!i :!

:: ::

':::*i;
$;t: $i'!ii i::::r !ii:::i
::::::.
iii.aaa

3ri!r!r

i$ti i!:it

"i!!"

i:ifi lii:ii

$i:i:: :i::::! iti'ii:

r::* ,:ii!:, !:::i:: !!:!!!! .!::::. !!ilii!
::!:::: iiii!! ::::::: ::::::: :i:,::: :!:':!!
aaaiii: !:!i!! !i! !i! :i!:!!i :::':!! :!: ili

:!iiii:

;:;-:::
ii: !::.:!:
iiiiii! .::iii:
!!! i!: !!i'!:i liiiii:

iii

!!:'i::'!iå

:::;!:: ii:,,,

:i::$

"i!i

il::i

'!!i!!,
!!i::::
:!!:i!!

;:i:i!; ::fii:

?
IIBANEGOLFEREN''

REDAKTION:

PER RIIS (ANSV)
NATTERGATVEJ L5

Iv{ARTS l-983

UDGIVES AF
DAI{SK BANEGOLF

uNroN 8900

POSTBOKS 8

7L9O

BILTUI{D

UDKOMM'ER

I

4

GANGE

IVIÅNEDERNE:

RANDERS

TELF. (06) 415548

LAY-OUT:
DtrlD DTTcl
^
ÅRLrGTt"rL 1\rrr-)

TIL

iVIANUSI{RTPTER

MARTS-JUNI- SEPT. -DEC. NÆSTE NUi'C'{ER NIÅ
VÆRE REDAKTØREN
0PLAG: 300
TRYK:
PE-OFFSET
SØNDERGADE L5

6800

VARDE

I HNNDE SENEST DEN
1. JUNI 1983.
FOTOGRAFIER SJi VIDT

i\iULIG

T

j,{fNIIvTUM

SORT-HVID

9x

13

Etr'TERTRYK I{IJN TILLADT MED ANGIVELSE

AF KILDE

Forside billedet viser det filtanlæg i Vaasa
Finland, hvor dette års nordiske mesterskab
endnu
skal afvj-kles. Eternitanlæget var
ikke opstillet da billedet blev taget.

3

F0RMAItIDEN HAR 0RDEI
allerede meddelt blive afholdt
klubberne og unione-bestyrelsen
den 9. april i- Fredericia. Jeg vi1 meget
gerne s1å. et slag for at a1l-e klubber de1tager i dette møde, idet der er flere ting,
der skal tages stilling til, hvis vi skal
gØTe os håb om at få lidt udvikling igang
igen. Det blev jo allerede på repræsenteatskabsmødet bestemt, at love og turneri-ngsbestemmelser skal drøftes. Derudover vi1
bestyrelsen gerne drøfte vor situati-on i
forhold til DfF. Det var jo i sin tid klubberne, der bad om disse møderr og jeg mener
nu de sanme kfubber må. hjæ1pe til, at vi
får det maksimale ud af disse mØder.
Her i 1983 bliver de nordiske mesterskaber afholdt for anden gang. Jeg er fuldt
ud kl-ar over, at det kan være økonimisk
og tidsmæssig belastende med et nordisk
mesterskab i Vaasa, Fi-nland, men hvis det
nordiske samarbejde skal udvikle sig, og
hvis vi vi1 gøre os håb om tilslutning tit
NM 1985 i Danmark, mener jeg, at det er
vlgtigt, at vi vil være i stand ti}, at
stille hold i Finland. Der vil anden sted
i bladet være flere informationer om selve

Der vi1 som
møde mel1em

arrangementet.

i Vesttvsklend or ir
også lidt spændende at i"et;å;å1"'jE"i'u ji
her udelukkende spilles på betonr og jeg
ved mange vil tænke, det g5ider vi ikkårnen også. her sku1le vi geine væTe med.'
Specielt de nordiske lande har mange gange
pointeret, at vi spiller banegolfr-og-ikke
eternit e11er beton. Denne indstilline har( Fortsættes side 9. )
Europamesterskaberne

4

I1'IDtÆO IIER BtEU UÆK!
AT LOVE ER /ERLIGT, AT

HOLDE BESVÆRLTGT.

Trods en repræsentantskabsbeslutningr er
det meget sparsomt hvad der er kommet ind
til b1ådetr- fra klubberne. fkke engang Od-en-

forslag, !*"
r som kom med det udmærkede
et ind-lave
ti-l
at
sammen
slg
f,aget
fået
1æg. Oette er for dårligt, især når alle
tilstædeværende ved repræsentantskabsmødet
ved at jeg modtog valget som redaktør under preå og undei betingelse af at det var
klubterne åom skulle komme med den væsenlige de1 af indholdet i- bladet. Hvj-s ikke
tlf,bberne kommer med de lovede indlæg ti1
næste nummer'. ser jeg mig 1ødsaSg!. til at
nedlægge mit hverv og gå på pensl.on'
Hvert blad der udgives skal, hvis d"l
"T"+
have nogen værdi overhovedet, være på ml-namum l-6 siaer, det rnå meget gerne være størrer næste nummer skulle meget gerneatop-p?
det
b4'tit 28 sider da det er meningen
udsend.es til en større kreds, ud over
=ttf
også
åei-sånste land. Det næste nummer vili hold'r"mde
2'
inde[olde resultater efter for
runde,
turneringen samt spilleplan kan 3'
indfører
åe1v
eni<elt
åå,1åa"" åt hner
spændende
de 1øbende resultater for det
e3.b9tingdog
er
Det
runde.
i
3.
siuispif
resultaterne
modtager
reaåttionen
åt
åi""
megg! huriiå- z, runde af spilleudvalget
og at diverse
tiE efter rundens afvikling
senest oen
modtages
fra klubberne
inElæe
f alder al-t
muligt,
ikke
i - rrii.- n" a"it"
er reikke
fald
i
så
hvilket
iir"iotå"tt,
skyld
gang
for,en
PrØv
ååttiå"åns'sr<yra. på
overog
lakridtserne
åt være helt bppu
hold tidsfristerne
se

Red,aktØreren.
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EM TYSKtAiID
Europamesterskaberne

i Vesttyskland,

skal i år afholdes
betegnet i Bad

næTmere

Kreuznach og Ebernburg Bad lfunster.

Der skal som bekendt spilles på beton men
som en nyhed, skal hver kategori kun spille på. et an1æg, såled.es at herrene spil1er i Bad Kreuznach (anlæg A) og både den
18 og 19 august starter de kl. B.oo. Damer
se.nlor og junior spiller i Ebernburg Bad
Munster, disse starter ligeledes begge dage

kl. B.oo.
Af andre nyheder i å.r skal nævnes at holdene må have en reserve med, Teservespilleren spiller med under hele turnering€or
opstår der en skade på. holdet, tæller reservens resultat, sker der ingen skade på
holdet, tæl1er reservens i:esultat kun med
i enkeltmandsmesterskaberne. Senioralderen er sat ned tj-), 45 år med virknine ved
dette EM, 33.L/3Ta går videre til flnalerunderne i a1le kategorier., Der skal spil1es 6 indledende runder og 3 finalerunåer,
hver spillegruppe, som beÅtå.r af 3 spillere af forskelllg natj-onalitet, udsbndes
med 4 min. mellemrum, prøveslag er tilladt
på^bane-1. Spillerækkefølgen bliver I-Z-3,
2-3-r, 3-r-2.
Den officielle træning foregå.r fra den
L?-\7.august, træqing før den 13 august
skal- betales med 6 DM pr person pr.-dag
Startpengene beløber sig ti1 BO sfr for
dr1gT, herrer og seniorer og øvrige ti1meldte skal betale 50 sfr. tnaefrotat i
startpengene
er:

6
Officiel træning, vinprøvesmagning den
I5/8, hyggeaften med vin og hornmusik den
16/8, offi-ciel å.bning af EM med spilning
den I7/8, mad på spllledagene den 18 og
I9/8, festbanket den 2O/B samt erindringsgave.

$$

Dette var de oplysninger som bladet har
kunnet fremskaffe tiI dette nunmer, vi
hå.ber at komme med -{}eTe .oplysninger i
midt i juni-.

vort

næstenummer

7

ilM FllltANll
Nordiske mesterskaber afholdes i Vaasa,

Ili nl qnÅ i rierene 11.
J_2. juni 1983.
Banerne ligger i umiddelbart nærhed af
en campingplads, hvor det finske forbund

har skaffet et antal hytter med plads ti1
4 personer hver. Frisen for en hytte er
Flu[ 90roo pr. dag, hvilket svarer til
d. kr.
I44roo. Lige overfor banerne ligger et hote1, hvis nogen skul1e være interesseret
i det.
Der snilles på. filt og eternit, idet finnerne har meddelt, at der i umiddelbart
tilslutning ti1 det eksisterende filtanlæ9, vi1 blive anbragt eternitbaner.
Rejsen til Flnland er efter hvad vi har
kunnet finde ud af bl11igst i private biI€r. Prisen i I9B2 fra Sundsvall ti1 Vaasa
var for 1 bil med max. 5 personer ca. d.kr,
27Oroo for en enkeltbillel. Frisen fra
'l
Danmark til

Sveri se kcnd er. d e f esie

mpn

det kan oply;";;-;; ;;;;;; i:";;:";åå 's^lrrne
fra frederikshavn er kr. 475 roo tur/retur
for en bil med alle nassagerer.
Jeg mener startpengene vil være c&. s,kr.
50roo, hvilket vil sige, at turen skulle
kunne holdes under kr. lOOOroo pr. deltager inkl. overnatning.
Vaasa ligger efter min menino i et merret
skønt omiå.ae, og jeg kan tr.r-"igå"";';i;
egen_ tur til Vaasa i 1981 var eå skøn op1eve1"9._ Jeg hå.ber rigtig mange vi1 kunåe
afse tid og penge til turen, så det norCiske samarbejde kan fortsætte.

Gert liansen.

a

UI MEilER
Vi har fra Dronningborg tre punkter som
vl gerne vi1 have debateret her i bl-adet.
1. Det har igennem flere år været muligt
for medlemmer af nogle klubber at spille
gratis på. andre klubbers baner, enten på
grund. af særaftaler e1ler på. grund af kutyme. Vi synes i Dronningborg at disse aftaler bør fovmaliseres på unionsplan, f.eks
ved at det er et krav for medlemsskab at
DBgU at alle DBgU's 1i-censbetalere kan
spille grati-s på. klubbernes an1æg.
2. Der har på det sidste været en del
diskussion omkri-ng den fremtidige form af
stormesterturneringerne og titlens indhold.
Et potentielt indhold som vi synes er rime1ig er:

3..

Stormester
5 å.r stormester
10å.r stormester

Bronzenå.1
Sølvnå.1
Guldnå.1

b. Har man været stormester i 10 å.r gøres
titlen umistelig
c r Stormestre spiller gratis ved stormester turneringer.
d. I{lan skal have 50 point f or at blive
stormester, over en tre årig periode,
mens man for at beholde titlen skal
have 40 polnt over de seneste 3 Ar.
Det skal ti1 punkt c bemærkes at det eI
uåanOsynligt åt der bliver mere end 5-6
stormeltre, hvorfor udgiften for den arånEerende tctub bliver beskeden, samtidig

I
at dette vil gøre det mere attraktj-v
for de bedste splllere at deltage, hvilket hele tiden har været meninEen med

med
s

t ormes t

erturner ingen.

3. Vi mener atr det er særdeles besværllEt
at tyde meningen i de fra DBgU udsend.te
referater, idet den telegramstil der benyttes kun er forstålig hvis man selv har
overværet mødet og derfor ikke er egnet
ti1 at informere om unionens bestyrelsesarbejde. Vi håber derfor at de føigende
referater vi1 blive skrevet så. punkterne
behandles mere fyldigt, dette vi1 være en
stor hjælp for klubberne de skal ikke mere
vride hjernecellerne for at få en forståelse og derved vi1 mange misforståe1ser
blive undgå.et.
l,{orten Knudsen
Dronninsbors

( Fortsat fra side 3,)
desværre ikke helt vundet genklang hos de
andre lande, hvorfor der også er truffet
beslutning om, at junior-europamesterskaberne skal spilles på eternit bg beton. oF'
f.eks. j.kke-vi1 kunne afholdes"i nanmårl?
yi jo kun k"! iilbyde eternj_tanlæg. Ja
{r
juniormesterskaberne kan overhovedet"ikke
afholdes i ilorden, da vi jo ikke kan ti1byde denne kombination. Dårfor skulle .ri
gerne være med, så. man ikke kan skyde os
i^skoende, at vi jo også. selv kun åp,iller
på vor |tegne banerr.
Gert Hansen,
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l|ET IRl|R

UI PÅ

Med lnd.gangen til den kommende sæson, har
I{BgK taget hu1 på en sæson som tegner både
spændende og udfordrende.

Ikke mindst juniorspilleren Jørge4 Hansen
har klubbens ( og forhåbentlig UK s ) Uevågenhed, efter 4. pladsen ved. junior-DM
enkeltmands sidste å.rn
Hvad angår DIVI for hold hgr det fra anden
side været nævnt at I{3gK s ophold i 3. divj-sion, hvortil klubben rykkede op sidste
år, vi1le btive en fransk visit. Derj- er
såvel klubbens spillere som ledere enige.
Mens champagnen er lagt på. køI, 8år snakken om hvem der bliver nwnmer 2t b11ver
det DBK?
Hvad siger trJennerrl
1983 bliver også sæsonen hvor klubben
skal prøve kræfter som stævnearrangØr.
De lyåt<e Mesterskaber afvikles den 2I
22 ma; ( pinsen ) På klubbens an1æg.
Nærmere om stævnet vi1 tilgå. primo aprilt
men det kan allered"e nu nævnes at der bliver frteltbalrf lørdag aften.
Karup Banegolf Klub
Claus Clausen
Håbet er lysegrønt t vi håber champagner er
lagt med proppen ned ad, så holder den bed-

re.

Redaktionen.
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UI ER MEOEI

HETDIOE

Vi har i å.r været meget heldige i klubbent
da vj- Lrar få.et stillet 2 Langtidsledige ti1
rå.dighed- af Nyborg Kommune, dette skyldes at
kommunen ikke har jobtilbud nok til alle de
langtidsledige, som står foran tab af retten
ti1 dagpenge,
De to lanetidslediee skal være ansat hos os
i 7 måned6r (7 . maits-7 oktober ) i denne periode skal de .rære beskæftiget med følgende:
7/3-3O/3 Klargøring af baner ti1 sæsonen.
3l/3-?/1o om formiddagen skal de sØrge for
at anlæget hele tiden ser pænt
og velholdt ud. Om eftermiddagen/
aften skal de passe kiosk. Lørdag
og søndag skal de rrkun[ passe
kiosken.
3/LO-7 /10 Vinterklargøring af banerne.
Efter at have snakket med de 2 Lanstidsledige, som er blevet os anvist af AF-kontoret, må. det siges at vores forventninEer e?
helt i top vedrørende den fremtid"ige*pasni-ng
af an1æg og kiosk, Der er på denne-mååe ska6t
mulighed for at medlemmernå j_gen kan begynde
at -betragte det som en fornøjelse at koåme
på. an1æget, nu hvor det tun^e å:,
l"d
har ligget på os vedrørende pasåing'"åfder
Oet
ene og det andet er blevet fjernet.
Vl benytter herved samtidigt lejligheden til
at -by4e alle velkommen på vort ånfåg fra og
med
Skærtorsdag den
marts, hvor"vi starter udendøTssæsonen. 11.
Som det fremgår af det foregå.ende vil de
personer, som passer kiosken for os
1 år.
lngen mulighed have for at tcenåå å"0""-ii"uoers medlemmer, så derfor er nødt ti1 åt
medbringe medlemskort, el1ersi bliver
der
ingen fri spit-.
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KTUBMOIIE
Det første af dette års 2 klubmøder afholdes 1ørdag den 9. april 1983 kl. 1D.oo
i Fredericiahallen, Ndr. Ringvei 100'
Frederi-cia.
som skal behandles på mødet er
en gennemlang af forslaget til nye love
og turneringsbestemmelser. Debat om stormåsterturneringen i fremtiden, efter op1æg fra Dronningborg, op1æget kan l'æses
anået sted her i bladet. DIF ansøgning ved
Erik Meld-gård. Ny landsholdsdragt og dens
sponsormuli-gheder, samt eventuelle emner
sbrn de enkelte klubber ønsker behandlet t
disse emner bedes indsendt til unionens
bestyrelse så hurtig som muligt.

Af enner

er af stor betydning for DBgU's
bestyrelses vi-dere arbejde, anmodes så
rnangå som muligt om at-giYe møde, Tln..
2 personer FT. k1ub, således at mu1ig4"9en for en åben og forhå.benlig saglig debat
om de forskelligå emner kan fremkomme'
Da mødet

JBOU. MøDE
Der indkaldes herved til generalforsamling i Jysk Banegolf Ulion den 9. ?priI
19BJ kl. 9.oo i Frederieiahallen, Ndr.
Ringvej 100r Fredericla.
Dagsorden :-føIge lovene.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen ind.sqndes til {ESU s bestyrelse seneEt den 25 marts 1983.
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lltlllBYIlEISER
Dronningborg Banegolf Klub indbyder ti1
stort internationalt stævne på vort an1æg
ved Dronni-ngborghaller i dagene 30. april
1. maj 1-983 (Bededagsferien).

Der spilles i rækkerne Herrer, damer, juniort
senior samt makkerturnering. AIle sniller
4 indledend.e runder, hvorefter 50% går
vi-d.ere til 2 mellemrunder, 50% går derefter

videre ti1 2 finalerunder.
Spillet starter den 30. aoril k1. 11.co
Klubben forbeholder sig ret til ændringer.
Startpengene andrager 2Jroo kr. for junior
og 3Oroo kr. for Øvrige.
Lørdag aften aruangeres der fest med spisning. Pris for festen er 50roo kr. pr.
person.

Sidste frist for tilmelding er den 15. april
til- klubbens postadresse. Eftertilmeldinger
modtaees ikke.
Fyns Banegolf Union indbyder til ungdomspokalturnerings stævne i slagspil søndag
den 10. juli 1983 for minijunior og juniorer på Kappendrups baner.
må. stil-Ie med max, 6 deltagere
fordelt i de to grupper. Der er fri
træni-ng lørdag, søndag kl. 9. oo starter
stævnet og 1øber over 5-B rund.er, alle
spiller lige mange runder.
Afgiften for at deltage er 50.oo kr. pr.

Hver klub

frlt
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klub. Præmierne vil bestå. af pokal til
førstepladserne , øvrige præmier vj-1 være
gavekort ti1 bo1de, præmieantallet afhænger af sponsorstøtten.
Der vi1 være mulighed for teltopslagning
ved banerne. Sldste frist for tilmeldlng
er den 1. juni L9B3 til Gert Lund Nielsen
Lundeve j 27 , 554A Ullerslev.
Nyborg Banegolf Club indbyder til internationalt stævne, hvor der forhå.bent1ig er
stormesterpoint at hente" Stævnet afvikles
den 14-f5 maj L9B3 på. vort an1æg i Nyborg.

Vi har i år clroppet ideen med 24-timersstævne, i stedet pvØver. vi med et ganske
almindelig stævne.
Der sp1l1es 4 indledende runder, hvorefter
5O% elr vld"ere til 3 mellemrunder , 50%
herefter ti1 3 finalerunder. Si-deløbende-går
vil d.er blive afviklet en makkerturnering.
Indbydelse ti1 å.rets nationale banegolfbegivenhed, det gælder nemlig
NORDFY1VS STÆVNET I9B)
Det afvikles i dagene 4'5 juni på Meier's

Officiel program udsend6s tit-i<rubberne medi-o april, men der
følgende:
tan på nuværende tid"spunkt oplyses
juniol--klasser,
følgendb
I
oår åpi11es
s9119r:
piger-og drenge, damer'.hgT"gT og
1
præmrer
bei vi1-være nogle meget-flotte
kr'
2B0O
på
ca.
be1ø6
samleI
å"-tif
"t
fest med
Lørd,ag aften vil' der blive-afholdt
(bl.a'
g1?d
musik
revånde
oe
.iazz)
åpi""I"å
f or -den 4---5 juni
Såt-r;lig f i kalenderen
i;i ;;-i;rnøierie week-end På NordfYn'
an1æg

i

Kappend.rup.
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STÆUNEKAtE]'IDER
Mettmanner Ostern turnering
Weinheim Ostern turneri-ng

3f/3
2/3
)O/ A

3/4
3/4
L/5
B/5
L5/5
2L/5
29/5
5/6
L2/6
19/6
26/6
26/6
IO/7
IO/7

Dronningborg
1. runde hold Dt{, Fyn
I4/5
Nyborg
2O/5 lVorld Cup i Østrig
2. runde hold Dlvl, Jylland
4/5
Kappendrup
Nordisk Mesterskab Vasa Finl-and11/6
3. runde hold DM, Sjælland
24/6
Kiel
25/6
Åbne Svenske Mesterskaber
Europa-Cup Vaduz
9/7
Ungdomspokalturnering på Fyn
Odense
3O/7 - 3I/7
Gladsaxe
6/8
7/B
EM-Tyskland
IB/B 2O/8
Dl,{-Enkelt, S jæ11and
27 /B
28/B
Gelsted
24/9 25/9

oniginoal,
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