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Broager, hvor sidste års sØlvvindere fra
Nyborg placerede sig i top foran mestren"ero_r,
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Ophæv grænserne!
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Vi er kommet til et punkt, hvor
vi inviterer andre end klubspillere
til at spille med i vores tumerings-
system. Jeg tænker på camping-
pladserne og andre pladser med

baner, som har et stort publikum.
Allerede nu har 8 pladser meldt
positivt tilbage på en folder ud-
sendt til dem med indbydelse til
en 4-mands holdturnering for stam-

spillere på anlægget. Det er resul-
tatet af det forslag, der blev ved-
taget på Dansk Banegolf Unions
ordinære repræ sentantskabsmøde

sidste år. Turneringen er kort-
varig, idet den kan afvikles inden
for 3-4 timer en enkelt dag, og

deltagerne skal ikke bevæge sig

mere end 60 kilometer væk for at
spille. Sidste væsentlige kriterium
er at holdene skal spille med det
boldsæt af unionens. som de får
ved tilmelding. Altså forudsæt-
ningerne for at deltage er ens.

Når vi henlægger turneringer til
andre anlæg vil det også sige spil
på andre banesystemer, end dem

vi kender. Det g@r jo heller ikke
noget, idet det ikke er de licens-
erede spillere i unionen, som for-
slaget er mPntet på.

Men tænk den tanke, at også

de licenserede spillere skulle til at

konkurrere på disse systemer, hvor
forhindringerne godt kan være

Storebæltsbroer, kanoner, Anders
And og så videre. De sidste mange

år har vi afviklet DM-turneringer
på det begrænsede antal
turneringsanlæg, som vi har, og

ikke nået nogen videre form for
udvikling.

Måske er det tiden at fors@ge

sig med turneringer på andet end

eternit, filt og beton for at bevæge

os ud af "andedammen" af anlæs

og deltagere.
For mange år siden blev der af-

viklet DM på et 20 baners anlæg i
Smørmosen på Thurg og det blev
spillet over ganske få runder på

en enkelt dag.

I dag er stort set alle turneringer

i weekends med spil begge dage

og kun på de etablerede bane-

systemer. Kun Fyns Banegolf
Union har hverdagsturnering på

programmet, som bliver afviklet
over ca. 3 timer om aftenen.

Kan man få stamcampister med

i et stævne med stamminigolferne
uden at de skal fgle sig slået på

forhånd, fordi de som nu er nØdt

til at fors@ge sig på måske ukendte
baner og uden et kæmpeudvalg af
kugler, som nok skræmmer de

fleste, har Dansk Banegolf Union
også vundet noget, og fået @get

interessen for spillet som en

organi seret sportsgren.
Min lille appel går altså ud på

at udvide udbuddet af stævnefor-
mer og fjerne de uskrevne grænser,

det vil nok gøre det lettere for
stamspilleme fra campingpladserne

at blive integreret i banegolf-
unionen.

Ideerne vil dog hurtigt st6de på

andre barrierer. I dag ligger de

officielle stævner i sommerhalv-
året og de skal godkendes af
turneringsudvalget og der skal
betales stævneafgift og kun
licenserede spillere kan deltage.
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Letlands-projekt real iseret

Med stØtte fra Kulturministeriet
og i samarbejde med DBgU's
breddekonsulent Peter Sørensen

har Putter Team Odense realiseret
et projekt, der har som målsætning

at viderebringe den danske

foreningsmodel. Valget er faldet på

Letland, da det som minigolfnation
er relativt nyt i international sam-

menhæng og fordi forbundet ikke
har den organisationsopbygning,
man ser i for eksempel de nordiske

lande.
Letterne har modtaget den

danske henvendelse meget positivt,

...fonsat fra forrige side

Men hvad sker der med disse

ting, og hvor mange forskellige
snitberegninger skal der foretages

og hvad sker der med accepten af
antal spillede runder i et eventuelt
udtagelsesgjemed til hold? Vil
disse ting kunne falde i trit med
vores gældende normer, og kan vi
dispensere fra dem eller lave
særregler?

Det gælder nok om, at holde
tungen lige i munden, når der skal

forvaltes i disse anliggender, men
i og med at også andre end klub-
anlæg er blevet turneringsaccept-
erede, kan vi lige så tage skridtet
fuldt ud og sikre os muligheden
for at integrere disse helt.

Nu udsendes Banegolferen
også til baneejere i hele landet, så

måske er der nogle, der enten vil
tage opfordringen op og lave et

mix-stævne af stamspillere og

licensspillere eller måske blevet
fristet til en kommentar her i
bladet.

Næste nummer nf Banegolferen

Banegofuren nummer 3/1997 udkommir mii,dio augait
bi,iøAWe fur onnonrn, og indtæg tit hladit er den t. aigasi
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og de har i brev skrevet, at de er
interesseret i 3 emner:

1. Træning, herunder trænings-
metoder og erfaringer fra ungdom
såvel som voksentræning.

2. Organisering, daglig drift og

finansiering af minigolfkiubber ud
fra vores erfaringer.

3. Relationer mellem Dm, DBgU
og klubberne.

Konsulent Peter Sørensen skal
stå for præsentation af den danske

idrætsmodel og unionens bredde-
satsning, mens DBgU's næstfor-
mand Martin Sørensen har et oplæg

om DBgU's opbygning.
Klubbens egne deltagere bliver

også aktive. Formand Jan Lyø skal

fortælle om klubbens opbygning,
som er blevet spændende med
etableringen af en st@tteforening.

Klubbens 3 ungdomstrænere,
Vincent Huus, Rend Thomsen og

Ole Rasmussen skal stå for
træningsdelen, og desuden deltager

Vbeke Andersen, Karla BPgelund

og Leif Jensen, som repræsentanter

for bredden. Med på turen kommer
også 3 af klubbens ungdomsspil-

lere, Michella Andersen, Rasmus

Hansen og Moritz Niedermeyer,
som skal a9erc med i forbindelse
med træningsdelen.

Letterne skal være vært for
danskerne i 6 dage, men ud over
foredragene bliver der også tid til
lidt sightseeing i Riga og turen
afsluttes for nogle af deltagerne
med deltagelse i Baltic Cup, som

spilles den 28. - 29. jtm..
Oprindeligt opstod ideen via

Martin Sørensen, som i 1996 var
ungdomstræner i klubben, og han

arbejdede på at få klubbens ung-
domsspillere med på en tur uden

for Danmark og fandt det spænd-

ende at tage kontakten til Letland.
Ideen blev videreudviklet, blandt
andet i forbindelse med, at Kultur-
ministeriet stØttede projekter, der
havde til formål at viderebringe
den danske foreningsmodel i de

baltiske lande - og derfor overtog
klubben i samarbejde medbredde-
konsulenten det videre forløb i
projektet. Den danske trup tager
af sted onsdag den 25. juni.

or
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Af Leif Olsen, Banegolftren

Dansk Banegolf Union har nu

fået etableret en Internet site, dvs.

et område på Intemettet, hvor alle

kan komme ind og se, hvad der er

tilgængeligt.
Forkortelsen WWW står for

World Wide Web og er betegnelsen

for den del aflnternettet der er
grafisk baseret, og det er på denne

del af Internettet man nu kan

findeDBgU.

Internettet består af en masse

computere, der er fast forbundet
med hinanden. Når computerne er

i forbindelse med hinanden kan de

,,tale" sammen, og det er netoP

denne evne der har gjort Internet-
tet muligt.

Når man så sidder derhjemme

ved sin computer, kan man ved

hjælp af et modem ringe til en

computer der er forbundet med

Internettet, når man så har forbind-
elsen åbner Internettet sig, og

man har pludseligt adgang til alle

de informationer der er gjort til-
gængelige på Internettet. Men det

er ikke kun informationer man kan

bruge Internettet til, også e-mail
(brevveksling), online-chat
(diskussionsforum hvor flere kan
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unionen, en kort beskrivelse af
bestyrelsen, B ane golferen, resul-
tater fra såvel officielle som

uofficielle stævner. en uofficiel
snitliste, lidt historie om minigolf
og en kort beskrivelse af, hvad

minigolf egentligt er.

Der er på nuværende tidspunkt
også planer om at lægge vores

regelsæt, en beskrivelse af stor-
mesterturneringen og ting fra
lokalunionerne på siten.

Kigger man lidt længere ud i
fremtiden, vil resultatformidling
til pressen en dag komme til at

foregå via Internettet, hvis man

skal tro de forudsigelser og tanker

Danmarks ldræts-Forbund er
kommet med.

Det er meningen, at siten biandt

andet skal kunne benyttes til at

finde en klub i nærheden af, hvor
man bor, så der er også et

danmarkskort, hvor klubberne er
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skrive til hinanden samtidigt),
new s groups (diskus sionsforum
hvor man sender e-mail til) og fil-
kopiering bliver muligt, så man kan

roligt sige at Internettet stiller
mange muligheder til rådighed for
dem, der vil have dem.

På nuværende tidspunkt er der

ca. 300.000 danskere derhar ad-

gang til Internettet, og analyserne

siger fortiden, at antallet af folk
med adgang vil fordoble sig hver
8. måned. Begynder man at kigge
på antallet af mennesker, der har

adgangen i hele verden taler

vi om ca. 7 millioner, så det

er ikke en lille flok der
pludselig kan kigge på vores

union.

ii Siten indeholder på nu-
værende tidspunkt ting som

adresselister over alle klubber
og udvalgsmedlemmer, en

*.,,' "1 6lgsnisationsoversigl, over
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Turnering på telefonnettet

Det kan lade sig gøre at afvikle
en turnering på mange måder -
også via telefonnettet. Det er den
id6 konsulent Peter SBrensen har
givet til klubbeme, som de kan til-
byde deres ungdomsspillere.

Det er meningen, at spillerne skal
spille på deres bane og derefter ind-
telefonere eller faxe re sultaterne
til et centralt sted. Det er et svensk
koncept, og svenskerne harhaft
stor succes med at aftrolde denne
form for turnering.

Turneringen bygger på 3 -mands-
hold. men klubberne kan stille hold
på forskellig st@rrelse (f. eks. 2
eller 4 spillere) eller de kan låne en

spiller uden for kategori, og efter
en runde tildeles holdene points,
således at hvis et hold ikke er med i
en runde midt i tumeringen får det
bare 0 point, og holdet kan så til-
slutte sig senere igen.

Fordelene ved turneringen er at

der ingen rejseomkostninger er,
og at ungdommen får lov at spille
kamp på hverdagene. Æ1e kan
være med, ingen skal udtages til
fprste-, andet- elier tredjehold, som
normalt og som i mange andre
sportsgrene. Og desuden kan
trænerne også være ved
"sidelinien", hvor de nor-malt selv
erikampiweekenden.

uiemperne er selvfplgelig, at
de ikke har noget socialt samvær
med spillere fra andre klubber
under turneringen, og at der er
forskel på anlæggenes sværheds-
grad.

Men turneringen er i det store
hele ment som et supplement til
klubbernes normale turneringsvirk-
somhed. Klubbeme kan tilbyde
deres ungdom at spille kamp regel-
mæssigt uden omkostninger, og
hvem ved. der kan måske laves en
afslutning ved det årlige junior-
træf. Indtil videre har 6 klubber
tilmeldt sig turneringen

or

...fortsat fra forrige side

markeret, og med et liile klik med
musen på markeringen kommer
man videre til klubbens adresser.

Har klubben så leveret tekst og
evt. billeder kan man så vælge at
se denne, så på denne måde får
både unionen og klubberne et
udstillingsvindue, der når ud til
langt flere end der bliver nået i
dag.

Jeg har på min vej rundt uden
på Internet stødt på lidt af hvert,
f.eks. kan nævnes en masse om

dansk fodbold, tennis, golf,
squash, curling og meget
andet, nu er der så blevet
tilfgjet banegolf. Også
Danmarks Idræts-Forbund
har sin egen site på nettet.

Det er ikke kun her i landet
vi er aktive på Internettet.
S enioreurop ame sterskabern e

7996kanman finde med
resultatliste fra finalerne.
liste over deltagende nationer og
sidst men absolut ikke mindst en
komplet oversigt over begge

anlæ5, der blev spillet på
,,, ff med boldiorslag til alle baner

og spillemåder. En oversigt
der har krævet et stort sWkke

forarbejde at gøre
tilgængeligt. Man kan også
finde en oversigt over
minigoifanlæg i Berlin og det
Japanske forbund har også
lavet lidt om minigolf, men

"' .Utonr!,$6iir såft!*i{*liri liiili{,1!,iit i;

det, må jeg indrgmme, er lidt
svært at forstå.

Nu er det så meningen, at vi
skal videre, vores site skal lpbende
holdes opdateret, og der skal også
gerne komme lidt nyt til engang
imellem, så nu er det op til unionen,
klubberne og deres medlemmer at
levere nye id6er samt det indhold,
der fremover skal profilere Dansk
Banegolf Union i såvel Danmark
som udlandet

5
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mindst fordi der er mulighed for
samlet overnatning i idrætscentret,

og dermed en bedre chance for
vedligeholdelse af de kontakter

derblev skabt juniorerne imellem

i Odense. Arne Prip ville kontakte

sin klub, for at se om der eventuelt

var mulighed for at gøre noget

ekstraordinært for j uniorerne

under DM.

Til at lette samarbejdet klubberne

imellem blev vi enige om at bruge

DBgU's nyligt oPrettede kontor

som koordinator klubberne imel-

lem. Erfaringen har vist at det er

svært at opretholde kontakten alle

klubberne imellem, hvis det skal

ske imellem alle junionrænerne'

Vi biev derfor enige om i fremtiden

at give kontoret besked om hvor

mange juniorer man i klubberne

har tænkt sig at sende ud til de

forskellige stævner, for at kontoret

så kan formidle dette videre til de

andre klubber således al. man På

forhånd ved, hvor der er

mulighed for store juniorrækker.

Juniortræf 1998.

Alle lederne var enige om at

juniortræffet er kommet for at

blive, men det er et Problem, at

der kun er to indendgrs anlæg i
Danmark, da tidspunktet i starten

af året efter alles mening er det

bedste til et sådant arrangement.

For at det ikke kun er Aalborg og

Putter Team Odense der skal stå

for disse affangementer, var der

bred enighed om at andre klubber
sagtens kan arrangere træffet,

som så bliver afholdt på

indendørsanlæggene.

Klubbernes juniortræning
Her meldte der sig to temaer:

1) For at der overhovedet kan blive
tale om en egentlig juniortræning

i klubberne kræves der to ting:
Trænere og juniorer. Nogle klubber
kan sagtens have det Problem, at de

simpelthen ikke har folk til at vare-

tage denne juniortræning, Og så

er det nok spørgsmå{et om ikke de

klubber i første omgang skal gØre

noget for at skaffe disse frivillige
ledere. Det kan ikke nYtte noget

at hverve en masse nYe juniorer

hvis der ikke er nogle til at tage

sig af dem.

2) Vi snakkede på m6det også om,

hvordan træningen bPr foregå, når

man har fået etableret en egentlig
juniortræning. Ideer og holdninger

blev udvekslet og vi blev enige om

at Vincent Huus fra Putter Team

Odense skulle indsamle trænings-

Ledermøde ved iuniortræf i 0dense
Af Martin Sprensen, Putter Team Odense

Ved juniortræffet i Odense i
februar holdt de holdledere, der var

med, et mØde Lørdag aften/nat,

hvor vi snakkede igennem hvordan

juniorsituationen ser ud p.t. i klub-

berne. Vi snakkede også om hvad

der skal gøres for at oPtimere den

indsats der g@res i klubberne, og

jeg lovede at ridse de aftaler og

konklusioner vi kom frem til oP i
dette nummer af Banegolferen:

Bedre samarbejde klubberne
imellem

Alle ved at det er ret træls at

spille turneringer hvor der kun er

en eller 2 deltagere i ens række.

Derfor besluttede vi at Pr@ve at

gøre noget ved dette Problem i
juniorrækkerne. Vi aftalte således

at motivere så mange som muligt
til at tage til DM i Nordborg i juni,

således at vi var sikre På at få en

stor række ved dette arrangement.

Vi kunne principielt have valgt et

hvilket somhelst stævne, men DM
synes vi varen god anledning, ikke

6
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Vellykket juniofiræf hos Putter Team
Af Brian Lausten, Dennis Prip og Arne Prip, Nord-Als Banegolf Club

Hermed vil leder og spillere fra
Nord-Als Banegolf Club sige
Putter Team Odense samt Dansk
Banegoif Union tak for et godt og
velgennemfBrt Juniortræt 1991 .

Tiak til PutærTeam. hvis medlem-

mer ydede en kæmpeindsats de to
dage træffet varede, samt tak til
DBgU for tilskud, som var med til
at holde prisen nede på et niveau,
hvor alle kunne være med.

M mødte op hos Putter Team kl.
1 I lgrdag formiddag. Efter velkom-
sten blev samtlige deltagere
inklusive ledere inddelt på fem
hold, somhele weekenden safilmen
skulle kæmpe om vigtige poinrs,

...fortsat fra foruige side

pianer fra de forskellige klubber så

der kan blive udarbejdet en "ide-
bog" til trænerne. Alle trænere har
derfor til opgave at lægge hoved-
erne i blpd og få sendt noget
materiale til Vincent (Send det til
kontoret så videresender de det).

Dette er et meget kort resume af
vores mØde, men jeg håber athave
fået essensen med. Formålet med
at bringe resumeet her i bladet er
for det første at informere alle de
klubber som desværre ikke deltog
i samlin-gen, men ikke mindst at
få de aftaler vi indgik ned på skrift
så folk har en mulighed for at

huske dem og dermed også over-
holde dem. Jeg håber at alle klub-
beme vii tage mØdet til efterretning
(både de som deltog og de som
var fraværende) for atvri 7991
kan @ge tilgangen i juniorrækkerne

og i fællesskab skabe bedre rammer
for vore juniorer.

Bar,recolreneru 2/1997

for eksempel i konkurrencer å

la "Fangerne på Fortet", som
alle de unge gik op i med iiv
og sjæi. Selvfplgelig blev der
også spillet banegolf. Der blev
spillet 3 runder. Den sidste var
lidt utraditionel, da der på de
almindelige baner var opsat
sj ove forhindringer, som
skulle klares.

Efter aftensmaden, som var
lækker pizza o g saftevand,
blev alle deltagere indkvar-
teret på Risinge-skolen. Her
fortsatte jagten på vigtige
poins iform af løb, kravlefod-
bold og meget andet, indtil
Iyset blev slukket og en flok
trættejuniorer kunne gå til
ro med oplæsning af Dennis
Jtirgensens ungdoms-roman
"Kærlighed ved fBrste hik".

Efter at de var gået i seng, fik
lederne en god og konstruktiv snak
omkring juniorarbejdet i de forskel-
Iige klubber. Vi var enige om, at
juniortræffet er kommet for at blive
og gsrne skulle være en årligt
tilbagevendende begivenhed, som
klubberne på skift kunne tage sig
af. Man kunne også forestille sig,
at to klubber gik sammen om et
sådant arangement, hvis det for
storen mundfuld for en enkeltklub.

SBndag morgen blev vi vækket
meget tidligt, og transporteret til-
bage til klubben, hvor morgen-
maden blev indtaget.

Et bespg i "Klatrehallen" var
derefter næste punkt på program-
met. Efter grundig instruktion, og
med en sikkerhed, der var l00Vo i

top, blev drenge og piger sendt til
tops på de lodrette vægge. Det var
en forngjelse, atfglge junioreme
og de mest modige ledere på
klatreturen helt op under loftet
for til sidst at blive hejst de ca. 15

meter ned igen. Her var ingen
vigtige konkurrencepoints på spil !

Efter frokost blev konkurrencen
afsluttet med en enkelt runde bane-
golf inden præmieoverrækkelsen.

Gruppe 4 trak det længste strå
og løb af med sejren. Tillykke til
dem!

Det var tre meget trætte nord-
alsinger, der hen ad attentiden
nåede hjem efter et par oplevelses-
rige dage i Odense. Tak for denne
gang.

7
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6 måneder med breddekonsulent

Hvad er der sket - Nye satsningsfelter !!!

Hvad er der sket til dato:

Udvikling af brochuremateriale.
Minigolfens Dag - 17. august 1996 på 33 anlæg.

5 klubbesØg.
Udvikling af Instruktørkursus 1 + 2.

Gennemførelse af Instruktørkursus 2.
2 stk. o'Vi starter en klub" arrangementer.

BesØg på ca.45 anlæg.
Opstart af 2 nye klubber.

BesØg på 8 skoler i vinteren 1996.
Deltagelse i "Idrætsmesse 96" i Odense.

Udbredelse af banegolfsporten er et langt sejt træk, hvor vi har fat i den ene ende af rebet, og fprst er ved
at finde ud af, hvem der trækker i den anden ende. Vores opgave består nu i at finde den bedste måde at få
trukket læsset i land. Vi er ved at tage de første tunge skridt, som skal sætte læsset i bevægelse.

Hvad består vores skridt af:
- Campingturnering - som er en lokalt spillet holdturnering for og med

"stamkunder" på anlæggene rundt omkring i landet.

- Minigolfens Dag - spilles den L7. august over hele landet.

- TelefonÆax turnering - Holdturnering for juniorer, hvor alle spiller
på deres hjemmebane samtidig, og fax'er resultaterne til hinanden.

- Profilering af sporten på mobilt anlæg, som udlånes til skoler, firmaer etc.

Vi tror, at disse 4 satsningsfelter vil give DBgU den fremgang, som vi alle håber på, men vi er samtidig
opmærksom på, at de ikke npdvendigvis behøver at være de vise sten, så hvis andre har gode ideer,

spændende tiltag eller lignende, er vi selvfølgelig åbne for forslag. Så ligger du inde med en ide, der måske

kan vise sig at være med til at fremme vores sport, så henvend dig til:
Breddekonsulent Peter Sørensen

TigergaardenlT - 19

5000 Odense C
Tlf. 66 1279 34 eller 20 83 79 34.

8
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DM individuelt og for mixpar
28. - 29. juni 1997

Nord-Als Banegolf Club

Kategorier: Herre A, herre B, damer, seniorherrer, seniordamer, minijuniordrenge og -piger og
juniordrenge og -piger samt mixpar

Startpenge: Herre A kr. 100,-
Herre B, damer
og seniorherrer og -damer kr. 80,-
Ungdom kr. 40;
Mixpar kr. 80,-

Regerende stormestre spiller gratis.

Lgrdag og s@ndag: Indledende runder samt finalerunder spndag (se indbydelse vedr. tidspunkter).

Klubben tilbyder køb af:

Morgencomplait kr. 30,-
3 stk. håndmadder kr. 15,-

Lgrdag aften: Skinkeschnitzel med tilbehør kr 50 - Fløderand kr. 18,- (tilmelding n@dvendig).

Tilmelding til DM til Turneringsudvalget (se indbydelse) og betaling sker samtidig med på DBgU's
sirokonto 2 32 25 60.

Broager Banegolf Klubs nationale stævne

(ved Broager Ringriderplads)

den 12, - 13. juli | 997

: , Lørdag ktr. 10: 6 runder
søndaa: 3 F"tt*T*:.' 

: 
n o:"erunder.

, ,, Piiser: Ungdom kr. 50: , ,,, i,

Voksne kr 80

Tilmelding,.senest den :7. juli,1 997 til:
VIie Matthiei, Tværvej 14,631fi Broager.
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Holdturnerin$en i $an$

Årets OVt-holdturnering startede

i bededagene, hvor det var Broagers

baner, der skulle give det fBrste praj

om holdenens styrke i år i Eliten.
Med tilgang fra Lars Rosenquist
fra Putter Team Odense og Carsten

Eriksen fra Gelsted, der dog har
fået spilleforbud i 3 måneder på
grund af for sent klubskifte, lagde
Nyborg Banegolf Club ud med at

erobre maksimumpoint med et ungt
hold med Uffe Gangelhof, Peter
Jensen, Lars Rosenquist og sidst
Michael Andersen. derblev hentet

ind på holdet for Carsten Eriksen.
Andersen hører dog efterhånden
ikke til den unge del af holdet mere.

Også sidste års danske mestre fra
Gelsted har fået tllførtnyt blod på

holdet. Ole Nielsen har også taget

skiftet fra Putter Team, og han

erstatter hermed Carsten Eriksen
på holdet. Holdet lagde lidt mere
blødt ud med 10 point. Ud over
Nyborg faldt deres andet nederlag
mod Gladsaxe.

Nyoprykkerne fra Aalborg fort-
satte deres march mod toppen, og
de lagde sig med 9 point denne

weekend forelpbig på tredjepladsen

foran garnle klubber som Gladsaxe,

Odense og Randers. Klubben fra
fjordbyen får dog i næste afdeling
mulighed for at revanchere sig på

egne baner.

Helt i bund lagde Nyborgs andet-

hold sig med kun 2 points. Holdet
har dog også to urutinerede på

holdet ved Lasse Mortensen og den

helt unge Gunner Moore. Lige over

Nyborg ligger overraskende nok
Broager, som ellers havde trjemme-
bane og et godt holdgennemsnit,
men med 2 uafglorte og en sejr
over Gladsaxe kunne det ikke blive
til mere.

I næste afdeling kommer også

1. division på banen sammen med
Eliten. Divisionen har fået afbud fra
Karup og Gladsaxes andethold, i
stedet er Gelsted 3 ogBroager 2

rykket op i rækken.
Dette har også fået indflydelse i

2. division. som er reduceret til 5

hold. Derfor spiller de dobbelt-
turnering hver gang. De starter
første gang i Odense.

or

fnternationalt stævne Nord-Als Banegolf CIub
,i L4. - 15. juni 1997 

i

,.''-.,i

I:'fil'flsg kl. t0: 5 indledende runder 
.

''''';1|,gt{ugaften;Vildsvine$pisning.

, ' , Søndagkl. 13:3finalerunder ': :

i : : ;StartPenge:
' ' Ungdbm kr. 35.-, Herre Å kn 100r-, Øwige kr.70r- i ,,

......4.mandbho'o.o"80,.,2'mbndsho|dkr.40;:.....
P'ræmief:,*.ffi*mier op til 1000 ld;,(Ee ina:Ufaef6 for videre oplysninger)f

,, 'i ' . ,iTilrneldi-ngsenestdeni2;junitil: ' ' 
, ' i

Preben,Nørskov, RyBevej 8, l. th;; 6430 Nordborg, tlt.74 49.0676.
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DM-holdturnerin$en pr. 27. april
Elitedivision
Plac. Hold

1 Nyborg Banegolf Club I
Kampe Vunden Uafgjort Tabt Point Sl4C Snit

70014 686 24,50

2 Minisolf Clubben Gelsted | 1 2 t0 701 25,04

3 AalborsBanesolfKlubl 1 4 7 2 9 105 25,18

4 Gladsaxe Minigolf Klub 1

5 Odense Minigolf Club I
J
J

7
1

0
0 4 6 150 26,79

137 26,71

6 BanesolfKlubbenRandersl 1 2 | 4 5 163 2:725

7 Broager Banegolf Klub 1

8 Nyborg Banegolf Club 2

l.division
Plac. Hold

1124
7106

Kampe Vunden Uafgjort Tabt

4 139 26,39
2 117 21,75

Point Slag Snit

1 Nord-AlsBanegolfClubl 0 0 0 0 0 0 0'00
2 MinisolfClubbenGelsted2 0 0 0 0 0 q 0'00
3 Aalborg Banegolf Klub 2
4 Banegolf Klubben Randers 2
5 Putter Team Odense 1

6 Putter Team Odense 2

0,000
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0 0,00
0 0,00
0 0,00

7 MinigolfClubbenGelsted3 0 0 0 0

8 BroagerBanegolfKlub2 0 0 0 0
0
0

0
0

0,00
0,00

Snit
0,00

2.division
Plac. Hold

1 Putter Team Odense 3

Kampe Vunden Uafgjort Tabt Point StaC
000000

2 OdenseMinigolfClub2 0 0 0 0 0 0 0.00

3 OdenseMinigolfClub3 0 0 0 0 0 0 0'00
4 BroagerBanegolfKlub3 0 0 0 0 0 0 0'00
5 OdenseMinigolfClub4 0 0 0 0 0 0 0'00

6

10

4

10

10

6 J

o6009 JacobPetersen

170A BjarneHansen

9U0 Heino Nielsen

9005 Maftin Sørensen

æ
27

25

4

5
z
10

1041 MoftenRasmussen 24

6006 AlfJacobsen n
3019 PerAndreasen 20

9007 Tim Christiansen Ø
8003 HarryLorenzen 19

6012 ClausFoxholm 18

17001 Klaus Henriksen 17

2025 MichaelAndersen 15

8017 DennisHansen 14

t0

104

I

Status stormesterturneringen oop 20)
Licens Navn Total

9001 JanLyø(S) g
9077 John Hansen (S) 90

9A8 OleRasmussen (S) 51

6015 Carsten Eriksen 47

2043 PeterJensen 45

9002 PeterSørensen æ
9037 Leif Olsen æ

77 78 79 80 81
BgKONABCMCG OMC MCG
9879

65
34

10

o

102
4

o

1

I

7
e

I

82&ra85æ
BKR NBC BBK GMK ABK
1099102
79989

87æ89W91
NABC MCG BBK OMC ABK

966
910810

45785
10

109

3003 TorbenBaldorf
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Ringvej 98A, Kglvrå Leif Bæk
7470 Karup Bregnevej 14

7470Karap
97 102235

Klubben
Østergade22
5591 Gelsted
64 49 28 28

Minigolf Clubben Gelsted
Formanden Posten

Klubben
Mosevang 5

6430 Nordborg
74 45 22 82

Klubben
Søtoftevej 8
5750 Ringe

5000 Odense C
20 62 57 18

Djohn SPrensen

Søtoftevej 8

5750 Ringe
20 12 33 01

Leif Bæk
Bregnevej 14

7470Karup
97 10 22 35

5000 Odense C
20 62 57 78

Preben Nørskov
Rypevej 8, I th
6430 Nordborg
74 49 0676

Erling Jensen

Sghusvej 75

5270 Odense N
66 t8 64 53

IartLyg
Vesterbro 59

5000 Odense C
66 lt,93 62

Djohn SPrensen

Søtoftevej 8
5750 Ringe

Klubben
Gl. Viborgvej 50

8900 Randers

86 43 96 55

Klubben
Ringridervej 7

63 10 Broager

Ilger Knudsen

Hjarupgardsvej 11

6580 Vamdrup
75 59 40 12

lnger Knudsen
Hjarupgårdsvej 11

6580 Vamdrup
15 59 40 12

Banegolf Klubben Randers
Formanden Posten
Canten Nielsen Carsten Nielsen
Langgade40 Langgade40
8900 Randers 8900 Randers

86 40 20 83 86 40 20 83

Broager Banegolf Klub
Formanden Posten
Bruno Friedrich MieMatthies

Tværvej i4
6310 Broager
14 44 24 8r

Nord-Als Banegolf Klub
Fonnanden Posten
Preben NPrskov
Rypevej 8, 1 th
6430 Nordborg
14 49 06 76

Klubben
Wilsonsgade 17

5800 Nyborg
65 30 19 91

Mpliemarksvej 84 Kaj Christiansen
5200OdenseV Eddavej 10B
66 16 69 94 5210 Odense NV

66 16 49 42

Nyborg Banegolf Club
Formanden Posten
ChristianRasmussen PostbokslTi
EgevejT2
5800 Nyborg
65 3t 69 66

Putter Team Odense
Klubben Formanden Posten
(underflytningpt.) JanLy4

Vesterbro 59
5000 Odense C
66 11 93 62
Fax: 63 16 00 16

Ringe K&R Minigolf Team
Formanden Posten

Kluhbernes adresser
Aalborg Banegolf Klub

Klubben Formanden Posten
(Udendørs) Klaus Henriksen Klaus Henriksen
Lerumbakken 11 tlldalsvej 14E Llidalsvej i4E
9400Nørresundby 9400Nørresundby 9400Ngrresundby
(Indendøn) 98 19 46 84 98 19 46 84
Hobrovej 392
9200 Aalborg SV
98 18 46 00

Fynshav Banegolf Klub
Klubben Formanden Posten
Naldmose 12 ErlingHildebrandt ErlingHildebrandt
6440 Augustenborg Naldmose 3 Naldmose 3

1447 4249 6440Augustenborg 6440Augustenborg
14 41 41 49 74 47 4'7 49

Gladsaxe Minigolf Klub
Klutrben Formanden Posten
Til Jembanen 20 B TorbenBaldorf TorbenBaldorf
2880Bagsværd Engelholmvej 33, st. tv. Engelholmvej 33, st. tv
44 44 24 86 21008røt1shøJ 2700 Brønshøj

38 60 90 08 38 60 90 08

Grindsted KFUM Idrætsminigolf Klub
Klubben Formanden Posten
753217 51 Eriklauersen Eriklauersen

Grgnningen 13 stth Grønningen 13 stlh
7200Grindsted 7200Grindsted
75 31 05 24 15 3t 05 24

Hjarup Sogn Landsbyforening
Klubben Formanden Posten

Karup Banegolf KIub
Klubben Formanden Posten

5800 Nyborg

Odense Minigolf Club
Klubben Formanden Posten

Claus Foxholm Claus Foxholm
Jens Benzonsgade 54 A Jens Benzonsgade 54 A
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Dansk Banegolf Unions adresser
Dansk Banegolf Unions bestyrelse

Næstformand

Martin Sørensen

Ny Vestergade 13, 3

5000 Odense C

66 11 08 43

Kasserer

Henrik Ottosen

RosenPmsvej 49

5230 Odense M

65 91 09 44

Lay-out og Internet

l,eif Olsen

H6jstrupvej 68

5200 Odense V
66 16 90 t6
Fax:63 16 00 16

Ordens- og amatØrudvalg
TeddyNieisen Harrylorenzen

Østergade22 Elmevej 2

5591 Gelsted 6430Nordborg

64 49 1879 14 49 09 39

Turneringsudvalg

Formand

Preben Nørskov

Rlpevej 8, 1

6430 Nordborg

14 49 06'16

Formand

Erling Jensen

Søhusvej 75

5270 Odense N

66 18 64 53

Redaktør

Ole Rasmussen

Kragsbjergvej 5, 1.

5000 Odense C

66147074

KnudWalther

Elmevej 20

3500 Værløse

42 48 21 88

Fyns Banegolf Union

Kasserer

Jesper SPrensen

5210 Odense NV
65 91 30 t2

Pressesekretær

Claus Andersen

Gørtlewej6T

8900 Randers

86 43 79 94

Sekrctær
Teddy Nielsen

Østergade22

5591 Gelsted

64 49 18 79

Lokalskribent

RobertBaldorf

Søborg Torv 6,2
2860 Søborg

39 69 1l 65

Sekrrtær
Klaus Henriksen

9400 Ngnesundby

98 19 46 84

Breddekonsulent

Peter Sørensen

Bgllemosegyden 9

5491 Blommenslyst

20 83 79 34

Formand

Gert Hansen

Plougslundvej 151

7190 Billund

75 33 89 89

Banegolferen
Lokalskribent

Ame Prip Hansen

Mads Clausens Vej 5

6430 Nordborg

74 49 05 40

Peter Sørensen

Bøllemosegyden 9

5491 Blommenslyst

65 96 79 34

Medlem

Bjarne Hansen

Juelsparken 14

9210 Aalborg SØ

98 1410 2l

Jysk Banegolf Union
Kasserer

HenrikKnudsen

Barthsgade 12 A
8200 Aarhus N

Lokalskribent

Carl E. Rasmussen

Nøddevej 2

6430 Nordborg

74 45 40 09

Breddeudvalg
Stig Rasmussen

Stenhgjparken 5 1

4140 Borup

5"t 52 74 27

Kontor
Tigergaarden, opg. C

Nønegade77-79

5000 Odense C

66 12 79 34

Sekretær

Carsten Nielsen

Langgade 40

8900 Randers

86 40 20 83

Morten Rasmussen

Vestre Stationsvej 88

5000 Odense C

65 91 13 40

JeppeAakærsAll€8 lJldalsvej 14E

Dommer- og teknisk udvalg
Claus Foxholm

Jens Benzonsgade 54 A
5000 Odense C

20 62 57 78

Erling Jensen

Søhusvej 75

5270 Odense N

66 18 64 53

Ole Rasmussen

Kragsbjergvej 5, 1.

5000 Odense C

66 14 70 14

Leif Bæk

Bregnevej 14

747OKanry

97 10 22 35

Resultater

siden sidst
For perioden 3. februar - 3.

m.aj 1997

Beton Cup
Odense Minigolf Club den 19. -20.
april
A-rækken
1. Jan LyØ, Putter Team
2. Kaj Christiansen, Odense
3. Heino Nielsen, Putter Team

B-rækken
1. Ren6 Thomsen, Putter Team
2. Allan Knudsen, Aalborg
3. Stefan Qstergaard, Putter Team

C-rækken
1. Sonja Hansen, Odense
2. Arne Hansen, Nord-Als
3. Heino Nielsen, Putter Team

Makkerstævne
Putter Team den 8. - 9. marts
1. Vincent Huus, Putter Team

Michael Peterhånsel, Putter Team
2. Heino Nielsen, Putter Team

Ren6 Thomsen, Putter Team
3. Peter Jensen, Nyborg

Ole Nielsen, Putter Team
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Gelsteds nve baner
Det bliver anderledes at spille

påbanerne hos Minigolf Clubben
Gelsted. Klubben har valgt at ud-
skifte de tynde etemitplader, der
sad i de seks baner, klubben iagde

for nogle år siden. Der er nu kom-
met "rigtige" plader i og enkelte
rammer biev byttet rundt. Det
forlyder, at anlægget ikke er ble-

Kort nyt

vet nemmere, men det skal man
nok prgve på "egne bolde". Sidst
på sæsonen har Gelsted eget stæv-

ne, som er en del af stormester-

turneringen, en afdeling i Fyns

B anegolf Unions aftenturnering
og ikke mindst den sidste afdeling
af DM-holdtumeringen, hvor klub-
ben io skal forsvare sin DM-titel.

nyhing i Putter Team
Putter Team Odense brugte bede-

dagene til at frafiytte sine hidtidige
lokaler på Grønløkkevej, som efter
klubbens opfattelse var for util-
strækkelige at drive minigolfklub
i på sigt.

Formand JanLyØ kan ikke af-
sløre, hvor klubbens nye tilholdssted

bliver, men der bliver arbejdet på at
bevare identiteten som indendørs-
klub, og indflytning det rette sted

kan, om alt gftr vel, allerede ske

til efteråret.

Venskabsstævne i
Broager

Påskelgrdag den29. marts havde

Broager Banegolf klub indbudt
venskab sklubberne Nord-Al s og
Harrislee til stævne.

Ikke mindre end 38 spillere
ffodsede kulden og blæsevejret og

deltog i stævnet, og det må siges

at være ganske pænt årstiden taget
i betragtning. Ja sågar en enkelt
"gæ stespill er" fr a Gladsaxe havde
fundet vej til Broager denne påske-

lgrdag (han var på de kanter
alligevel, da han kom fra Berlin).

Der blev spillet i 5 rækker,

som alle skulle anlægget igennem
6 gange. Selv om det var koldt og
blæsende blev der alligevel spillet
pænt spil i alle rækker.

NM-hold ligger klar
De endelige hold til NM ligger

nu fast efter afbud på både herre-,
dame-, senior og juniorsiden, hvor
IanLyØ og Peter Jensen meldte
afbud til herreholdet. Ind i stedet

erkommetLeif Olsen og Vincent
Huus. Hos damerne måtte eneste

dame, Kitta Clausen, melde fra og

Knud Walther og Christian
Rasmussen har sagt fra til senior-
holdet.

Hos juniorerne har kun Steen

Larsen måttet melde afbud.
Landstræner for holdene under

NM, Morten Rasmussen har
desuden valgt Ren6 Thomsen og
Martin Sørensen som ledere.

Banegolferen ønsker alle godt spil.

Det bliver h erefter fglgende spil-
lere, de skal repræsentere Danmark
i Ggteborg i pinsen: I forhold til
EM i Odense sidste år og NM for
2 år siden i Gladsaxe er der sket

flere udskiftninger, så det bliver
spændende at se om Danmark kan

forsvare sine 4 guldmedaljer fra
sidste NM.

Landsholdene

. ... .. ... l.......ffiet$b#i ..,,.,....r......
to# ***..,., i.il ::.:..... .ii,iffHd., l ::::::::

Erian !Fs$b* 
....,,..... .cl"dnåxe .,.....

Jacob PCtersen Getsted

Ole Rasmussen PuttCr Team

["eif:'ts*n 
i... ....., . ...ftttef 

fsnfi
Yincenttluui PutterTeam

Heino Nielsen Putter Team

Seniorer
I{.c!+u*ns*u., ...,t*nn{*.....
r'ft* **rdtr,.,,,,...*rrflnr**

Leif Bæk Karup

Juniorer
Johnny Andersen , Aalboig

.I€ss..II€rnvi

Derniu:.Fr p;.,

&Iå$sffie

NCIffi'ÆIS
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Sæsonstafi på beton
Af Ole Rasmussen, Banegolferen

Odense Minigolf Klub fik lov
at åbne udendørssæsonen med
klub-bens første Beton Cup. Der
var nu ikke noget meget, der bød
på uden-dprsaktiviteter denne

rakolde forårs- weekend. hvor
blæsten og kulden lod foråret stå i
vente etpar dage endnu.

Men trods dette havde 52
spillere alligevel valgt at stille op
til kamp påklubbens nye anlæg,
der allerede sidste år fik en barsk
ilddåb med Nations Cup og
europamester-skaber.

Det er dog fPrst nu efter en

vinterpause med fred og ro og lidt
aktiv forårssyslen på anlægget, at

det har karakter af et rigtigt mini-
golfanlæg med blandt andet bænke
og beplantning som "tilbehpr".

Deltagerne var delt op i A-, B-
og C-rækker efter snitkrav, og de
skulle alle igennem 5 indledende
runder, hvorefter de 8 bedste i hver
række skulle videre i cupkampe.

I A-rækken imponerede klub-
bens formand Kaj Christiansen med
flot spil om lprdagen, hvor han
lagde ud med 89 slag på 3 runder.
Meget imponerende. Sgndag var

.=;,:i;*"'.'f'
,i".:;.. .-

, 
"'"

,;1.:

ffiF 
''e,:' 

*u

satte Odense-spilleren på sejrskurs.
Tiedjepladsen gik til juniorspilieren
Stefan Østergaard, Putter Team,
der slog en af de gamle i faget,
Harry JBrgensen fra OMC.

I C-rækken var det senior-
damernes danske mester, Sonja
Hansen, der endnu en gang viste
sig som vinder, da hun slog en
anden senior, Arne Hansen fra
Nord-Als. Også kampen om
tredjepladsen blev en kamp
imellem to seniorer. hvor Lars
Jakobsen, Gelsted, trak det
længste strå mod Ronaid Gejbpl fra
Odense.

Som kendetegnende ved beton
blev mange af kampene vundet
med et enkeit slag. Det gør det
naturlig-vis mere spændende for
både spil-lere og publikum, og
stævnet blev da også rost fra
mange af spilleme. Næste gang
der er stævne på betonbanerne er
ved klubbens internationale
stævne sidst i iuli.

iW*?; 1@fl

der også andre, der hev et par gode

runder op af hatten, men at det
ikke var n@dvendigt med de helt
lave runder vi ste vinderen J anLy Ø,

Putter Team, der hele spndagen
spillede 4 runder ph32 slag og slut-
teligt en på 33 slag. Det var netop
OMC's formand Kaj Christiansen,
der her måtte bgje sig i "formands-
dysten" mod Putter Teams for-
mand. Tredjepladsen blev vundet
af Heino Nielsen fra Putter Team,
som slog Morten Rasmussen fra

OMC.
IB-rækkenfik

Putter Ti:am end-

nu en vinder ved
Ren6 Thomsen,
som i finalen var
oppe imod
Allan Knudsen
fraAalborg, som
allerede på en af
de fBrste baner
kom i "vfgre" og
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Reserveret til postvæsenet

Sted Arrangør

Terminskalender
L997

Dato

Maj
10. - 11.

10. - 11.

10. - 11.

31. - 1.

31. - 1.

31. - 1.

Juni
14. - t5.
2r. - 22.

28. - 29.

Juli
t2.-13.
25. - 21.

August
2.-3.
7.-9.
9. - 10.

20. - 23

30. - 31.

September
4.-6.
t3. - t4.
13. - 14.

13. - 14.

20. - 21.

27. - 28.

27. - 28.

21. - 28.

Oktober
9. - 11.

Aktivitet

2. afdeling DM-hold, Elitedivision

1. afdeiing DM-hold, l.division
1. afdeling DM-hold, øvr'ge divisioner

3. afdeling DM-hold, Elitedivision

2. afdeling DM-hold, 1. division

2. afdeling DM-hold, øvr'ge divisioner

Internationalt stævne

4. afdeling DM-hold, Elitedivision

DM for enkeltspillere og mixpar (Stormester)

Nationalt stævne

Internationalt stævne (Stormester)

Internationalt stævne (Stormester)

EM forjuniorer
Nationalt stævne (Stormester)

VM for herrer og damer

FBgU-Open

EM for seniorer

5. afdeling DM-hold, Elitedivision

3. afdelingDM-hold, 1. division

3. afdeling DM-hold, gvnge divisioner
Nationalt stævne (Stormester)

6. afdeling DM-hold, Elitedivision

4. afdeling DM-hold, 1. division
4. afdeling DM-hold, øvr'ge divisioner

DBgU
DBgU
DBgU
DBgU
DBgU
DBgU

Nord-Als Banegolf Club

DBgU
Nord-Als DBsU

Broager Banegolf Klub

OdenseMinigolf Club

GladsaxeMinigolf Klub

WMF
Aalborg Banegoif Klub
WMF
Fyns Banegolf Union

WMF
DBgU
DBgU
DBgU
Minigolf Club Gelsted

DBgU
DBgU
DBgU

Randers

Randers

Odense

Odense

Odense

Broager

Nord-Als
Gladsaxe

Broager

Odense

Gladsaxe

Pappendal (NL)
Aaiborg

Studen (CH)

(ikke fastlagt)

Gånserndorf (A)
Aalborg
Aalborg

Nord-Als
Gelsted

Gelsted

Gelsted

Nyborg

Europa Cup Gciteborg (S) WMF


