ved fuld tilmelding, og i forbindelse med det nyligt startede Team
Danmark-samarbej de ydes der
ingen tilskud til NM, da det ikke
har samme internationale værdi
som EM og VM. Yderligere en
fordyrende post ved NM er en
træningsafgift, som den norske
arrangør opkræver. Det strider
mod den broderlige and ved NM.
DBgU's samarbejde med Team
Danmark indebærer også landskamp, og i pinsen (samtidig med

...fortsat

fra side

med store nationer som Tyskland,
Østig, Schweiz, Tjekkiet og Holland, og samtidig benyttes dette
affangement for Danmark også
som et led i den fremtidssatsning,
der gar ud på at integrere talentfulde juniorspillere i herreffuppen.
Dette alrangement støttes Økonomisk af Team Danmark.

NM, han indgår dog ikke i en gruppe, men er mere en joker. Han skal
heller ikke deltage i samlingeme.
Næste guppe er de 'aktuelle
stjerner'. Denne guppe skal sammen med de 'kommende stjerner'
spille landskamp i Hannover.
Endnu en spiller er uden for gruPpe. Det er førstereserven.
På næste side er oplistet holdene

samt, hvilke spillere, der er

i hvil-

ke grupper.

Samlinger i løbet af året
Udover ovennævnte arrangementer er der også planlagttræningssamlinger blandt andet i forbindelse med DM i Aalborg, og
desuden i foråret og midt på sommeren. Den bruttotrup, der fBrste
gang var sarnlet i januar, indskrænkes i løbet af sæsonen.

Allerede efter første samling,
hvor der også var udtagelsessPil,
blev der gjort status, og givet Praj
om, hvordan spillerne position
var. Spilleme er nu delt op i
grupper. Første gruppe er de
såkaldte 'gamle stjerner'. Det
bliver denne gruppe der skal sPille NM. Inge Sand skal også spille

Sådan spilles der internationalt
EM for juniorer spilles i Olten
i Schweiz 6.- 8. august på eternit
og filt mens herreme spiller EM i
Portugal på eternit og beton fra
den26. - 29. august.
I forbindelse med DBgU's ansættelse af tyskeren Gerd Zimmermann som landtræner har Team
Danmark givet tilsagn om økonomisk støtte til løn.
Derudover støttes rejse og
ophold for hele truppens spillere
iforbindelse med samlinger.
I forbindelse med de internationale arrangementer yder DBgU
tilskud tilliee tiskud.

2

råderum over deres egne startpenge eiler startpengene kunne
nedsættes med ti kroner, og mindst
lige så vigtigt: Man fjerner et element, der bremser udviklingen
hos de klubber, der ønsker at skabe mere liv og spil på anlægget
på tværs af klubberne. Hermed
får også helt nye klubber mulighed for at invitere til stævne og
på den vis blive integreret i sPorten i Danmark.
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NM) er Danmark inviteret til
landskamp i Hannover sammen

' ,,'
:

Næste
- .- nummer af Banegolferen

Banegolferen nummer 3/1998 udltoqlår medio juli
Deadline for annoncer,og indlæg.tit Utahet er den 1. juli

Indlæg

:
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'

modtages

gefe g1
lolt.!I redlktøren

Ellei viå B,mail til: dbgu@get2net,dk
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$tierneparade
Holdet til NM
IartLyØ, Putter Team

Team
Vincent Huus, Putter Team
Inge Sand, Lcivene
Peter Jensen, Nyborg

tere Danmark ved junior-EM

Schweiz:

i

John Hansen, Putter

Uffe Gangelhof, Nyborg
Dennis Prip, Nord-Als
Johnny Andersen, Aalborg

landskamp

Hordet til
Morten Rasmussen, Odense
Erling Jensen, Odense
Lars Rosenquist, Putter Team
Heino Nielsen, Putter Team
Uffe Gangelhof, Nyborg
Dennis Prip, Nord-Als
Kåre Thomsen, Aalborg
Johnny Andersen, Aalborg

Junior-EM

Det er meningen, at de fglgende tre spillere skal repræsen-

:

modsatte
en
kalde

Som beskrevet på
side er spillerne opdelt i
status, som vi har valgt at
stiernestatus. Her kommer så en
lille stjerneparado:

De gamle stjerner
JanLyØ, Putter Team
John Hansen, Putter Team
Peter Jensen, Nyborg
Morten Rasmussen, Odense

De aktuelle stjerner
Lars Rosenquist, Putter Team
Heino Nielsen, Putter Team
Leif Olsen, Putter Team
Erling Jensen, Odense

r<i'"-ffffiX,Ht#;"'
Johnny Andersen, Aalborg
Uffe Gangelhof, Nyborg
Dennis Prip, Nord-Als

The Joker
Inge Sand skal ikke deltage i
samlinger, men vil stadig kunne
sættes på hold, hvis nBdvendigt
Reserve
Vincent Huus, Putter Team

Nyboru Bane$olf Glubs $tiævlte
Så genoptager Nyborg Banegolf Club igen traditionen og inviterer til stævne.
Det sker den 6. - 7 juli og her kommer lidt om, hvad man kan vente sig:

Stævneform: Enkeltmands stævne samt holdturnering for 4-mandshold

Startgebyr: Hold Kr. 80 Ungdom: Kr. 40
Tidsplan: Lgrdagkl. 10: 4 indledende runder.

Præmier:
Tilmelding:

Elite: Kr. 7OO ØvÅge: Kr. 80

Spndag kl.9: 4 mellemrunder. Derefter 2 finalerunder.
Pengepræmier
Senest den 2. jluni til Nyborg Banegolf Club, Wilsonsgade 77,
Postboks 171, 5800 Nyborg.

5

BaNecorppReN 2/1998

En klub med problemer
Af Jan LyQ, Sportsminigoffilubben Putter Team Odense
Overskriften dækker over, at
SPTO igennem de sidste år har
afgivet markante spillere til andre
klubbers førstehold i holdturneringen. Dette er sket uden klubbens samtykke men med henvisning til DBgU's love, som af
DBgU's bestyrelse bliver tolket
således, at man som spilier fint
kan vælge hvilken kiub, man vii
repræsentere i holdturneringen uden hensyntagen til, hvilken klub
man i øvflgt repræsenterer som
medlem.

Konsekvensen af, at spillere
fint kan vælge, kan meget vel blive endnu større tilbagegang både
medlemsmæssigt og kvalitetsmæssigt, idet de unge bliver holdt
væk fra klubbernes bedste hold"
Da jeg ikke mener, at DBgU
tolker reglerne vedrgrende spil
fra andre klubber i holdturneringen rigtigt, sendtejeg et brev
(kan læses nedenfor) til DBgU
den 16. marts, således at det kunne blive behandlet på bestyrelsesmØdet den2l. marts. I håb om, at

Efterf6lgende bringer vi det brev, som klubben har sendt
den 16. marts 1998

mine argumenter imod den nuværende tolkning af reglerne blev
taget til efterretning, udbad jeg
mig venligst et svar inden den 1.
april, som er sidste dato for tilmelding af hold til holdturneringen. Desværre har jeg dags
dato (2. april) ikke modtaget noget svar. Det har haft den uheldige konsekvens, at klubben måtte vælge mellem at forsBge at låne
en spilier udefra eller n@jes
medat stille med kun 3 hold. Vi
valgte den sidste lPsning.

til unionens bestyrelse dateret

Vedr. spil for andre klubber i holdturneringen.
Lovene $6 d
I forbindelse med SPTO's ti1Ingen banegolfspiller kan starte
melding til dette års holdturnering,
en ny forening, før han/hun
for
ind
i,
at
der
igen
lgbet
klubben
er
er spillere der ønsker at deltage for har ordnet sit forhold til den forening, hvorfra udmeldeise finder
andre klubber i holdturneringen.
Efter klubbens opfatteise er det sted. Endvidere kan banegolfspilleren ikke starte for foreningen
intentionerne i vores love, at det
på
i
åben konkurrence fpr tidligst efhold
muligt
at
danne
skal være
ter tre måneders forløb regnet fra
tværs af klubbeme. Vi mener ikke.
at det var meningen, at klubberne

skulle kunne "fiske" gode spillere
ved hinanden uden, at klubben har
nogen muligheder for at sige fra.
Hvis dette skal ske, er det rimeligt, at spilleren gØr sig dette klart
inden sæsonstart, såle-des at han
kan skifte klub ifplge vore love
$6. Vi har kigget i vor lovtekst og
har fundet at problemet er nævnt
fplgende steder:

6

den dag, hvor enhver forpligtigelse
til den tidligere forening er ophprt.

Herfra undtages:
1) Når flytningen

til

anden by

finder sted.
2) Når den tidligere forening
giver sin tilladelse hertil.
3) Når banegolfspillerens forening oplgses eller udelukkes for
et længere tidsrum end 14 dage
på grund af et forhold, hvortil
soiiieren ikke har medvirket.

4) Når udmeldelse sker pr. sæson-

skæringsdato 15. marts og 1. oktober.
Lovene $8 (i uddrag)
Årskontingentet, spillelicens,
stævneafgift og gebyrer fastsættes hvert årr i november måned af
repræsentantskabet.
Licensen fglger DBgU's regnskabsår. Senest 8 dage efter deltagelse i stævne eller turnering
skal klubberne indsende oplysninger om navn, adresse, fPdselsdag
og år på det pågældende medlem.
Hvis en spiller ønsker at stille
op i DBgU's holdturnering for en
anden klub, skal der betales et gebyr svarende til den enhver tid
gældende licens. Dette meddeles
ligeledes til DBgU's kontor senest 8 dage efter at holdturneringen

BnruecolreneH 41998

er spillet. Disse gebyrer opkræves
sammen med licenserne.
Foreningerne er ansvarlige for at
licensen betales af medlemmerne.
Der kan spilles som junior til og
med det år, hvor man fylder 19 år.
Ved lpsning af licens indsendes

samtidigt opiysninger om navn,
adresse, fPdselsdag og år på det

pågældende medlem.
Turne rin g sb e stemmels

e

rne $2

En sæson er opdelt i 2 perioder,
en fra d. 15. marts til d. 1. oktober
og en fra d. 1. oktober til d. 15.
marts. En spiller kan kun repræsentere en forening i en periode.
Der kan dog dispenseres ved permanent flytning fra en kommune
til en anden. Se endvidere DBgU's
love $6: En spilier kan kun repræsentere en klub, når denne har
løst iicens for spilleren.
Turne rin

g sb e stemme I s e

rne $ I 8

(i uddrag)
Klubbeme kan efter tilladelse
fra turneringsudvalget benytte
spillere fra andre kategorier på
dame- og herrehold. Det er muligt
at danne hold på tværs af klubberne. Rettigheden over holdet tilfalder den klub, der tilmelder holdet.

Hvis vi skal komme ind på disse love og bestemmelser, siger
Lovene $6 at 'ingen spiller kan
starte for en anden klub før han/
hun har opfyldt sine forpligtigeiser
over for sin "gamle" klub'. Denne
paragraf omhandler kun hvis spillere Ønsker at skifte klub, hvilket
ikke er tilfældet.

I Lovene $8 står der, at hvis en
spiller ønsker at spille for en anden
klub i holdturneringen, skal der
betales et gebyr svarende til licensen. Dette kan spilleren gwe
uden at orientere sin klub.
Problemet er så, at ifglge turneringebestemmelsernes $2 og $18
kan dette kun lade sig ggre hvis
to foreninger ønsker at danne et
hold på tværs a[ loreningerne.
Spillerne kan altså kun repræsentere en klub i en periode. Dette
medfører, at begge klubber skal
acceptere, at der dannes et hold
på tværs af klubberne, og som
fglge deraf repræsenterer spilleren ikke nogen anden klub.
Klubberne skal ligeledes afgpre
hvilken klub holdet skal repræsentere i turneringen.
På baggrund af vores konklusion af love og turneringsbestemmelser ønsker vi, at unionens
bestyrelse tager stilling til dette,
inden klubberne skal tilmelde
hold. Det er ligeledes vigtigt, at

der kommer besked ud om jeres
beslutning hurtigt, således at
klubberne er informeret inden

holdtilmeldingen.
Efter vores opfaffelse er Lovene
blevet misbrugt/fejlfortolket de
seneste år. Lovene er langsomt
blevet udvandet, og "de uskrevne
regler" for, hvad der er tilladt, har
langsomt taget over. Vi mener ikke, at det er meningen at klubbernes bedste spillere kan repræsentere andre foreninger efter behag,
uden at klubben har noget at skulle have sagt. Det må være rimeligt, at hvis man ønsker at spille
for en anden klub, og ens nuværende klub ikke synes, at dette er
OK, så må den pågældende spiller
skifte klub. Dette er fint mulist i
vores love $6.
Vi mener at vores fortolkning
af Love og Tumeringsbestemmeiser
også svarer overens med intentionerne i disse, og vi håber at I

tager vores indvendinger til efterretning.

Få 15"/' rabat på Deres

forsikringer med en
Kgl,Brand Aftale!
Kontortider:

Mandag - torsdag: 16.00 - 20'00
Fredag:

13.00

- 18.00

Nærmere oplysninger:
Kgl. Brand Salgscenter
v/ Jesper S6rensen
Vesterbro 46, Boks 258
5100 Odense C

TIf.6611,27 44
30 63 78 04
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$und eller ei
Af Lone Hønsen, Odense Minigolf Club

Det er en fejlagtig opfattelse, hvis man tror, at man ikke bruger megen energi på at spille
minigolf, for det gØr man. Det er naturligvis ikke på niveau med en marathonløber, men
uanset om man dyrker sport på motions- eller eliteplan vil kroppen fungere bedst, hvis
man spiser sundt og får rigeligt med væske.
Tænk på dit blodsukker
Hvis blodsukkeret er lavt, vil du
fgle dig træt og uoPlagt. Det undgår du nemmest ved ikke at sPise
slik og kager eller drikke sodavand
mv. den sidste time inden træning.
Sukkeret i disse produkter vil i
første omgang få blodsukkeret til
at stige og det føles rart. Sukkeret
vil dog hurtigt træn5e ind i cellerne, og blodsukkeret falder kraftigt, og du vil fgle dig 'flad'.

Derimod er vand en udmærket
lPsning og det optages huttigt i
kroppen. man kan også drikke
fortyndet juice eller saft.
Det er vigtigt at sukkerindholdet i drikke ikke overstiger ca.5VaEller optages væsken kun langsomt og ligger i stedet og skvulPer
i maven. Til eksempel har sodavand og juice et sukkerindhold På
9-IOVo.

MåItiderne
Spiser man mellem to runder,
er det bedst at vælge levnedsmidler med mange kulhYdrater:
Frugt, tøffet frugt, lyst brød med
marmelade eller honning eller
kiks. Det er vigtigt kun at sPise
småportioner med jævne mellemrum, da man derved holder blodsukkeret på et jævnt niveau. SPiser man meget på en 5arg, virker
det også siøvende, da maven skal
bruge megen energi På at bearbejde det, der er kommet ned.

Hvornår skal man drikke? Drik
jævnligt hele dagen. Gerne køleskabskoldt, dvs. ca. 50, men ikke
Væskebalance
koldere! Mens aktiviteten står På,
Under træningen skal du være
Vitaminer og mineraler
er det godt at drikke 7Vz-2 dl vand
opmærksom på væskebalancen.
Hvis man får tilstrækkeligt med
hvert kvarter.
Når man dyrker sport eller laver
Det tab af salte. der finder sted energi og samtidig sPiser en varifysisk hardt arbejde, mister man
eret kost, har kroPPen et dePot af
Iet 7-21iter væske Pr. time i form under træning, erstattes let genvitaminer og mineraler. Det vil
nem mad. Kun hvis der trænes
af sved. På særligt varme dage kan
under meget varme forhold er det sige, at man ikke behøver at få
man miste endnu mere' Det er
alle vitaminer og mineraler hver
bevist, at præstationsevnen bliver nPdvendigt at rette oP På balandag. Det er klogt at suPPlere med
cen. Det kan ske ved at sPise badårligere, hvis kroPPen ikke får
en kombineret vitamin"/mineraltilstrækkeligt med væske. Derfor: naner, appelsiner eller rosiner.
pille. Omvendthar store mængder
Man kan også drikke væske, der
Drik før du føler dig t@rstig!
vitaminer og mineraler i form af
Vores tØrstfølelse fungerer ikke indeholder salte, f. eks. specielle
sportsdrikke. Undersøgelser tyder piller ingen forbedrende effekt.
særligt godt. KropPen trænger til
Tværtom kan det være skadelig!
på, at koffein flger udholdenheden'
væske, før du f4lger dig tPrstig.
Hvad man giver sin kroP, er et
Det er derfor vigtigt, at have gode Men da kaffe samtidig virker
vigtigt emne, især når man i forvanddrivende, er det vigtigt ikke
drikkevaner både fPr, under og
vejen bruger meget tid og energi
at drikke for meget. Også meget
efter træning.
på minigolf. Desuden forbedres
vanddrivende er alkohol, og forMen der er forskel På hvad man
præstationsevnen, og kan man
skal drikke. Det er vel overflgdigt ringer samtidig koordinationsvinde en kamp fordi man i sine
evnen, og det er nok de fleste beat nævne, at alkoholiske drikke
forberedelser også har inkluderet
vidst, at det ikke er noget god
ikke kommer under kategorien
kost og væske, så er det vel værd
kombination med sPort.
'sportsdrikke'.
at prPve!
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Et par kostrigttge oE nemme op$krifter:
Miisliboller

,

50 g gæa 6 dl vand, Tyztsk.
vand, 2 spsk. olie, 450 g mtisli,
500 hvedemel.

Udrør gæren i lund vand og
tilsæt derefter salt, olie, mtisli, og

hvedemel.

Hytteost med radiser og purløg normalt. De smager desuden
8-10 radise\2OO g hytteost, 1 bedst, hvis de drikke køleskabsspsk. purlgg, peber.
kolde.
Radiserne skæres i skiver
Hytteosten rgres grundigt til
den er glat.
Radiser, purlgg og ost blandes
og smages til med peber.
Kan anvendes på rugbrpd,
grovboller eller i pitabrgd.

Appelsindrik
dl appelsinjuice evt. blodappelsin og 3 dl vand blandes.
1

Stil dejen ti hævning tildækket
Jordbærdrik
et lunt sted ca. 1 time. Tryk her1 dl jordbærsaft og 10 dl vand
efter luften ud med knoerne og
blandes.
form dejen tll20 aflange boller.
Den efterhæver tildækket et lunt sportsdrikke
Grapedrik
sted ca. 15 min.
Disse drikke er alle beregnede 1 dl grapejuice,4 dl vand og 1
Pensl bollerne med æg eller
til at drikke under træningen, da tsk. sukker blandes.
æggehvide og drys med sesarnfrø. sukkerindholdet er under 5 Vo.
Bagetid: Ca.2O min. ved 200
Læg mærke til blandingsgrader på midterste rille.
forholdene, som er tyndere end

lndskudsbevisGr
Aalborg Banegolf Klub udloddede for et par år siden en række indskudsbe-viser.
Mange af dem er nu blevet udtrukket, og vi har lovet at offentli EEØre nurnrene
her i bladet.
1

2
5
6
11

t2
73

I4

tl

Klaus Henriksen
Willy Thomsen
Hans Buus
Bo Thomsen
Allan Knudsen
Poul Jprgenen
Maibrit Fogh
El6n Gade
Pernille Larsen
(Bonus)

34
39
44

Morten Kirkegård
Teddy Nielsen
Jimmi Petersen
(Bonus)
Jimmi Petersen
Bjarne Hansen
Hans Thomsen
Ole Andersen

51

Rasmus JBrgensen

55

Torben Thomsen

26
27
29
30

66
6l
71

Allan Knudsen

Torben Thomsen
Poul Jprgensen
72-76 Poul Christensen
7l Willy Thomsen
78-82 Poul Christensen
88 Allan Knudsen
90-92 Søren Nielsen
97,IOO Erling Jacobsen
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lO-ar$ iubilæum
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Broager Banegolf Klub kan i år
fejre sit 10-års jubilæum.
Klubben startede på campingpladsen ved Vemmingbund Strand,
men efter 2 sæsoner der valgte
man at få sit eget, og det blev så
på den nuværende plads ved siden
af Ringriderpladsen i Broager.
Aret startede ellers ret uheldigt
for klubben. Kommunen havde
valgt at nedskære en række store
træer på klubbens areal ud mod
landevejen. Det krævede sin plads
at få plads til de store maskiner,
så kommunalarbej derne valgte
naturligt nok at flytte nogle af
banerne. Det holdt de desværre
ikke alle sarnmen til og græsarealet
og flisegangene holdt heller ikke
til trykket af de mange tons tunge
maskiner.
Alt dette skete helt uden klubbens vidende, så det var nogle

chokerede medlemmer. der tilfældigt fandt deres anlæg og baner i
miserabelt tilstand.

græs. Fprste prpvelse var et lille
påskestævne, og det gik planmæs-

Ville ikke betale
Så gik arbejdet i gang med at

Anlægget ommøbleret
Lidt konsekvenser har den kommunale invasion dog haft.
Klubben valgte en anden rækkefglge på de første 9 baner, hvor
slaget stod, og yderiigere har man
måttet iave et Vindue i stedet for
Stumpede Kegler, som ikke overlevede de voldsomme handlinger
i området.
Som nævnt i starten fejrer klubben i år sit 10-års jubilæum, og
man har valgt det arlige stævne
til at markere festlighederne. Der
skulle gerne komme mange deltagere til stævnet, og sikkert endnu flere til festen l4rdag aften.
Det hele foregår i weekenden den

finde de kommunale ophavsmænd.
Det var ikke så svært. Langt
sværere var det at få kommunen
til at dække skaderne! Og om de
ikke også vægrede sig imod at
lægge arbejdskraft i at rette op på
nogle af dem, som de med deres
maskiner havde forarsaget. Det
lykkedes dog til en vis grad.
Sidste tvist blev ved momsen.
Hvem der skal betale den. er ikke
afgjort endnu, men kommunen
mener da heller ikke, at det hører
under deres område. Ja, hvad
man ikke skal finde sig i.
Men anlægget er kommet på
plads, fliser er lagt, og der er sået

sigt uden at spolere noget!

11.

-

12.

juli.

Jubilæumsstævne Broager Banegolf Klub
L1.. - 12. juli 1998
Vi kan med glæde invitere alle banegolfspillere til Enkeltmandsstævne og Jubilæumsstævne. Da det er vores 10-års
jubilæum har vi også giort ekstra ud af stævnet.
Alle deltagere får overrakt en gave fra klubben. Lørdag aften spiller vi op til dans og musik i teltet. Vi starter
aftenen med svinekam stegt som vildt med tilbehør. Tilmelding er bindende.

Lidt om stævnet
Startgebyr: Ungdom: Kr. 50.
Herre A: Kr. 100.

Tidsplan:
Lørdag kl.

Øvrige: Kr.80

l0

4 indledende runder.

Søndag kl. 9

Vi garanterer desuden gode
pengepræmier (dog afhængigt
deltagerantal).

10

3 mellemrunder.

af

Derefter 2 finalerunder.

Tilmelding senest den 1. juli
Mie Matthies,
Tværvej 14,
6310 Broager.

til
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Stor tilba8esang
Af Ole Rasmussen, Banegolfuren
Hoidturneringen 1998 må

Tilmed var holdet i Randers
afbudsramt, og det kunne også
ses på resultatet.
Minigolf Clubben Gelsted har
også kun samlet t hold, imod tre
de sidste par ar. og i Randers
mØdte et hold, der hverken kunne
eller ville noget som helst.
Gelsteds dage må siges at være
talte i denne omgang.
For Gladsaxe Minigolf Klub med
mange hæderkronede traditioner
og mesterskaber, har disse dage
været talte de sidste par år, og
klubben har som sidste år heller
ikke kunne kalde flere tropper til
kamp, og har derfor kun samlet 1
hold, som bl. a. består af de to
erfarne B aldorf-brødre.

se

sig reduceret med 5 hold i forhold
til sidste år. Det betyder 16 til-

meldte hold og dermed bliver der
ingen 2. division.
Hvad årsagen er uvist. En virus
er det ikke, men på den anden side kan man ikke fÅgØre sig fra
tanken om en sygdomstilstand i
klubberne. Eller er det blot et
mere realistisk billede af det antal
spiiiere, der gnsker at være med i
toppen af banegolfsporten?
Værst ramt er Odense Minigoif
Club. der med t hold mod sidste
års 4 hold, er gået voldsomt tilbage. Nu kan klubben så koncentrere sig om det hold, og langsomt
bygge nye op fra bunden af igen.

Stillingen
Elitedivision
Plac. Hold

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.

Putter Team Odense

I

Nyborg Banegolf Club I
Putter Team Odense

II

Aalborg Banegolf Club I
Banegolf Klubben Randers
Gladsaxe Minigolf Klub

I

I

Minisolf Club I
Broager Banegolf Klub I
Minigolf Clubben Gelsted I
Odense

division
Plac. Hold

1
2
3
4
5
6
7

Putter Team Odense

III

Nord-Als Banegolf Club I
Nyborg Banegolf Club II
Banegolf Klubben Randers
Nord-Als Banegolf Club II
Aalborg Banegolf Klub II
Broager Banegolf Klub II

Point

Slag

Snit

75

47)

23,60

6I

500
506

25,O0

60
51

512

33
27
26

545
545
548

l8

571

9

590

Point
47

Slag
560

44
II

568

41

574

39
22

582
616

t7

626
676

0

25,30
25,60

)'7 )5

)7 )<
27.40
28,55
29,50

Snit
28,00
28.40
28,70

29,r0
30,80
31,30
33,80

I Nyborg hoider de tappert
skansen med to hold med et par
stærke hjælpere udefra i form af
Lars Rosenquist og Carsten
Eriksen. Og så ikke at glemme
klubbens egne spillere, Peter
Jensen og Uffe Gangelhof. Lad
os se om det unge hold kan
gentage sejren fra sidste år.
Som Nyborg mønstrer Randers
også 2 hold, og med sidste års gode resultat, kan klubben meget vel
være på en fremadrettet kurs. Dog
erbedre spil ngdvendigt, end hvad
der blev vist på hjemmebanen.
Aalborg satte kursen allerede
sidste år. Den holder måske i år,
og uforandret stiller de 2 hold.
Flest hold har Sportsminigolfklubben Putter Team Odense (Putter Team), og allerede i Randers
viste de, at de vil blive et stærkt
bekendskab for de gvrige hoid.
Indtil videre har 4 hold skilt sig
ud i toppen i begge rækker. Det gør
naturligvis tingene lidt mere
spændende, og meget kan ske imed
det nye turneringssystem, hvor der
for hvert afdeling udveksles mange
point for hver runde der spilles.
Det skal lige bemærkes, at der er
sket et par ændringer i datoer og
spillesteder som fplge af arbejdsmarkedets storkonflikt. Blandt
andet falder afslufiringen fgrst den
5. juli, dog stadigvæk i Nyborg,
mens Gladsaxe må sidde over 6
ugerf6r de får en afdeling af
holdtumeringen, men så meget
desto mere tid til forberedeise.
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Seminar i unEdommen$ te$n
Af Ole Røsmussen, Banegolferen
Der var med de rigtige rammer
i forbindelse med holdturneringens 1. afdeling lagt op til en god
debat omkring emnerne "Skoleturnering" og "Ungdomsarbej de
og rekruttering". 65 tilhørere blev
først trakteret med en 3-retters menu inden foredragsholderne Preben Nørskov, Nord-Als Banegolf
Klub og undertegnede kunne tage
fatpåhver sin præsentation med
efterfPlgende debat
og spørgsmåI.
Kort skitseret
foregar skoleturneringen i Nordborg
således, at7.-8.
klasseme inviteres
til at deltage med
mixede 6-mandshold Det er begrænset med tiden. Det
foregår som regel i
2 idrætstimer eller
klassens time. Fra
hver skole
kvaiificerer sig et
hold, og disse hold
dyster til sidst om
skolemesterskabet for deres

*g*9.
Klubben har stor succes med
turneringen som er sikret fast
deltagelse fra kommunens skoler.
Og klubbens seniormedlemmer
er gode til at hjælpe til, når der
kommer skoleklasser.
Den efterfølgende debat kom
meget til at dreje sig om aldersgrupper. Indstillingen var, at man
godt kunne henvende sig til andre
klassetrin end 7. - 8. klasser. men
så skulle man ikke gennemfBre

12

en skoleturnering, men blot tilbyde en oplevelse til de yngre elever.

Blandt ytringeme denne aften var,
at yngre eiever ikke ville kunne
forstå atfglge almindelige regler
for opfBrsel på et aniæg, det er vel
kun et spørgsmål om pædagogik
og autoritet i en passende blanding. Som yderligere tilbud arrangerer klubben "Aben onsdag",
hvor spil og instruktion er gratis

i et par stævner uden for klubben.
Udfordringer er simpelthen nødvendige for at holde på dem. Det
har årrene også vist, hvor frafald
kommer lidt pludseligt, fordi de
finder andre interesser.
Rekrutteringen foregår i skoleferiernes aktivitetsuger og i dagtimerne, hvor klubben også har
besgg af små og store skoleklasser. Trods stor interesse og mulighed brug af
rigtigt grej
kniber det
dog med
tilslutningen,
selv om
interessen

er stor.
Desværre

måvisei
Øjnene, at
konkunencen

på an-lægget. Der er en rimelig

tilslutning, men medlemstilgangen er stadig meget begrænset.

Mit indlæg fra Sportsminigolfklubben Putter Team Odense
handlede om ungdomstræning og
rekruttering af unge samt forældresamarbejdet. Klubben har i en del
år haft ungdomstræning 1 gang
om ugen. Det er ikke nok til at
skabe dygtige spillere, men det er
svært at få dem ti1 at komme på
de andre dage. Det skal der dog
ændres på. 81. a. skal de deltage i
klubbens spndagsspil og desuden

fra andre
udbud er
temmelig
hård for
vores sport.
Også Putter Team gør godbrug af
sine ældre medlemmer til disse
aktiviteter, og at klubben kan stille
rigtigt grej til rådighed er også et
væsentligt aktiv i arbejdet.
Et interessant indslag i den efterfplgende debat drejede sig om
kontakt til de stØrre idrætsklubber, som gerne optager nye idræts-

grene på programmet, eller

mangler alternativer til træningsaftenerne, og for banegolfklubberne kunne afveksling og motionsidrætter også være en kærkommen id6.
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Resultater siden sidst
For perioden

1.

januar - 19. april 1998

Nord-Als Vinterstævne
17.

A-række
1.

Osterturnier, Weinheim
10. - 12. april 1998

januar 1998

Daniel Christ,

Harrislee

(a rd.)
92
93
96

2. Hary Lorenzen, Harrislee
3. Dennis Prip, Nord-Als

Seniorrække

(4 rd.)

1. Preben Madsen, Nord-Als
2. RitaThiigesen, Nord-Als
3. Rudolf Matthies, Broager

1O1

110
111

Nordjyllands Open, Aalborg
31.januar - 1. februar 1998
Super Cup
1. Kåre Thomsen, Aalborg
2. Johnny Andersen, Aalborg
3. Lars Rosenquist, Putter Team

Sachsenwald Pokalturnier. 10. 1,2. april 1998 Lohbriigge,
Herre A
1.

(8 rd.)
163

Borris Born, Lohbriigge

(a rd.)
19. Morten Rasmussen, Odense 98
20 Vincent Huus, Putter Team
99

24.Leif Olsen, Putter

Team

Herre B

1. Janly6, PutterTeam

l.

(10 rd.)

Kaj Knop, Putter

Team

39

2. Kirsten Hansen, Odense
3. Arne Prip, Nord-Als

4l
44

221

2. Martin Lundell, MalmØ
225
3. Peter Miiller, Ludwigshafen 226
4. Peter Sgrensen, Putter Team 229
9. Lars Rosenquist, Putter Team 245

*********************
Af erfaring ved vi

at resuitatsiderne er meget populære. Det er
(5 rd.) her at man får overblikket over
22.Heino Nielsen
r32 stævneresultater både i indos
udland.
Hold
(5 rd.)
De danske stævneresultater får
1. Ludwigshafen
453
2.Putter Team Odense
vi relativt nemt fat i. Enten via
415
kontoret eiler de bliver sendt til
Beton Cup, Odense
redaktionen. Af og til kan det
18. - 19. april 1998
være sværere at finde ud af. når
danskere har været i udlandet at
A-cup
l. Torben Baldorf, Gladsaxe 32 spille et stævne. Derfor vil vi
2. Morten Rasmussen, Odense 33 appellere til at man henvender sig
3. Vincent Huus, Putter Team 35 til redaktionen. når man har
spillet i udlandet. Vi tager altid
B-cup
danske resultater med i bladet.
l. Dennis Prip, Nord-Als
31
På forhånd tak for den lille
2. Preben Thomsen, Aalborg
)t
men værdifulde hjæip og godt
3. Hans J. Jgrgensen, Odense
39
spil i sæsonen 1998!

105

(6 rd.)

7. Ole Hansen, Putter Team
112
8. Michael Petehånsel, Putter Team 176
Seniorer I
3. Torben Baldorf,

Herrer

C-cup

(8 rd.)

Gladsaxe

206

...på den komplette

kønselv ferie
Nu er det her! Danmarks største {erie-

Juniorer
2. Stefan Østergaard, Putter

(8 rd.)

Team

194

['"',nlill]i'"m*:X?Tlå*"5"f

,l;T:-.Jt

og rerre
tilt" - 9O'ernes
7u ernes tuKsuscåmplngterle
lukiuscåmpiågferie - Ii )vd.euroDa
Sydeuropa.
K-ør selu, så sørger vi for boli!, fårge,
og åuernatning undervejs.

"utoiog

4-mandshold
1. Lohbnigge

7. Putter Team Odense

(8 rd.)

104
(4 rd.)
410

EEt,F-'buo*B*FT*$*R*.E'*$
Danmarks største rejsebureau-kæde
Vindegade 26-28 - 5000 Odense . Tlf .: 66 13

OO OO
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Rangliste å la En$and
Af OIe Rasmussen, Banegolftren
Langt om længe fik vi ændret
på et af ranglistesystemerne herhjemme, da A-spillersystemet sidste år blev ændret. Og det til det
bedre vil jeg tro. Tilbage har vi så
3 andre systemer: Stormesterturneringen, Arets Spiller-titlen og
den vi mest kigger på og bruger
til rækkeopdeling, snitlisten.
Kigger vi på andre sportsgrene
som golf, tennis, squash og så videre, har de komplicerede udregninger, som danner grundlag for
en pointfordeling til en rangliste.
Tilfældigvis fik jeg klikket mig
ind på en hjemmeside på internettet, der tilhører British Minigolf
Association, og fandt ud af at de
kører en rangliste anderledes fra
dem vi kender i sporten. Jeg sendte en e-mail og spurgte bl. a. til
deres ranglistesystem og fik forklaret, at det var baseret på meget
komplicerede udregninger. Nu
skal jeg ikke gØre mig klog på, om
det engleske system er et vidundersystem eller et mangelfuldt
system, men jeg vi1 prgve at skitsere det her, da det aldrig kan skade at lære noget nyt.
Forklaringen på systemet er
opdelt i følgende 7 punkter:
Spillere skal have været
aktive i de sidste 2 år. Hvis ikke,
tælles deres score for 1 år dobbelt.
De scorer så points for deres
runder, og de vægtes så i forhold
1.

r-. r-r

..

til

anlæggets sværhedsgrad.
2.Det er muligt at score bonuspoints i unionsspil. Her er der igen
et ekstra kriterium, der tager hgjde

endda, og så besværligt @nsker vi
bliver også bel6npoints
det i hvert fald ikkenet. Fem
tildeles den spilDe er da også klar over, at det
ler, der har rekorden på et anlæg,
nok bliver n@dvendigt at revidere
der er anerkendt af forbundet og
systemet i takt med at deres medsamtidig skal et minimum antal
lemstal vokser, men i denne
spillere have konkurreret på det.
punkt
4. Dette
er lidt sværere:
komplicerede udregningsmodel,
er alle banesystemer indregnet.
For hver spiller beregnes en
procent-point værdi, hvilket er
De har temmelig mange forskellige, som de konkurrerer på, og
den procentdel af points, de har
kan derfor ikke blot basere det på
opnået over de sidste 2 år.
gennemsnits5. For at undgå at
et gennemsnit. For at få gang i
spillere scorede nemme points mod forbundet har de anerkendt en del
forskellige banesystemer, og det
svagere modstandere har man lagiver naturligvis det problem på
vet et indeks over modstandens
styrke. Punkt 1-4lægges sammen sigt, at der måske skal sorteres
nogle fra, således at der er færre
for alle en spillers modstandere,
standardi serede systemer"
hvilket så deles med det antal
runder, de har spillet mod hinanden
I dag må spillerne acceptere at
over de sidste 2 sæsoner. Det tal,
spille på de forskellige baneder kommer ud af det. deles med
2 for at give
en mere reel
vægtning.
6. Også
straffe er
med i deres
3 Janek Eipych,:lsli
system. Får
man en straf,
koster det
points, og
5 FInJiek Sp"';halsh
det samme
s Fintrrk:*1p'*trha1stra
gØr for få
q
({,-.,-,++ r-{-6
j
!t u ur/
spillede
'J
runder.
S J*lui Jacnhs
7.T11
sidst lægges
alle tallene
lfi ,e.dan"r S,arnuels
for punkterne 1-6
systemer, fremfor at skulle rejse
sammen og vupti, så har man en
sum og en rangliste. Ikke så nemt over store afstande for kun at
3. Rekorder

for deltagerantal og -styrke.
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koncentrere sig om et system.
Men er det holdbart i længden?
En umiddelbar konklusion fra
min side er, at det kan give et komplet billede af styrkeforholdet, uanset hvilket banesystem, man
spiiler på og hvem man mØder.
Er der spillere, der ikke deltager
bredt. tildeles de blot færre
points. Men som englænderne
selv har indset, er en revision af
systemet ngdvendig. En mere
simpel model må ganske enkelt
skabes, og kunne det være den
klassiske europæiske model med
snitberegning for hvert banesystem?

Mindeord
Den 14. april 1998 døde Aksel Jensen, Gladsaxe Minigolf Klub
næsten 78 år gammel. Aksel var en af klubbens stiftere i 195 1 og
var også med til at stifte Dansk Minigolf Union, som han var
formand for i ca. 18 ar.
Aksel gjorde et stort lederarbejde i unionen samt som kasserer i
GMK, hvor han også var en drivende kraft især i 1964-65, da GMK
skulle have ny betonbaner på Gladsaxe Mpllevej.
I klubben havde Aksel sin egen bestemte måde at tage klubbens
mange juniorer på.
På det sportslige plan var Aksel også god. Det blev til et DM i
196l i Genå og på det danske landshold opnåede han2bronzemedaljer i 1965 og 1969.Aksel var i mange år med på holdet både
som spiller og leder.

Tak.

Ran$lister med formål
Af Ole Rasmussen, Banegolferen
Kigger vi på vores egne målinger af styrkeforhold herhjemme,
begrænser de sig

til2

anlægstyper.

Men spørgsmålet er nok:
Hvilket formål har en rangliste,
og hvor meget skal den fortælle
om spillere og styrkeforhold?
A-spillerlisten, et produkt af
vores mest anvendte iiste. eternitsnitlisten, spalter herrespillerne
mellem gode og dårlige, og er til
for at beskytte de dårligere spillere.
Den er ikke til attage fejl af.
Arets Spiller giver et billede af
stabilitet igennem en hel sæson
og en spillers præstationsevne i
turnering og stævner.
Stormesterlisten fortæller nogenlunde det samme. Blot at flere
kan opnå denne status.

Endelig er der selve snitlisten.
Grundlaget for udtagelser til
hold på mange niveauer, og den
overordnede målestok for spillernes indbyrdes styrke. Men helt
fuldstændig er den ikke. Nu da vi
har betonanlæg, vil præstationer
her opfPres i en separat liste, men
en fælles liste for etemit og beton,
dvs. en bredere målestok for en
spillers styrke giver den ikke. Og
spilleres optræden på forskellige
anlæg, kan heller ikke blive vægtet og vurderet på denne. En faktor som vejret er nok og vil altid
være helt uberegnelig.
Men alt i alt kunne vi måske
tænke os en helt altemativ og bredere målestok for spillernes styrke, ja hvorfor ikke begynde at be-

regne handicap som i golf? Der
er mange muligheder, men ønsker
vi en ny mulighed for at måle
styrkeforhold og hvad skulie den
vise os til slut. når den har målt?

Og flere spørgsmål: Hvor meget @nsker vi at 'åbne op' for andre banesystemer med det formål
at optage flere klubber i unionen.
Skal vi stadig være selektive med,
hvilke banesystemer, vi Bnsker at
konkurrere på og bevare en vis
standard, eller bBr vi 'åbne op' og
lukke flere ind i varmen med
risiko for ringere standard
Det er nok værd at overveje, om
man vil bevare de gamle politikker på området eller skal der skal
sadles helt om på området?
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Terminskalender 1998

DATO

ANL.EG

ARRANGEMENT

SPILLESTED

Aflyst
2. Holdrunde

Broager BK

E

Nyborg stævne (storm)
NABC's stævne (int.)
3. Holdrunde
DM - Enkelt (storm)

Nyborg BC
Nordals BC
Gladsaxe MK
Aalborg BK

E

4. Holdrunde
Broager's stævne (storm)
OMC's stævne (int.)

Nyborg BC

E
E

GMK's stævne (int.) (storm)
ABK's stævne
EM - juniorer
MCG's stævne (nat.) (storm)

Gladsaxe MK
Aalborg BK
Olten (Schweiz)
MC Gelsted
Porto (Portugal)

E
E

Papendal (Holland)

B+E

Maj

9-10
23 -24
Juni

6-1
13-14

-2L
27 -28

20

E

E
E

Juli

4-5
11-12
17 -19

Broager BK
Odense MC

B+E

August

1-2
8-9

i3-15
15-16
26

-29

EM

- herrer/damer

EM

-

F+E
E

B +E

September

t0-12

seniorer

Oktober

8-10

Europacup

Paderno (Italien)

Læg venligst mærke til ændringerne skrevet med fed skrift. På grund af storkonflikten er 2. holdrunde i
Gladsaxe den 9. - 10. maj aflyst. Den bliver spillet i Broager i stedet i den weekend, hvor 3. holdrunde
skulle spilles her. Spillet i Gladsaxe afvikles således den21..juni og afslutningen foregår i Nyborg den 4'
5.

juli.

